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การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของ อ.ดร.รสริน  โอสถานนัต์
กุล ประธานท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ ค  าแนะน า และ
ค าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
อยา่งดียิ่ง รวมถึงการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ซ่ึงผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.พรทิพย ์ เธียรธีรวิทย ์กรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ 
และรศ.ดร.วีนัส  ฤาชัย ประธานกรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระน้ี ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน า 
ค  าปรึกษา ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัส่งผลให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีได้ให้ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณพนกังานขา้ราชการ ลูกจา้ง ตลอดจนเจา้หน้าท่ีบรรณารักษ์ห้องสมุดของ
คณะเศรษฐศาสตร์ท่ีใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือ ประสานงานในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษาในมหาวทิยาลยั 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวท่ีใหโ้อกาสในการศึกษาและเป็นก าลงัใจส าคญั
จนประสบความส าเร็จ รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนนกัศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นท่ี 
20 ทุกคน ท่ีใหก้ าลงัใจและสนบัสนุนในการศึกษาคร้ังน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 

หากการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี มีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอย่างสูงใน
ขอ้บกพร่องและผิดพลาดนั้น และขอน้อมรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว และหวงัวา่การคน้ควา้แบบอิสระน้ี 
คงมีประโยชน์บา้งไม่มากก็นอ้ยส าหรับผูท่ี้สนใจ 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเพื่อศึกษาตวัช้ีวดั
ผลการด าเนินงานรายบุคคล Key performance index (KPI) ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน 000 คน ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย ์ดดแ้ก่ ธนาคารกรุงดทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรดทย ธนาคารดทยพาณิชย์ ธนาคารทหารดทย ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีดอเอ็มบีดทย ธนาคารยูโอบี และธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮา้ส์ รวม 11 ธนาคาร 39 สาขา และธนาคารเฉพาะกิจ ดดแ้ก่  ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศดทย 
และธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวม 5 ธนาคาร 11 สาขา โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล  ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง และ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวกในแต่ละธนาคาร การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statisticsประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) มาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และใช้สถิติ
แบบ t-test ท าการทดสอบความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายดด้
ต่อเดือนอยูใ่นช่วง 20,001-25,000 บาท  ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานบริการลูกคา้  และมีอายกุาร
ท างานระหว่าง 2 – 5 ปี  ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานมาเป็นล าดบัท่ี 1 
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ดดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ตามดว้ยปัจจยัทางสังคม และ Key performance index (KPI) รายบุคคลท่ี
ใช้ประเมินผลงานของธนาคาร ตามล าดบั ทั้ง 3 ปัจจยัมีแนวโน้มต่อการลาออกของพนกังานอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง เพศ อาย ุการศึกษา และรายดด ้กบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  พบว่า อาย ุ
การศึกษา และรายดดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลให้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทาง
สังคม และ Key performance index (KPI) รายบุคคลท่ีใช้ประเมินผลงานของธนาคาร ท่ีส่งผลต่อ
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารท่ีต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ยกเวน้ เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังาน
ดม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at analyzing the economic and social factors along with the 
individual key performance index (KPI) that affects resignation of the bank employees in Mueang 
district, Lampang province. The samples were 0 0 0  bank employees from 3 9  branches of 1 1 
commercial banks: Krungthai Bank, Bangkok Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Thai 
Military Bank, Thanachart Bank, Bank of Ayudhya, Kiatnakin Bank, CIMB Thai Bank, UOB 
Bank, and Land and House Bank. Moreover, the samples were from 11 branches of 5 specialized 
banks: Government Savings Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, 
Government Housing Bank, Isalamic Bank of Thailand, and Small and Medium Enterprise 
Development Bank of Thailand. Data were analyzed by using descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean, rating scale according to Likert scale, and t-Test used to test a 
differences at the significance level of 0 .0 5 . It was found that most of the samples were female, 
aged between 26 to 30 years old, had single status, held bachelor’s degrees, had salaries of 20,001-
25 ,000 baht, and took positions of customer service employees with the working period of 2 to 5 
years. The factors most affecting resignation of employees were economic factors, social factors 
and individual key performance index (KPI), respectively. All three factors affected resignation of 
employees at a high level. Regarding the result from testing the difference between sex, age, 
education level, income and factors affecting bank employees’ resignation in Mueang district, 



 

ช 

Lampang province, it was revealed that different age, education level, and income affected 
different opinions about economic factors, social factors and personal key performance index 
(KPI). However, different sex represented no difference in opinions about factors affecting the 
resignation trend of employees. 
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ตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
 

43 
ตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสงัคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นผลตอบแทน
จากการ 

 
 

45 
ตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสงัคมเก่ียวกบัปัญหาดา้น
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน 

 
 

47 
ตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร 

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้น
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน 

 
 
48 
 



 

ฎ 

 
ตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร 

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นนโยบาย
การบริหารงานของธนาคาร 

 
 
50 

ตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นสภาพใน
การท างาน 

 
 
52 

ตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสงัคมเก่ียวกบัปัญหาดา้น
ความส าเร็จในการท างาน 

 
 

54 
ตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสงัคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นลกัษณะ
งานที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

55 
ตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้น KPI รายบุคคลที่ใชป้ระเมินผลงาน 
 

57 
ตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ  าแนกตาม เพศ 
เป็นรายดา้น 

 
 

58 
ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ 
เป็นรายดา้น 

 
 

59 
ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ  าแนกตามอาย ุ
เป็นรายดา้น 

 
 

60 
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ
เป็นรายดา้น 

 
 

61 
ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตาม
การศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 
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ฏ 

 
 

ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก
ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตาม
การศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

63 
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

64 
ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออก

ของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

65 
ตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

66 
ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

67 
ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

 
 

68 
ตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

70 
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

71 
ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

73 
ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่  



 

ฐ 

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
74 

 
ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

76 
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

77 
ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชย์
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

78 
ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

79 
ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชย์
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอายเุป็นรายดา้น 

 
 

80 
ตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  เป็นรายดา้น 

 
 

81 
ตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชย์
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

82 
ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

83 
ตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา

และเพือ่นร่วมงานที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชย์
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายดา้น 

 
 

84 
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ตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

85 
 

ตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

86 
ตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

87 
ตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

88 
ตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

89 
ตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  เป็นรายดา้น 

 
 

90 
ตารางที่ 4.48 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

91 
ตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความมัน่คงในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  เป็นรายดา้น 

 
 

92 
ตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ

ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

 
 

93 
ตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ

ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต
 
 



 

ฒ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 94 
ตารางที่ 4.52 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ

ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอายเุป็นรายดา้น 

 
 

95 
 

ตารางที่ 4.53 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

96 
ตารางที่ 4.54 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ

ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

97 
ตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ

ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

98 
ตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ

ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

99 
ตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นนโยบายการบริหารงานของ

ธนาคารที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

100 
ตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

 
 

101 
ตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

 
 

102 
ตารางที่ 4.60 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

 
 

103 
ตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ  



 

ณ 

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

 
104 

ตารางที่ 4.62 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  เป็นรายดา้น 

 
 

105 
 

ตารางที่ 4.63 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

106 
ตารางที่ 4.64 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

107 
ตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นสภาพในการท างานที่ส่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

108 
ตารางที่ 4.66 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

109 
ตารางที่ 4.67 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

110 
ตารางที่ 4.68 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

111 
ตารางที่ 4.69 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

112 
ตารางที่ 4.70 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

113 



 

ด 

ตารางที่ 4.71 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

 
 

114 
ตารางที่ 4.72 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่

ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

115 
 

ตารางที่ 4.73 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นความส าเร็จในการท างานที่
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

 
 

116 
ตารางที่ 4.74 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

117 
ตารางที่ 4.75 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

118 
ตารางที่ 4.76 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

119 
ตารางที่ 4.77 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

120 
ตารางที่ 4.78 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  เป็นรายดา้น 

 
 

121 
ตารางที่ 4.79 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด  เป็นรายดา้น 

 
 

122 
ตารางที่ 4.80 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง 
 
 



 

ต 

จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 123 
ตารางที่ 4.81 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสงัคมดา้นลกัษณะงานที่ไดรั้บมอบหมาย

ที่ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  เป็นรายดา้น 

 
 

124 
ตารางที่ 4.82 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของ KPI รายบุคคลที่ใชป้ระเมินผลงานทีส่่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

125 
 

ตารางที่ 4.83 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของ KPI รายบุคคลที่ใชป้ระเมินผลงานทีส่่งผลต่อ
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ  เป็นรายดา้น 

 
 

126 
ตารางที่ 4.84 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของ KPI รายบุคคลที่ใชป้ระเมินผลงานทีส่่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

127 
ตารางที่ 4.85 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของ KPI รายบุคคลที่ใชป้ระเมินผลงานทีส่่งผลต่อ

แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามอาย ุ เป็นรายดา้น 

 
 

128 
ตารางที่ 4.86 ผลการทดสอบความแตกต่าง ของ KPI รายบุคคลที่ใชป้ระเมินผลงานทีส่่งผลต่อ
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคญัอยา่งยิง่ขององคก์ร เพราะมนุษยเ์ป็นผูท่ี้มี

ความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาส่ิงใหม่ๆ อนัจะเป็นตวัผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีจะ
ท าให้องค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นมิใช่อยู่ท่ีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ท่ี
คุณภาพของบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม แต่จะมีคุณภาพเพียงใดก็
ตาม ถา้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารขาดความเอาใจใส่ ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคญัในการ
ท างานของพนักงาน ท าให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลให้การปฏิบติังานหรือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบไม่เต็มความสามารถขาดประสิทธิภาพ และอาจส่งผลออกมาในรูป
ของการขาดความรับผิดชอบ ขาดก าลงัใจ ขาดงานเป็นประจ า การยา้ยงานและการลาออกจากงาน 
ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาความส้ินเปลือง แมว้า่องคก์รมีระบบบริหารท่ีดีเพียงใด แต่ขาดบุคลากรท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสม และจ านวนท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีองคต์ั้ง
ไวไ้ด ้ดงันั้น องคก์รตอ้งเสียบุคลากรท่ีมีความช านาญในสายงานของตนไปเพราะการรับบุคลากรเขา้
มาใหม่ในแต่ละคร้ังนั้น ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายมากกวา่จะไดรั้บผลงานเป็นการตอบแทนจากบุคคลและ
ท าให้เกิดตน้ทุนแก่องคก์ารในการสรรหาวา่จา้งการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ เพื่อมาทดแทนบุคลากร
เก่าท่ีมีความช านาญอยู่แล้วและได้ลาออกไป นั้น (Gilmer, 1971, p. 265, อา้งถึงใน ศศิวิมล ปราบ
หงส์, 2556)      

ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ทุกองคก์รตอ้งเผชิญ
มาตลอดก็คือ การลาออกของพนกังาน ซ่ึงถือเป็นภาระตน้ทุนขององคก์ร อาจจะก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย
มากกว่าจะได้รับผลงานเป็นการตอบแทนจากบุคคลนั้ น อัตราการลาออกของพนักงานเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีถึงสภาวะความสูญเปล่าในการลงทุนในอีกแง่มุมหน่ึงก็เป็นการสูญเสียภาพพจน์ของ
องค์กร (จุฑารัตน์ แสงสุริยนัต์, 2549)   ซ่ึงการลาออกของพนักงานก่อให้เกิดผลท่ีตามมา คือ  
แรงงานดอ้ยประสิทธิภาพ เพราะมีการยา้ยงานบ่อย จนท าให้ขาดความช านาญในการท างาน และยงั
เกิดการสูญเสียค่าใชจ่้ายในการสรรหาการลาออกของพนกังานเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญั องคก์รจะ
แก้ไขปัญหาน้ีได้นั้ นจะต้องทราบสาเหตุท่ีแท้จริงท าให้พนักงานลาออกเสียก่อนจึงจะสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (พฒัน์พงศ์ ขุนวิทยา, 2551)  องค์กรจะตอ้งหาสาเหตุของ
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การลาออกจากงานของพนกังาน  เพื่อท่ีจะสามารถป้องกนัการลาออกของพนกังานจากการส ารวจ 
พนกังานลาออกเพราะ 1) งานท่ีท าไม่ตรงกบัความถนดั หรือความสามารถตนเอง 2) หัวหน้างานมี
พฤติกรรมไม่ดี ไม่เป็นธรรม เขา้กบัลูกนอ้งไม่ได ้หรือขาดความเป็นผูน้ า 3)  งานท่ีท าไม่คุม้ค่าในการ
ด าเนินชีวิตในครอบครัว 4)  ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เช่น  พนกังานท่ีท างานตรงเวลา ท างานดี แต่
ไดรั้บการข้ึนเงินเดือนท่ีน้อยกวา่พนกังานท่ีมาท างานแบบเช้าชามเยน็ชาม เป็นตน้  และ 5)  ลาออก
เพราะลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน ซ่ึงทั้ง 5 ประการน้ีเป็นสาเหตุ
หลกัท่ีพนกังานคิดจะลาออกจากองคก์ร ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีไม่ค่อยดี เน่ืองจากท าใหเ้กิดปัญหาตามมาอีก
มากมาย (ประคลัภ์ ปัณฑพลังกูร, 2555)  ดังนั้ น องค์กรจึงต้องพยายามในการสรรหาวิธีท่ีท  าให้
บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพนัรักใคร่ในองค์กรของตนเอง โดยวิธีการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานเพื่อผลักดันให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน เกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน เช่น การข้ึนเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง หรือการให้สวสัดิการต่างๆ ฯลฯ เพื่อส่งผลให้การ
ท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

ดว้ยเหตุน้ีองค์กรจ าเป็นตอ้งหาแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ผลการท างานของพนกังานทุกคนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้
เพิ่มผลผลิตใหอ้งคก์ร พนกังานมีความสม ่าเสมอในการท างาน ใหค้วามร่วมมือต่อองคก์รในงานและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอยา่งเต็มใจตลอดจนปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขององค์กรเพื่อให้เกิดความ
เรียบร้อยในการอยู่ร่วมกนัอนัจะท าให้อยู่ดว้ยกนัอยา่งมีความสุข พร้อมท่ีจะท างานให้องค์กรอยา่ง
เต็มความสามารถดว้ยความเต็มใจ ถึงแมว้่าจะมีปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจโลก ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหา
ทางส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ  ไม่สามารถควบคุมได้ และทุกภาคอุตสาหกรรมลว้น
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่ส่ิงท่ีทุกองค์กรสามารถควบคุมได้คือ ส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
ภายในองค์กรท่ีแต่ละองค์กรมีอยู่และส่ิงแวดล้อมภายในองค์กรท่ีส าคัญเป็นตัวขับเคล่ือน
กระบวนการท างานทุกขั้นตอนในองค์กรเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จนั้น คือ บุคลากรขององค์กรท่ีมีคุณภาพ มีพฤติกรรมการท างานท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร บุคลากรจะมีพฤติกรรมการท างานท่ีไดน้ั้นตอ้งเกิด
จากปัจจยัหลายๆ ประการ (จนัจีรา โสะประจิน, 2553 : 2)  

ความปรารถนาของลูกจา้งในการปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ีทุกคนประสงคเ์ป็นเบ้ืองแรก คือ การมี
งานท า และเม่ือมีงานท าแล้ว ส่ิงท่ีลูกจา้งตอ้งการในชีวิตการปฏิบติังานก็คือ ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบติังาน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ ความมัน่คงในการปฏิบติังาน ความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ความสมบูรณ์แบบของสถานท่ีท างาน ความทนัสมยั
ของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การพฒันาชีวติการปฏิบติังาน การยอมรับนบัถือ การเอา
ใจใส่ การยกยอ่งชมเชย การปฏิบติังานท่ีพอใจ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ความเป็นธรรม การปฏิบติั
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ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย การรักษาสัญญาของฝ่ายนายจา้ง ความสงบร่มร่ืนบรรยากาศในการปฏิบติังาน
ท่ีดี ความเป็นประชาธิปไตย การเป็นเจา้ของกิจการหรือมีส่วนในการเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 

การลาออกจากองคก์ารของพนกังานนั้นถือเป็นภาระและตน้ทุนของบริษทัเน่ืองจากบริษทั
ไดลุ้งทุนในการพฒันาบุคคลนั้นข้ึนมา และท างานมาระยะเวลาหน่ึงแลว้ การลาออกจะก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายมากกว่าจะไดรั้บผลงานเป็นการตอบแทนจากบุคคลนั้น (Gilmer, 1971, p. 265, อา้งถึงใน 
ศศิวมิล ปราบหงส์, 2556)      

จะเห็นวา่อตัราการลาออกของพนกังานเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงภาวะความสูญเปล่าในการลงทุน 
ในอีกแง่มุมหน่ึงก็เป็น การสูญเสียภาพพจน์ขององคก์าร หากมีอตัราการลาออกสูง ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ต่อความเช่ือมัน่ของผูส้มคัรท่ีมีต่อองคก์ารถึงความมัน่คงท่ีจะอยูก่บัองคก์ารและท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อขวญัก าลงัใจของพนกังานท่ีก าลงัท างานอยูใ่นองคก์าร ซ่ึงผลกระทบต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้องคก์าร
หลายแห่งพยายามท่ีธ ารงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรในองคก์าร หากองคก์ารใดสามารถท่ีจะคน้หาปัญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพก็สามารถท่ีจะแกปั้ญหาไดต้รงจุด โดยความสูญเสียหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ลาออกน้ี สามารถตีค่าออกมาไดใ้นรูปของตวัเงิน ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนและเป็นท่ีสนใจของผูบ้ริหารท า
ให้สามารถมองเห็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนได ้ ซ่ึงการแกไ้ขความสูญเสียดงักล่าว สามารถก่อให้เกิด
กบัองค์การ นัน่คือ จะเป็นการช่วยองค์การในดา้น  การลดค่าใช้จ่ายในดา้นอตัราค่าจา้งเน่ืองจากมี
การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาว่าจา้ง การฝึกอบรมและพฒันาน้อยลง นอกจากน้ีจะช่วยท าให้
พนักงานได้มีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน สร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การกับ
พนกังาน อนัจะส่งผลดีใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร การมีประสิทธิภาพในการท างานสร้าง
ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั และท าให้องคก์ารสามารถอยูใ่นโลกธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงได้
ต่อไป 

ธนาคารพาณิชยไ์ทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  และจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมา ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบธนาคาร
พาณิชยข์องไทยและธนาคารรัฐ  สาเหตุหลกัในคร้ังนั้นส่วนหน่ึงมาจากความลม้เหลวและอ่อนแอ
ของการบริหารจดัการของสถาบนัการเงินทั้งระบบ รวมทั้งธนาคารพาณิชยด์ว้ย ขณะเดียวกนัเปิด
โอกาสให้ธนาคารพาณิชยต่์างชาติเขา้มามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทยมากข้ึน จึงส่งผลให้ระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทยหนัมาพฒันาตลาดการเงินต่างๆ อยา่ง
จริงจงั โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยพ์ื้นฐานธุรกรรมดั้งเดิม ไดแ้ก่ การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ การ
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ การซ้ือขายตราสารทางการเงิน พฒันาการบริการเพิ่มเติม ในดา้นการค ้า
ประกนัเงินกูย้มื การให้บริการเก่ียวกบัการช าระเงินและโอนเงิน การเป็นตวักลางในการโอนเงินและ
การช าระเงิน และการเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินเพื่อการบริหารความเส่ียงให้แก่ลูกค้า เป็นต้น 
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ปัจจุบนัรัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ.2551 ขยายขอบเขตธุรกิจธนาคาร
พาณิชยใ์ห้สอดคล้องกบัพฒันาการในระบบเศรษฐกิจการเงิน ท าให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถใช้
สินทรัพยเ์พื่อหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอนุญาตธุรกิจเพิ่มเติม เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
หลกัทรัพย ์การให้บริการท่ีเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัและการประกนัชีวิต การให้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์  
 จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการแข่งขนักนัสูง ท าให้
องค์กรหลายแห่งตอ้งปรับตวัให้พร้อมส าหรับการแข่งขนั โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัในระดบัตน้ๆ 
และเป็นเสมือนจุดแข็งหลักขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” หลายองค์กรปรับตวัโดยมีการ
ก าหนดกลยุท ธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีแตกต่าง เพื่อดึงดูดคนท่ี มี คุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ รวมทั้งวฒันธรรมการท างานท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกบัองคก์ร ให้เขา้มาท างาน
ร่วมกนั ซ่ึงเม่ือไดม้าแลว้ก็จะตอ้งหาวิธีการรักษาคนดี คนเก่งเหล่าน้ีไวอ้ยูอ่งคก์รนานท่ีสุด (สมหญิง 
มีพลกิจ, 2552)   ดงันั้นความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์รจึงข้ึนอยูก่บับุคลากรในองคก์รวา่มี
ความผกูพนัต่อองคก์รมากนอ้ยเพียงใด อาจกล่าวไดว้า่ การผสมผสานผลประโยชน์ระหวา่งองคก์ร
และบุคคลนั้นจ าเป็นท่ีทั้งสองฝ่ายตอ้งมีความจริงใจต่อกนั กล่าวคือเม่ือบุคคลเขา้มาอยู่ในองค์กรก็
หวงัจะไดพ้บกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดี เอ้ืออ านวยใหเ้ขาใชค้วามรู้ความสามารถเป็นบนัไดท่ีท าใหบุ้คคล
กา้วไปถึงเป้าหมายของเขาท่ีตั้งไว ้บุคคลนั้นก็ยอ่มตอ้งการท่ีจะท างานอยูใ่นองคก์รนั้นต่อไป ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร และทุ่มเทให้กบัการท างานอย่างสุดความสามารถ แต่ในทาง
ตรงกนัขา้หากองคก์รใดไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคลได ้ความ
ผกูพนัต่อองคก์รยอ่มเกิดข้ึนไดย้ากและอาจส่งผลต่อองคก์รได ้(อารีรัตน์ ดวงใจ, 2552 : 1)  

ปัจจุบนัมีการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจอย่างเสรีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการ
พฒันาทางด้านเทคโนโลยีสูงมาก  (ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์, 2548) เป็นผลให้ระบบการจดัการ  การ
ติดต่อส่ือสาร มีความรวดเร็ว ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ธุรกิจต่างๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัและ
พฒันาเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนับเป็นความท้าทายในองค์กร 
ก่อใหเ้กิดโอกาสและขอ้จ ากดัต่อการด าเนินงาน ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะผลกัดนัใหอ้งคก์รเติบโตและ
สามารถแข่งขนัไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือร่วมใจของพนกังานภายในองคก์รท่ีจะช่วยกนัผลกัดนั
องค์กรให้สามารถยืนหยดัได้ในสภาวการณ์ดังกล่าว ดงันั้นองค์กรจึงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญั
ของทรัพยากรบุคคล และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้วิธีการต่างๆ ท่ีจะท าให้พนักงานในองค์กรมี
ความสุขในการท างานและทุ่มเทใหก้บังานอยา่งเตม็ท่ี 

ธนาคารท่ีให้บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง แบ่งออกเป็นธนาคารพาณิชย ์ 
ประกอบไปดว้ย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
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ธนาคารยโูอบี และธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์  ส่วนธนาคารรัฐเฉพาะกิจ ประกอบดว้ย ธนาคารออม
สิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (http://th.wikipedia.org/wiki/ ) 
ซ่ึงธนาคารดงักล่าวก็เป็นองคก์รหน่ึงท่ีมุ่งเน้นการให้บริการโดยตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ดว้ยบริการดา้นการเงินท่ีหลากหลาย ครบถว้น ในคุณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช้
เทคโนโลยแีละทรัพยากรมนุษย ์และในการท่ีองคก์รจะด าเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์
ขององค์การได้นั้น องค์กรจ าเป็นจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังานเป็น
ส าคญั  แต่เน่ืองจากในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาทั้งธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารพาณิชยต่์างประสบ
ปัญหาการลาออกของบุคลากร แสดงดงัตารางท่ี 1  
 
ตำรำงที่ 1.1  จ  านวนบุคลากรท่ีลาออกในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 ของธนาคารท่ีตั้ งอยู่ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง   

ธนำคำรเฉพำะกจิ 

จ ำนวนบุคลำกร
ทีล่ำออก (คน) 

ธนำคำรพำณชิย์ 

จ ำนวนบุคลำกรที่
ลำออก (คน) 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

ธนาคารออมสิน 3 5 ธนาคารกรุงไทย  5 7 
ธนาคารเพื่อการเกษตร 3 4 ธนาคารกรุงเทพ 6 8 
และสหกรณ์การเกษตร   ธนาคารกสิกรไทย 4 7 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 4 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 6 9 
ธนาคารอิสลามแห่ง 3 6 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 3 6 
ประเทศไทย   ธนาคารทหารไทย 4 6 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจ 2 5 ธนาคารธนชาติ 7 11 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม   ธนาคาร UOB 3 7 
   ธนาคารเกียรตินาคิน 4 5 
   ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 3 4 
   ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   4 5 

รวม 13 24  49 75 
ท่ีมา :  งานฝ่ายบุคคลของธนาคารท่ีเปิดใหบ้ริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
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 จากตารางท่ี 1 เห็นไดว้า่อตัราการลาออกของพนกังาน มีแนวโนม้สูงข้ึน ซ่ึงการลาออกอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธนาคารฯ   เพราะท าให้ธนาคาร ขาดอตัราก าลงัในการให้บริการแก่ลูกคา้ 
อาจท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการและหนัไปใชบ้ริการธนาคารอ่ืนๆ แทนได ้  จึง
ตอ้งมีการรับสมคัรเพิ่มเติมเป็นประจ า อาจท าใหสู้ญเสียค่าใชจ่้ายในการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน
ใหม่ การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ และงานท่ีได้อาจจะมี
ประสิทธิภาพลดลง เพราะพนักงานใหม่ยงัขาดความช านาญในการปฏิบัติงานในระยะแรก 
นอกจากนั้น การลาออกของพนักงานยงัก่อให้เกิดการสูญเสียเวลาของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสรรหา
พนักงานใหม่ เช่น หัวหน้างาน และเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายบุคคลท่ีต้องท าการสรรหา และคัดเลือก
พนกังานใหม่อีก 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นไดว้า่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีความส าคญัต่อองคก์ร ถา้หากวา่
เศรษฐกิจของประเทศไม่ดีก็อาจจะท าให้พนกังานในองคก์รนั้นๆ ขาดความตั้งใจในการปฏิบติังาน
ไป และปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนัให้บุคคลท างาน หรือท าอะไรบางอยา่งส าเร็จไปได้
นั้นเร่ิมมาจากแรงจูงใจ (Motivation) เช่น ผลตอบแทนจากการท างาน ความมัน่คงในการท างาน ฯลฯ  
กล่าวคือหากพนักงานในองค์การขาดแรงจูงใจในการท างานเขาก็ท างานอย่างไม่ตั้งใจ ไม่สามารถ
สร้างผลงานท่ีดีออกมาไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ และยงัอาจแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เช่นมา
ท างานสาย ขาดงาน ท าตวัออกห่างไม่อาสาท างานเหมือนก่อน ฯลฯ และท าลายความส าเร็จของ
หน่วยงาน ทั้งน้ีเพราะพนกังานขององคก์าร คือ ทรัพยากรทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีสอดแทรกร่วมอยู่
ในทุกขั้นตอนของการบริหารงาน และความส าเร็จทั้งหลายขององค์การลว้นมาจากพนกังาน ดงันั้น 
หากสามารถทราบถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงของปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมไดย้อ่มจะเป็นประโยชน์
ต่อการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของธนาคารพาณิชยเ์ป็นอย่างยิ่ง  ดงันั้น จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง 
ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขตอ าเภอ
เมือง  จงัหวดัล าปาง  ซ่ึงสามารถน าผลของการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในธนาคารมากยิ่งข้ึน และสามารถน าไปสร้างเป็น
แรงจูงใจในการท างานเพื่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้พนกังาน
มีความตั้งใจในการท างานและมีความผกูพนัต่อธนาคารมากข้ึน โดยผูว้จิยัเห็นวา่การศึกษา ส่งผลให้
มีอตัราการเขา้-ออกงาน ของพนกังานลดนอ้ยลง และจ าท าใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รไดน้านข้ึน  และ
ยงัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร  
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
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 2. เพื่อศึกษาตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานรายบุคคล Key performance index (KPI) ท่ีส่งผลต่อ
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
      ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงการตดัสินใจลาออกของพนักงานธนาคารในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นขอ้สนเทศในการปรับปรุง แกไ้ข และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อจะแก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง ท าให้ธนาคารสามารถรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไวใ้นองค์กรได้นานท่ีสุด  และ
สามารถน าผลการวิจยัไปเป็นขอ้ก าหนดในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเป็นการ
ป้องกนัการลาออกของพนกังานธนาคาร ช่วยลดตน้ทุนการบริหารดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย รายไดข้องพนกังานธนาคาร  
รายจ่ายเพื่อการบริโภค  การออมและภาระหน้ีสิน เพราะเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะท าใหท้ราบวา่มี
ผลอยา่งไรต่อการท างานของพนกังานหรือไม่อยา่งไร ปัจจยัทางสังคม  ประกอบดว้ย ความส าเร็จใน
การท างาน  การไดรั้บการยกยอ่ง  ความรับผิดชอบ  ลกัษณะของงาน   ความกา้วหนา้  ความสัมพนัธ์
กับกับผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน  นโยบายการบริหารงาน และ 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ศึกษาตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานรายบุคคล KPI ประกอบดว้ย KPI 
รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ ไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่ง ไม่ตรงกบัความถนดัของพนกังาน และ
ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถท าให้
บรรลุเป้าหมาย KPI ได ้โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม โดยใชว้ิธีสุ่มแบบบงัเอิญ  ซ่ึง
จะท าการศึกษาแบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารพาณิชย ์ ประกอบไป
ดว้ย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี 
และธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ รวม 11 ธนาคาร 39 สาขา ส่วนธนาคารรัฐเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวม 5 ธนาคาร 11 
สาขา 
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1.5 นิยำมศัพท์ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในความหมาย หรือค าจ ากัดความของค าท่ีควรทราบใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงขอก าหนดความหมายและขอบเขตของค าต่าง ๆ ดงัน้ี 
พนักงำน หมายถึง พนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารพาณิชย ์และธนาคารเฉพาะกิจ ท่ีตั้งอยู่

อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ธนำคำรพำณิชย์  หมายถึง บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการรับฝาก

เงินท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดระยะเวลา ให้สินเช่ือ ซ้ือขายตัว๋แลกเงิน ซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัและหลกัทรัพย ์ธุรกิจอนุพนัธ์ทาง
การเงิน ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-banking)  ธุรกิจการเงินและธุรกิจการให้บริการอ่ืนท่ี
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอม็บีไทย ธนาคารยโูอบี และธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์   

ธนำคำรเฉพำะกิจ   หมายถึง สถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ งข้ึน เพื่อ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐในการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนบัสนุนการลงทุนต่าง ๆ โดย
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัซ่ึงไดม้อบหมายใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและความเส่ียง และรายงานผลการตรวจสอบไปยงัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร อิสลามแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
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บทที ่2 
 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.  ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ รายได้ รายจ่ายเพื่อการบริโภค การออม และภาระ
หน้ีสิน 

2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคม 
3.  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 
      2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทางเศรษฐกจิและสังคม  

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีผลกบัทุกๆ ธุรกิจในทางตรงเป็น
อยา่งมาก เพราะเศรษฐกิจของประเทศเป็นตวัก าหนดก าลงัซ้ือของคนในประเทศ และเป็นตวัก าหนด
ตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอีกด้วย ซ่ึงปัจจยัในหัวขอ้น้ีก็สามารถช่วยเราวางแผนธุรกิจว่าจะเลือก
ด าเนินการเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและแนวโน้มของเศรษฐกิจใน
อนาคตไดอี้กดว้ย (ภทัรษมน  รัตนางกรู, 2552) 

การวเิคราะห์เศรษฐกจิ (ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อา้งถึงใน จ านงจิตต ์คุม้ครอง, 2553) 
ปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีภาพรวมของเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  
 1. รายไดป้ระชาชาติ  (Gross national Product หรือ GNP)  แสดงถึงผลผลิตหรือรายไดท่ี้
เกิดข้ึนทั้งในและนอกประเทศ ผลผลิตหรือรายได้น้ีเป็นรายได้ของภาคเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาค
เกษตรและภาคท่ีมิใช่ภาคการเกษตร เช่น เหมืองแร่ หัตถอุตสาหกรรม การก่อสร้างทางการคา้และ
การคา้ปลีก และภาคบริการ เป็นตน้ กล่าวอีกในหน่ึงรายไดป้ระชาชาติเป็นรายจ่ายทางด้านต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน รายจ่ายเพื่อการลงทุนภาคเอกชน รายจ่ายภาครัฐบาล 
และรายจ่ายสุทธิของต่างชาติเพื่อการซ้ือสินคา้และบริการจากประเทศเจา้บา้น หรือเป็นท่ีคุน้เคยกนั
ในสัญลกัษณ์ C,I,G และ X-M ตามล าดับ ส่วนในกรณีท่ีเป็นรายได้ประชาชาติในรูปตวัเงิน หรือ
รายไดป้ระชาชาติ ราคาปัจจุบนั (Current price) เป็นการค านวณผลผลิตหรือรายไดข้องแต่ละปีจาก
ราคาในปีนั้น ส่วนกรณีท่ีเป็นรายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริง หรือรายไดป้ระชาชาติ ณ ราคาคงท่ี เป็นการ
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ค านวณผลผลิตหรือรายไดข้องแต่ละปีโดยใชร้าคาคงท่ีของปีฐาน ในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของรายไดป้ระชาชาติ ณ ราคาคงท่ี เพราะการเปล่ียนแปลงน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ
ผลผลิตท่ีแท้จริง มิใช่การเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมากจากการเปล่ียนแปลงของระดบัราคา รายได้
ประชาชาติ  สามารถท าให้ทราบถึง รายได้ รายจ่าย การออม และภาระหน้ีสิน  เพราะถ้าหากว่า 
รายไดป้ระชาชาติขาดดุล อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การส่งออก
ขาดดุลการค้า ท าให้ขาดรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการท างาน
พนกังาน เช่น การลดรายไดข้องพนักงาน หรือไม่มีการข้ึนเงินเดือนให้กบัพนกังาน ก็อาจจะท าให้
พนักงานมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต หรือมีรายจ่าย ภาระหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน จนไม่มีการ
ออมเงินเพื่อไวใ้ชจ่้ายในวนัขา้งหนา้ได ้
 2. รายจ่ายเพื่อการบริโภค 

รายจ่ายเพื่อการใชส้อยสินคา้และบริการในช่วงเวลาหน่ึงๆ ไดถู้กจดัให้เป็นตวัวดัค่าของ
ระดับการบริโภคท่ีส าคญั ทั้ งน้ีในเชิงมหภาครายจ่ายน้ีถือเป็นรายจ่ายขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดา
รายจ่ายอ่ืนท่ีรวมกนัข้ึนเป็นรายจ่ายรวมทั้งประเทศ (aggregate expenditure) ดงันั้น การเปล่ียนแปลง
ของมนัจึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมวลรวมอยา่งมาก จึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัเศรษฐศาสตร์
มหภาค ไม่อาจมองขา้มได ้

พฤติกรรมการบริโภคในระยะสั้นและระยะยาวนั้นต่างกนั โดยการบริโภคในระยะยาว
จะมีความโนม้เอียงเฉล่ียในการบริโภคค่อนขา้งมีเสถียรภาพ เส้นการบริโภคซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในระยะยาวจึงควรเป็นเส้นท่ีลากออกจากจุดก าเนิด 
ในขณะท่ีพฤติกรรมการบริโภคในระยะสั้นจะมีความโน้มเอียงเฉล่ียในการบริโภคลดลงเม่ือระดบั
ของรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยความโนม้เอียงในการบริโภคดงักล่าวจะสูงกวา่ความโน้มเอียงหน่วยสุดทา้ย
ในการบริโภคด้วย เส้นการบริโภคระยะสั้ นจึงควรเป็นเส้นท่ีลากตดัผ่านแกนค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภค สามารถแสดงโดยรูปภาพอยา่งง่ายเพื่อใหเ้ขา้ใจไดดี้ข้ึน ดงัน้ี 
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ท่ีมา : การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ James S. Duesenberry  อา้งถึงใน จ านงจิตต ์คุม้ครอง, 2553 
ภาพที ่2.1 เส้นแสดงพฤติกรรมการบริโภคในระยะสั้นและระยะยาว 
 

James S. Duesenberry  กล่าววา่ ค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนไม่ไดข้ึ้นอยกูบัระดบั
รายไดส้ัมบูรณ์ เท่านั้น แต่จะข้ึนอยูก่บัชั้นของรายไดม้ากกว่า โดยพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละ
บุคคลจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั จากการท่ีมนุษยมี์พฤติกรรมการเลียนแบบในการบริโภคของ
สังคม (Demonstration Effect) ท าให้ค่ าใช้ จ่ายเพื่ อการบริโภคควรจะข้ึนอยู่กับระดับรายได้
เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉล่ียของคนในสังคม  กล่าวคือ ครัวเรือนท่ีมีระดับรายได้ซ่ึง
เปรียบเทียบแล้วต ่ากว่าระดบัรายได้โดยเฉล่ียของคนในสังคม มีแนวโน้มท่ีครัวเรือน เหล่าน้ีจะมี
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่อรายได้ค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีเพราะพฤติกรรมของครัวเรือนจะ
พยายามรักษาระดบัของการบริโภคให้ใกลเ้คียงกบัระดบัการบริโภคโดยเฉล่ียของคนในสังคม ส่วน
ครัวเรือนท่ีมีระดบัรายไดซ่ึ้งเปรียบเทียบแลว้สูงกวา่ระดบัรายไดเ้ฉล่ียของคนในสังคม มีแนวโนม้ท่ี
ครัวเรือนเหล่าน้ีจะมีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคต่อรายไดค้่อนขา้งต ่า ทั้งน้ีเพราะครัวเรือน
ในกลุ่มน้ีจะมีระดบัของการบริโภคสูงอยู่แลว้  ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะท าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
โดยจดัสรรเงินจากรายไดเ้พียงส่วนน้อยก็พอเพียงส าหรับการบริโภคสินคา้และบริการให้ใกลเ้คียง
กบัระดบัการบริโภคโดยเฉล่ียของคนในสังคมไดแ้ลว้   
 3.  การออม (ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อา้งถึงใน จ านงจิตต ์คุม้ครอง, 2553) 
      3.1 การออม หมายถึง ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยู่ หรือท่ีกนัเอาไวไ้ม่น ามาใช้จ่ายใน
การบริโภคอุปโภคในขณะปัจจุบนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไวใ้ช้จ่ายในยามเจ็บป่วย เม่ือมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดข้ึนหรือเม่ือแก่ชรา หรือเพื่อใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใดท่ีสมควร ส่วนของรายไดท้ั้งหมดท่ี
ไม่ไดน้ ามาใชจ่้ายและเก็บไวก้็นบัเป็นเงินออมทั้งหมด  
 



 

12 
 

  3.2  ปัจจยัส าคญัของการออม   
  3.2.1  ผลตอบแทนท่ีผูอ้อมไดรั้บจากการออม หมายความว่า ถา้ยิ่งผลตอบแทน
ในการออมเพิ่มมากข้ึนเท่าใด จะเป็นส่ิงดึงดูดใจให้บุคคลมีการออมเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น เช่น ในภาวะ
ท่ีรัฐบาลก าหนดให้ธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าทุกประเภทลง ทั้งยงัเก็บ
ดอกเบ้ียภาษีเงินฝากอีก จึงท าใหร้ะดบัเงินออมของธนาคารพาณิชยมี์แนวโนม้ลดลงอยา่งมาก 
  3.2.2  รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ ผูท่ี้มีรายได้คงท่ีแน่นอนเป็นประจ าทุกเดือนใน
จ านวนท่ีไม่สูงมากนกั เช่น ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชนระดบัต ่า จ  านวน
เงินออมท่ีกนัไวอ้าจะเป็นเพียงจ านวนน้อยตามอตัราส่วนของรายได้ท่ีมีอยู่ ซ่ึงต่างจากจ านวนเงิน
ออมของผูบ้ริหารระดบัสูง หรือนกัการเมืองท่ีจะมีเงินออมไดม้ากกวา่ นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลง
รายไดเ้น่ืองจากการเล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ยงาน การถูกปลดออกจากต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีมี
ผลต่อระดบัการออมเช่นกนั คือ อาจท าใหมี้การออมเพิ่มมากข้ึนหรือลดลงไปจากระดบัเดิมได ้ 
 4.  ภาระหน้ีสิน  
 ไดมี้ผูนิ้ยามความหมายเก่ียวกบัภาระหน้ีสิน ไวห้ลายทศันะดงัต่อไปน้ี 
 กิตติ  สมสนัน่ (2548 : 7)  ไดอ้ธิบายวา่ ภาระหน้ีสิน หมายถึง ความผกูพนัทางกฎหมาย
ระหวา่งบุคคลฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ เจา้หน้ี มีความชอบธรรมท่ีจะบงัคบัอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ ลูกหน้ี 
ให้จ  าตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์น กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อประโยชน์แก่
เจา้หน้ี 
 นุกูล  ตรีเจริญ  (2548 : 3)  ไดอ้ธิบายว่า ภาระหน้ีสิน หมายถึง จ านวนเงินท่ีไดท้  าสัญยา
หรือไม่ไดท้  าสัญญาในการยมืเงิน และตอ้งใชคื้นจากแหล่งเงินกูต่้างๆ 
 พิชชากร  แจ่มศรี (2550 : 8) ไดอ้ธิบายวา่ ภาระหน้ีสิน หมายถึง จ านวนหน้ีสินท่ีคิดเป็น
จ านวนเงิน ระยะเวลาท่ีเป็นหน้ีอตัราดอกเบ้ีย และสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดหน้ี 
 Podatelna (2551,อ้างถึงใน นฤมล อินทโฉม, 2554 : 11)  ได้อธิบายว่า ภาระหน้ีสิน 
หมายถึง การเป็นหน้ีครัวเรือน และหน้ีภายในทอ้งถ่ิน (อาจหมายถึงภายในอาณาเขตบริเวรเดียวกนั) 
ครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 
 การกูย้มืพนัธบตัรท่ีสามารถช าระหน้ีไดต้ามกฎหมาย ถือเป็นภาระหน้ีสินในระยะยาว 

1.  พนัธบตัรของรัฐบาล 
2.  การเป็นหน้ีอนัเกิดจากการใชเ้ครดิตสินเช่ือ 

 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสิน 
 ทรงวิทย์  วงศ์พระถาง (2547)  ได้อธิบายถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาระหน้ีสิน คือ  การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ส่งผลให้คน
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ในสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย เช่น มีสภาพจิตใจท่ีแย่ลง มีค่านิยมในการบริโภรท่ีเกิด
ขีดจ ากดัตอ้งประสบกบัปัญหาผลกระทบต่อภาระหน้ีสิน เป็นตน้   
 ผลกระทบจากการมีภาระหน้ีสิน 
 จุฑามาศ แกว้พิจิตร (2550)  กล่าววา่ จากการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย ภาวะ
ทางการเงิน ทศันคติท่ีมีต่ออบายมุขดา้นต่างๆ  รวมถึงระดบัความเครียดและความสุข พบวา่ คนงาน
และพนักงานไทยส่วนใหญ่รายรับไม่สมดุลกบัรายจ่าย แต่ก็ยงัประคองให้ชีวิตมีความสุขอยูไ่ดใ้น
ระดบัปานกลาง 
 กาญจนา พูลแก้ว (2544)  กล่าวว่า ปัญหาการก่อหน้ีและความสามารถในการช าระ
หน้ีสิน มีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในดา้นประสิทธิผลของงาน ท าให้ลางาน ขาดงาน เพื่อหลบเจา้หน้ี 
หรือเพื่อไปหาเงินหรือประกอบอาชีพเสริมในการน าเงินมาช าระหน้ี ท าให้ปฏิบติัหน้าท่ีไม่ตรงตาม
ค าสั่ง ท างานไม่เต็มท่ี ปริมาณงานีได้ไม่เต็มร้อย ท างานผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อองค์กรและต่อ
ตนเอง ต่อครอบครัว  
 
      2.1.2 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยทางสังคม   

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางสังคม  ได้แก่    ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg’s Motivation Hygiene Theory)  (ศิวไิล กุลทรัพยศุ์ทรา, 2552, หนา้ 18) 
 เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg)  ศึกษาถึงเร่ืองของการจูงใจ ไดส้รุปว่าองค์ประกอบท่ี ท าให้เกิด
ความ      พึงพอใจในงาน  (job satisfaction) คือ  ปัจจัยจูงใจ  (motivation factor) มีความสัมพันธ์ 
โดยตรงกบัแรงจูงใจเก่ียวกบังานท่ีท า (job context) โดยท่ีมีปัจจยัน้ีแล้วจะท าให้เกิดความพึงพอใจ 
ในงานและองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (job dissatisfaction) มีความสัมพนัธ์ 
โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้มของงาน คือ ปัจจยัค ้ าจุน (hygiene factors) ปัจจยัน้ีถา้ขาดไปก็จะท าให้เกิด 
ความไม่พอใจในงาน ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นส่ิงจูงใจให้คนท างานมากข้ึน แต่มีส่วนช่วยให้การท างานสุข
สบายมากข้ึน ป้องกนัมิใหข้าดงาน ถา้ปัจจยัน้ีไม่มีในงานจะท าใหข้วญัของคนท างานไม่ดี เรียกปัจจยั
ทั้งสองน้ีว่า ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ – ปัจจยัค ้ าจุน หรือ ทฤษฎีสองปัจจยั (motivation – hygiene factors 
theory or dual – factors theory) ซ่ึงองคป์ระกอบมีดงัน้ี (ประคลัภ ์ ปัณฑพลงักรู, 2551) 
 1 ปัจจัยจูงใจ  (motivational factor) หรือปัจจัยกระตุ้น เป็นตัวท่ีท าให้ เกิดความพอใจ 
(satisfaction) มีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังาน และความส าเร็จก้าวหน้าในงาน สนับสนุนให้
คนเรา ท างานเพิ่มมากข้ึน มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากงานท่ีท า ตวักระตุน้น้ี
คือ  
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  1.1 ความส าเร็จของงาน (achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลท างานไดอ้ย่าง เสร็จ
ส้ิน ประสบผลส าเร็จในงานและสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้ท าใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจ ปัจจยัน้ี
นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด  
  1.2 ความยอมรับนบัถือ (recognition ) หมายถึง การไดรั้บการยกยอ่งยอมรับทั้งโดย
ทางวาจา หรือโดยทางอ่ืนวา่เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในกิจการท่ีรับผิดชอบ คือ บุคคลผูป้ฏิบติังาน
เม่ือได้ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผลส าเร็จท่ีน่าพอใจ ย่อมตอ้งการไดรั้บการยอมรับนับถือ
ไดรั้บเกียรติ ไดรั้บการยกยอ่ง และชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และเป็นผูมี้คุณค่าแก่หน่วยงาน                

             1.3 ลกัษณะของงาน (work itself ) หมายถึง งานน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ งาน
ท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม หรือมีลกัษณะท่ีสามารถท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบ จึงท าให้ผูป้ฏิบติัเกิด ความ
พึงพอใจ  
              1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย งาน
ใหม่ ให้รับผิดชอบ  ให้โอกาสได้ท างานนั้นอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีการตรวจตราหรือควบคุม มาก
จนเกินไป  
  1.5 ความกา้วหนา้ในการท างาน (advancement) หมายถึง การไดรั้บเล่ือน ต าแหน่ง
และ/หรือเล่ือนเงินเดือนให้สงข้ึน รวมทั้งมีโอกาสไดศึ้กษาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ในการท างานดว้ย  

2 ปัจจยัค ้าจุน (hygiene of maintenance factor) หรือปัจจยัสุขอนามยั เป็นปัจจยัท่ี ป้องกนัมิ
ให้การปฏิบัติงานของบุคคลลดหย่อนประสิทธิภาพลง เป็นตัวท่ี ป้องกันความไม่พึงพอใจ 
(dissatisfies) มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัแรงจูงใจภายนอก ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ปัจจยัน้ีประกอบดว้ย  
  2.1 นโยบายและการบริหารของบริษัท  (company policy and administration) 
หมายถึง การจดัการและบริหารงานขององค์การ การติดต่อส่ือสารภายในองค์การ เพื่อป้องกนัการ 
ท างานซ ้ าซอ้นหรือการแก่งแยง่อ านาจกนั  
  2.2 การปกครองบังคับบัญ ชา  (supervision) หมาย ถึ งความส าม ารถของ 
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน หรือความเป็นธรรมในการบริหาร และเป็นผูน้ าทางวชิาการได ้ 
  2.3 สัมพนัธภาพในการท างาน (interpersonal) หมายถึง สภาพความสัมพนัธ์ การมี
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลกบับุคลากรอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การร่วมมือปฏิบติังาน การช่วยเหลือ การสนบัสนุน และการ ปรึกษาหารือ  
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  2.4 สภาพการท างาน (working condition) หมายถึงสภาพทางกายภาพของงาน 
ไดแ้ก่ อากาศ แสง เสียง สถานท่ีท างาน สถานท่ีตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน และ 
ปริมาณงานท่ีพอเหมาะกบัจ านวนบุคลากร  
  2.5 เงิน เดื อน แล ะผลป ระโยชน์ ต อบ แทน  (salary and benefits) หม าย ถึ ง 
ผลตอบแทนจากการท างาน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกูล 
อ่ืนๆ ความเหมาะสมของเงินเดือน ขั้นเงินเดือน และงานท่ีรับผดิชอบ  
  2.6 ความเป็นไปได้ของความก้าวหน้า (possibility of growth) หมายถึง โอกาสท่ี
บุคคลไดรั้บการแต่งตั้ง โยกยา้ยต าแหน่งภายในหน่วยงานหรือองค์การ การมีโอกาสได้ พฒันาและ
ไดรั้บส่ิงใหม่ๆ  
  2.7 ความมัน่คงของงาน (job security) หมายถึง การพิจารณาท่ีความคงอยู ่หรือไม่
คงอยูข่ององคก์าร 

จะเห็นได้ว่าองค์กรสามารถใช้ตัวเงินมาเช่ือมโยงกับปัจจยัจูงใจของ Herzberg ได้ และ
สามารถท่ีจะใชใ้นการจูงใจพนกังานให้อยากท างานกบัองคก์รไดด้ว้ย แต่ปัจจยัดา้นตวัเงินน้ีไม่ใช่ส่ิง
ท่ีรับประกนัว่า พนักงานจะไม่ลาออกไปไหน ยงัมีอีกหลายปัจจยัท่ีท าให้พนักงานไม่อยากท างาน 
สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดจากผูมี้ประสบการณ์วงการบริหารงานบุคคลคือ สาเหตุจากหัวหน้างาน บาง
บริษทัมีระบบเงินเดือนและระบบการจูงใจท่ีดีมาก แต่มีอตัราการลาออกของพนกังานสูงมาก ซ่ึงเม่ือ
ท าการศึกษาลึก ๆ แลว้พบวา่มีสาเหตุมาจากหวัหนา้งาน เช่น หวัหนา้งานไม่ใหโ้อกาสในการคิดหรือ
แสดงความคิดเห็น แย่งชิงผลงาน หรือโยนความผิดพลาดให้ลูกน้องไม่สามารถให้ค  าปรึกษาแก่
ลูกนอ้งได ้เป็นตน้ 
      2.1.3 แนวคิดการลาออก 

การลาออก” ในท่ีน้ีใชใ้นความหมายของ “Turnover” จากการศึกษาของเซยเ์ลส และสเตราส์ 
(Sayles & Strauss, 1977, pp52-53 อา้งถึงในสุวลกัษณ์ แสนภกัดี, 2550) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การ
ลาออก หมายถึง การท่ีองค์การส้ินสุดการว่าจ้างพนักงานซ่ึงเป็นผลท าให้พนักงานตอ้งออกจาก
องคก์ารไปดว้ยและในขณะเดียวกนัก็จะมีการวา่จา้งพนกังานคนใหม่เขา้มาแทน โดยท่ีพนกังานท่ีมา
ท างานแทนนั้น อาจเป็นพนกังานใหม่ท่ีไม่เคยท างานกบัองคก์ารน้ีมาก่อนหรือ อาจเป็นพนกังานเก่า
ท่ีกลบัเขา้มาท างานกบัองคก์ารอีกคร้ังหน่ึงก็ได ้
 การลาออกนั้น นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลายซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามา
เรียบเรียงดงัต่อไปน้ี 
 บลูดอร์น  (Bluedorn, 1982 อ้างถึงใน  Jewell & Siegall, 1990) ได้ให้ความหมายของการ
ลาออกท่ีใชใ้นวงการจิตวทิยาอุตสาหกรรม และ องคก์าร โดยแบ่งเป็น 2 ความหมาย ดงัน้ี 
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 1. ส าหรับความหมายโดยทัว่ไป การลาออก หมายถึง การหาคนใหม่มาท างานแทนคนท่ี
ลาออกไป 
 2. ส าหรับความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง การลาออก หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาพการเป็น
สมาชิกขององคก์ารจากองคก์ารหน่ึงไปสู่อีกองคก์ารหน่ึง 
 มอบเล่ย ์(Mobley, 1982 อา้งถึงในฐิติรัตน์ ศิริเลิศ, 2545) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการลาออก 
ซ่ึงหมายถึงการท่ีพนกังานขององคก์าร ส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารนั้น โดยการส้ินสภาพ
การเป็นสมาชิกน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 1. การลาออกโดยสมคัรใจ หมายถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์ารโดยพนกังาน
เป็นผูท่ี้จดัการเอง 
 2. การลาออกโดยไม่สมคัรใจ หมายถึง การส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การ โดย
องคก์ารเป็น ผูจ้ดัการ และ หมายรวมถึง การเกษียณอาย ุและ การตาย 
 พอล  พิกอร์ส  และ ชาร์  เอ  เมเยอร์ (Pigors & Myers, 1973) กล่าวว่า การออกจากงาน
(Separations) หมายถึง การส้ินสุดการวา่จา้งพนกังาน ซ่ึงมี 4 ประเภท คือ 
 1. การไล่ออก (Discharge) 
 2. การปลดเกษียณ (Retirement) 

3. การตาย (Death) 
การลาออก (Resignation) ซ่ึงหมายถึง การลาออกของพนักงานด้วยความสมคัรใจพอร์ต

เตอร์ ลอวเ์ลอร์ ทรี และ แฮคแมน (Porter, Lawler III and Hackman, 1965) ได้จ  าแนกประเภทของ
การลาออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1. การลาออกท่ีเกิดจากความประสงค์ของบุคคล (Voluntary Individual-Initiated Turnover) 
หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ท างานในองคก์ารเดิม อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของบุคคล โดย
ท่ีบุคคลนั้นไม่ไดถู้กบงัคบัจากใคร 
 2. การล าออก ท่ี ไม่ ได้ เกิ ดจากความป ระส งค์ข องบุ คคล  (Involuntary Individual-
InitiatedTurnover) หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ท างานในองคก์ารเดิม อนัเน่ืองมาจากแรงกดดนั
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของบุคคลเอง เช่น ยา้ยงานตามครอบครัว หรือ คลอดบุตร เป็นตน้ถึงแมว้่า
บุคคลตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์าร ในขณะท่ีองคก์ารเองก็ตอ้งการให้บุคคลท างานอยูก่บัองคก์าร
เช่นเดียวกนั 
 3. การลาออกท่ีไม่ได้เกิดจากความประสงค์ขององค์การ (Involuntary Organization -
Initiated Turnover) หมายถึง การท่ีองคก์ารไดรั้บแรงกดดนัจากสภาพ เศรษฐกิจท่ีมีความจ าเป็นตอ้ง
ลดจ านวนพนกังานลง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งปลดพนกังานออก 
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 4. ก ารล าอ อ ก ท่ี เกิ ด จ าก ค ว าม ป ระส งค์ ข อ งอ งค์ ก า ร  (Voluntary Organization-
InitiatedTurnover) หมายถึง การท่ีองค์การตดัสินใจให้บุคคลส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององคก์าร 
เน่ืองจากความไม่มีประสิทธิภาพของบุคคลเอง 
 สเตียร์และมาวเดอร์  (Steer & Mowday, 1979) ได้ให้ความหมายของความตั้ งใจในการ
ลาออกไวว้า่ จะเป็นตวัเช่ือมพฤติกรรมการลาออกท่ีเกิดข้ึน การลาออกจะเป็นพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย
ของความตั้งใจจะลาออกร่วมกบัโอกาสทางเลือกของงานท่ีบุคคลมีความตั้งใจจะลาออกมีอิทธิพล 2 
ลกัษณะ คือ 
 1. ท าให้เกิดการลาออกโดยตรง บุคคลจะตดัสินใจลาออกโดยทนัที แมจ้ะยงัไม่มีทางเลือก
อ่ืน 
 2. เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการคน้หาและทางเลือกท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งโอกาสทางจะมีมากหรือ
น้อยข้ึนกบัลกัษณะส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ อาชีพ สภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หากโอกาส
หรือทางเลือกมีนอ้ย บุคคลอาจจะไม่ลาออกจากงานแต่จะมีพฤติกรรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนแทน เพื่อลดความ
วติกกงัวล และความขบัขอ้งใจท่ีไม่สามารถลาออกจากองคก์ารได ้เช่น การขาดงาน การท างานเฉ่ือย
ชา การติดยาเสพติด หรือแอลกอฮอล์ การใช้กลไกป้องกนัตนเอง (Defense Mechanism) เม่ือบุคคล
ตั้งใจะลาออก และมีทางเลือกก็จะเกิดพฤติกรรมการลาออกข้ึน 
 
      2.1.4 ทฤษฎแีละตัวแบบของการลาออก 
  แนวทางการศึกษาเกีย่วกบัการลาออก 

 นกัวชิาการไดมี้การศึกษาแนวทางในการลาออกไวเ้ป็น 3 แนวทาง ดว้ยกนัดงัน้ี 
 1. แนวทางการศึกษาทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral schools of Thought or Approach)เป็น

แนวทางการศึกษาท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมการลาออก โดยพยายามคน้หาสาเหตุวา่การลาออกเกิดข้ึนได้
อยา่งไร และส่งผลกระทบต่อองคก์ารอยา่งไร นกัวชิาการช่ือ ลอวเ์ลอร์ (Lawer, 1971 
P.450 อ้างถึงใน  มธุรส  สว่างบ ารุง, 2556) ได้กล่าวถึงการลาออก คือ การไม่พอใจในการจ่าย
ค่าตอบแทนขององค์การ มกัจะก่อให้เกิดผลท่ีตามมาหลายด้านด้วยกนั ซ่ึงจะท าให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกข้ึน 2 อยา่งดว้ยกนั คือ 
 1.1 ความตอ้งการค่าตอบแทนสูงข้ึน จะท าให้พนกังานขององค์การมีพฤติกรรมต่างๆ
ไดแ้ก่ ปฏิบติังานไม่ดี ผลการปฏิบติังานต ่า มีการนดัหยุดงาน การร้องทุกข์ และแสวงหางานใหม่ท่ี
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์สูงหรือมากกวา่ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการขาดงาน และการลาออก 
  1.2 ความดึงดูดใจในการท างานต ่าลง หากเกิดความรู้สึกเช่นน้ีข้ึน จะท าให้พนกังานใน
องคก์ารเกิดความไม่พอใจในงาน จะมีผลให้เกิดความผิดปกติดา้นจิตใจ และสุขภาพจิตไม่ดี เป็นผล
ใหพ้นกังานขาดงาน และลาออกจากองคก์ารในท่ีสุด 
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 อย่างไรก็ตาม หากสรุปว่าความไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทนมีผลท าให้เกิดการลาออก
ของพนกังานเสมอไปนั้น คงจะเป็นการสรุปท่ีไม่ถูกตอ้งนกั เน่ืองจากยงัคงมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
นอกเหนือจากค่าตอบแทน เช่น ลกัษณะของงาน ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ความมัน่คงของ
องคก์าร ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานลาออกไดเ้ช่นกนั 
 2. แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์  (Economic schools of Thought or Approach)เป็น
แนวทางการศึกษาท่ีกล่าวถึงภาวะแรงงานในตลาดแรงงานเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลาออกของพนกังานในองคก์าร ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่าน ประกอบดว้ย โบวยี ์(Bowey)ฟราย (Fry) 
และบรูตนั (Bruton) (อา้งถึงในสุวลกัษณ์ แสนภกัดี, 2550, หน้า 12) ซ่ึงทั้งหมดเห็นดว้ยกบัค ากล่าว 
เน่ืองจากหากกิจการทางธุรกิจก าลงัด าเนินไปอย่างดีแลว้ มีการสร้างงานจ านวนมาก มีผลให้อตัรา
การจา้งแรงงานสูงข้ึนโอกาสในการเปล่ียนแปลงงานก็จะสูงข้ึนเช่นกนั ถา้หากขาดความตอ้งการของ
แรงงานยงัคงท่ี โอกาสในการเปล่ียนแปลงงานก็จะต ่า ดงันั้นอตัราการลาออกจะมีส่วนสัมพนัธ์กบั
การเปล่ียนแปลงของโอกาสในการเปล่ียนแปลงงาน ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งความไม่พอใจกบั
การลาออกนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมากในช่วงท่ีอตัราการว่างงานต ่า นัน่คือหากภาวะของความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานสูง ก็จะท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนงาน ในทางตรงกนัขา้มหาก
ภาวการณ์วา่งงานสูง พนกังานจะยงัคงตดัสินใจท่ีจะยงัคงท างานท่ีเดิมต่อไป 
 3. แนวทางการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนั และปัจจยัดา้นท่ีเป็นแรงดึงดูด (Pushand 
Pull Approach) แนวทางการศึกษาน้ีนับว่าเป็นแนวทางการศึกษาท่ีผสมผสานแนวความคิดด้าน
พฤติกรรมและแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์ เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยกล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้บุคลากรลาออก
จ า ก ง า น มี  2 ปั จ จั ย ด้ ว ย กั น  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  ชิ เ ลี ย ร์  แ ล ะ ฟ ร อ ย เด น เบ อ ร์ ก 
(Shilliar&Freudenberg,1982, p. 846-847 อา้งถึงใน มธุรส สวา่งบ ารุง, 2556) คือ 
  3.1 ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) หมายถึง ปัจจยัภายในองค์การท่ีมีผลต่อการสร้าง
ความไม่พอใจให้กบับุคคลซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลลาออกในท่ีสุด เช่น ค่าจา้ง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน ขนาดขององคก์าร การส่ือสารภายในองคก์าร 
  3.2 ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) หมายถึง ปัจจยัภายนอกองค์การ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมา
ดึงดูดให้บุคคลท่ีมีการเคล่ือนยา้ย หรือลาออกจากองค์การเดิมไปสู่องค์การใหม่ เช่น ตลาดแรงงาน
ค่าตอบแทนสูงกวา่ โอกาสกา้วหนา้ เป็นตน้ 
 ปัจจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น มอบเล่ห์ และคณะ (Mobley, 1977 อา้งถึงใน ดุจดาว มีปรีชา, 
2539) ไดเ้สนอวา่ ปัจจยัผลกัดนันั้นนบัวา่เป็นปัจจยัรองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ท าให้บุคคลคิด
ลาออกจากงานหาทางเลือก หรือเปรียบเทียบระหว่างงาน ในขณะเดียวกนันั้นปัจจยัดึงดูดถือวา่เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดและมีส่วนไม่น้อยต่อการตดัสินใจ เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีบุคคลคาดหวงัว่าจะได้
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งานท่ีดีกวา่เดิม และมีความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงโดยปกติแลว้นั้นพนกังานมกัจะลาออกจากงาน
เม่ือเขาไดง้านใหม่ท่ีจ่ายค่าจา้งหรือค่าตอบแทนสูงกวา่เดิม 

การแยกประเภทของการลาออก 
สถานประกอบการบางแห่งมีการวเิคราะห์และจ าแนกการออกจากงานตามเหตุผลไวเ้ป็น 2 

ประเภท คือ ประเภทท่ีควบคุมได ้และประเภทท่ีควบคุมไม่ได ้
ประเภททีค่วบคุมได้ 
- ออกไปท างานท่ีอ่ืน 
- ออกไปอยูบ่า้น 
- ออกไปศึกษาต่อ 
- ยา้ยถ่ินท่ีอยู ่
- ลดก าลงัคนเน่ืองจากไม่มีงานใหท้ า 
- ถูกใหอ้อกเพราะมีความผดิ 
ประเภททีค่วบคุมไม่ได้ 
- ยา้ยไปประจ าท่ีหน่วยงานอ่ืนของบริษทั 
- เกษียณอายุ 
- ลารับราชการทหาร ลาคลอด ฯลฯ 
- เสียชีวติ 
สาเหตุของการลาออก 
ประคลัภ์  ปัณฑพลงักูร, (2558)  ไดส้รุปถึงสาเหตุของการลาออกจากงานของพนักงานมี

สาเหตุดงัต่อไปน้ี 
1. ลาออกเน่ืองจากตวังานเอง กล่าวคือ เขา้มาท างานแล้ว ปรากฏว่า เป็นงานท่ีตนเอง ไม่

ชอบ หรือไม่ถนดั หรือบางคร้ังเคยคิดวา่ตวัเองชอบงานน้ี แต่พอไดเ้ร่ิมท างานเขา้สักพกั ก็เร่ิมรู้สึกวา่ 
งานน้ีมนัไม่ใช่ตวัเราเลย ก็เลยท าใหพ้นกังานคนนั้นเกิดความคิดท่ีจะลาออก  

2. ลาออกเน่ืองจากหัวหน้างาน อาจเป็นเพราะหัวหน้างานไม่ดี ไม่เป็นธรรม เขา้กนัไม่ได ้
หรือไม่ใส่ใจในการบริหารลูกนอ้ง  หวัหนา้ขาดภาวะผูน้ าท่ีดี ก็เลยไม่อยากอยูด่ว้ย  

3. ลาออกเน่ืองจากไม่คุม้เหน่ือย สาเหตุ ขอ้น้ี เป็นสาเหตุท่ีตอ้งมีการเปรียบเทียบการท างาน
กบัส่ิงตอบแทนบางอยา่งท่ีพนกังาน ไดรั้บไป ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ ค่าตอบแทน สวสัดิการ รวมทั้ง
เร่ืองของการใชชี้วติส่วนตวัของพนกังานเอง พนกังานบางคน ท างานตวัเป็นเกลียว แต่พอหนัไปมอง
ครอบครัว ก็ปรากฏวา่ ไม่มีใครดูแลลูกเลย เพราะมวัแต่ท างานกนั พนกังานบางคนมองแลว้วา่ มนัไม่
คุม้ค่าเลย ก็อาจจะตดัสินใจลาออกจากงานได ้หรือบางคนอาจจะมองไปท่ีค่าตอบแทนท่ีได ้เม่ือเทียบ
กบังานท่ีท าวา่ไม่คุม้ค่าเหน่ือย  
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4. ลาออกเน่ืองจากค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม เม่ือเทียบกบัคนอ่ืนแลว้ พนกังานรู้สึกถึงความ
ไม่เป็นธรรม เช่น การข้ึนเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลงาน คนท่ีท างานไม่ดี แต่อยู่มานาน กลับได้
เงินเดือนต าแหน่งเดียวกนั จบใหม่เหมือนกนั แต่กลบัไดค้่าจา้งไม่เท่ากนั ฯลฯ แบบน้ีก็เป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าใหพ้นกังานไม่อยากอยูท่  างานกบัองคก์ร  

5.  ลาออกเน่ืองจากลูกน้อง สาเหตุ น้ีมกัจะเกิดข้ึนกบัหัวหน้าท่ีเขา้มาท างานใหม่ในองคก์ร 
และอยูใ่นช่วงท่ีตอ้งปรับตวัเขา้กบัทีมงาน แต่กลบักลายเป็นวา่ ทีมงานหรือลูกนอ้งของตนนั้นตั้งแง่ 
และลองภูมิตลอด บางคร้ังท าอะไรก็ไม่ให้เกียรติ และท าเหมือนกบัวา่หัวหน้าคนน้ีเป็นหัวหลกัหัว
ตอ ไม่เคยคิดท่ีรายงานอะไรเลย เวลาหัวหนา้งานนดัประชุม ก็ไม่เขา้ หรือเขา้ประชุม แต่กลบัไม่ฟัง
ส่ิงท่ีหัวหน้าพูดเลย เม่ือเวลาผ่านไป และยงัเป็นแบบน้ีต่อ หัวหน้าใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มาก็คงจะทนไม่ได ้
และคงตอ้งยอมแพแ้ละลาออกไปในทีสุด  

จากการส ารวจของหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน์  พบวา่ มี 10 เหตุผลท่ีคนอยากลาออกจาก
งาน ไดแ้ก่ 

1. ไม่พอใจในงานท่ีท า เน่ืองจาก พนกังาน อาจจะไม่ไดท้  างานท่ีตรงสายของตวัเองบางคน
อาจจะชอบและท ามนัไดดี้เป็นท่ีช่ืนชอบของเจา้นายแต่ส าหรับบางคนไม่ชอบและปัญหาท่ีตามมาก็
คือท างานออกมาไม่เป็นท่ีพอใจของเจ้านายท าให้รู้สึกอึดอดั ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีมาของความคิดท่ี
อยากจะลาออกจากงาน 

2. ไม่มีโอกาสกา้วหนา้  คนส่วนใหญ่มกัจะเบ่ือเวลาท่ีตอ้งท าอะไรเดิมๆ ซ ้ ากนัในทุกๆวนัไม่
มีการพฒันาไปในทางท่ีมนัดีข้ึนเหมือนการเดินย  ่าอยูก่บัท่ีหรือการมองการไกลของบริษทัท่ีท าอยู่ดู
แลว้การท างานไม่เป็นมาตรฐานไม่มีความเป็นระบบโอกาสท่ีจะพฒันาให้เจริญเติบโตของบริษทัมี
นอ้ยมากอาจมีผลท าใหค้นอยากลาออกจากบริษทัเก่าเพื่อไปคน้หาส่ิงท่ีดีกวา่ 

3. จดัสมดุลชีวติไม่ได ้มีความกดดนัสูง รู้สึกวา่ตวัเองท างานไดต้ ่ากวา่ระดบัท่ีพอใจ การถูก
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานอาจเป็นเร่ืองปกติส าหรับผูท่ี้ท  างานมานานหลายปี แต่ส าหรับผูท่ี้เพิ่งเร่ิมเขา้
ช่วงชีวิตการท างานอาจจะเป็นเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งใช้เวลาท าใจให้ชินและเข็มแข็งสู้กบัมนั มนัอาจจะ
คลา้ยกบัการรับน้องท่ีเราถูกสอนการกดดนัโดยรุ่นพี่ แต่ชีวิตการท างานมนัค่อนขา้งลึกซ้ึงกว่านั้น 
บางทีมีปัญหาทางบ้านมีมรสุมชีวิต งานท่ีท าออกมาไม่ดีเท่าท่ีควรจึงถูกหัวหน้าต าหนิเราก็เกิด
ความรู้สึกทอ้แท ้และเหตุผลดงักล่าวคงจะท าใหเ้กิดความรู้สึกอยากลาออกจากงานใหไ้ด ้

4. รู้สึกไม่ดีกับเจา้นาย   การท างานค่อนข้างจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับผูอ่ื้น 
คนเรามกัจะมีวิถีชีวิต วิธีการท างาน มีความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ือใดส่ิงท่ีผูอ่ื้นกระท าเป็นส่ิงท่ี
เราไม่ชอบไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ดีก็เป็นส่ิงท่ีตามมา หากเราสามารถเล่ียงการท างานร่วมกันได้
ปัญหาก็คงไม่เกิดแต่หากเป็นการท างานกบัเจา้นายท่ีเราไม่ชอบตอ้งมาเจอกนัทุกวนับางคนทนไม่
ไหวก็อยากท่ีจะลาออก 
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5. ไม่ไดเ้ล่ือนต าแหน่ง คนบางคนอยากท่ีจะวางอ านาจสั่งผูน้อ้ย อาจเป็นเพราะถูกกดดนัจาก
ผูท่ี้มีต าแหน่งสูงกว่า มียศสูงกว่า หากมองโอกาสแล้วยงัมองไม่เห็นทางท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งใน
ขณะท่ีท าในส่วนของตวัเองไดเ้ต็มท่ีแลว้เป็นใครก็คงอยากท่ีจะลาออกหากเรายงัพอมีทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดใหก้บัชีวติ 

6. อยากมีธุรกิจส่วนตวั  การท างานบริษทัมานานหลายปีชีวิตคนเราก็เร่ิมมีอายุเพิ่มมากข้ึน 
เม่ือเราอยูใ่นช่วงหน่ึงของชีวิตซ่ึงเป็นช่วงท่ีจะเร่ิมหนัมาดูแลตวัเองหาความสุขให้กบัตวัเองก่อนท่ีจะ
สายเกินไป ก็อาจจะมองหาส่ิงท่ีมีความมัน่คงให้กบัชีวิตวางอนาคตให้กบัลูกหลาน เพราะการเป็น
มนุษยเ์งินเดือนคงจะเป็นไม่ไดต้ลอด 

7. มีโอกาสท่ีดีกวา่ ส าหรับบางคนท่ีมีผลงานท่ีโดดเด่นมีหลายบริษทัติดต่อเขา้มาอยากใหไ้ป
ร่วมงานด้วย ก็ถือเป็นทางเลือกใหม่ๆของชีวิตเพื่อท่ีจะได้มีอนาคตก้าวไกล รวมไปถึงการท่ีเรา
ท างานท่ีบริษทัเดิมมีต าแหน่งท่ีนอ้ยกวา่บริษทัใหม่แรงจูงใจก็มีเพิ่มมากข้ึนจึงท าให้อยากลาออกจาก
บริษทัเก่าไดไ้ม่ยาก 

8. อยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ  ในสังคมการท างานคนส่วนใหญ่มกัไม่ชอบการท างานท่ี
จ าเจ อยากท่ีจะมีส่ิงใหม่ๆถา้งานท่ีท าอยู่ไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการ ก็อยากท่ีจะยา้ยออกไปใน
องค์กรท่ีมีการพฒันาเพื่อต่อยอดความสามารถของตวัเองให้ก้าวไกลในอนาคต ตอ้งการส่ิงแปลก
ใหม่ในการท างาน 

9. มีปัญหาการเดินทาง  เป็นอีกหน่ึงปัญหามกัจะเจอและเบ่ือหน่ายเช่น ระหว่างทางท่ีมา
ท างาน รถติดทุกวนั บางคนบ้านอยู่ไกลจ าเป็นท่ีจะต้องต่ืนเช้า ท าให้อารมณ์เสีย และอาจจะเกิด
อาการเหน่ือยลา้ตามมา ส่งผลต่องานท่ีท า หากมีทางเลือกท่ีดีกวา่มีงานใกลบ้า้น สุขภาพจิตอาจจะดี
ข้ึนและส่งผลต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว 

10. เพื่อนร่วมงานไม่ดี   การท างานเป็นทีมเป็นส่ิงส าคญัต่อองค์กรหากเพียงแค่มารยาทท่ีดี
ยงัไม่ปฏิบติัต่อกนังานคงจะออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องคก์รไม่มีคุณภาพไปดว้ย ไม่มีใคร
ท่ีจะชอบให้ผูอ่ื้นมาคอยจบัผิด ฟ้องเจา้นาย พูดจาท าให้เราเสียหาย ดูแลว้อาจจะเหมือนในละครแต่
ชีวิตจริงของคนเราเป็นยิ่งกว่านั้น ด้วยความท่ีสังคมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึนเร่ือยๆ 
คนเราก็ยิง่หาทางท่ีจะท าใหต้วัเองเจริญกา้วหนา้มากข้ึน 

 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

ณปภัช  นาคเจือทอง  (2552)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานในสวนอุตสาหกรรม โรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีสืบเน่ืองมาจากสาเหตุทางการบริหาร 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ี
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ส่งผลต่อการลาออกของ พนกังานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   และ 3) 
เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกน และวธีิการในการรักษาหรือจูงใจพนกังานท่ีมีคุณภาพให้ท างานกบั
องค์กรต่อไป ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดั 
พระนครศรีอยุธยา  จ  านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการก าหนด
ตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน่ ท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามโซนของพนกังานเป็นเฟสต่างๆ 
เป็น 8 กลุ่ม  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 
อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษามธัยม 6/ปวช./
หรือเทียบเท่า  ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพนักงานฝ่ายผลิต 
และส่วนใหญ่มีอายุงานปัจจุบนั 1 - 3 ปี  ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานใน
เขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบไปดว้ย ปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะ
งาน  ความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจจยัค ้ าจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหารความสัมพนัธ์กับ
หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน   สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ความมัน่คงในงาน และ เงินเดือน  ผล
การศึกษา พบว่า  ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานในเขตสวน อุตสาหกรรม
โรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้ม
การลาออกของพนกังานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอยู่ใน    ล าดบั
แรกคือปัจจัยค ้ าจุนด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉล่ีย  3.42 
รองลงมาคือปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายการบริหารและปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มี
คะแนนเฉล่ีย 3.36  ปัจจยัค ้าจุนดา้นเงินเดือน มีคะแนนเฉล่ีย 3.11 ปัจจยัค ้าจุนดา้นปัจจยัท่ีท่านคิดว่า
จะเป็นสาเหตุของการลาออก มีคะแนนเฉล่ีย 3.09 และปัจจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในงานเป็นล าดบั
สุดทา้ย มีคะแนนเฉล่ีย 3.06 ส่วนปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.33 ปัจจยัจูงใจด้าน
ความกา้วหนา้ในอาชีพ มีคะแนนเฉล่ีย 3.14 ผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาการบริหารจดัการของบริษทัในเขตอุตสาหกรรมโรจนะไดเ้ป็นอยา่งดี หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

กัณฐณี แสงพินิจ (2554)  ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกจากงานของพนกังานแผนก
ไอซีทีเซอร์วิสบริษทั เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ ากดั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)ระดบั
ความตั้งใจการลาออกจากงานของพนกังานแผนก ไอซีที เซอร์วิส บริษทั เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ ากดั 
(2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัองค์การกับการลาออกจากงานของ
พนกังานแผนก ไอซีที เซอร์วสิ บริษทั เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ ากดั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ัง
น้ี คือ พนักงานแผนก ไอซีที เซอร์วิส บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์  จ ากัด จ านวนทั้งหมด 140 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม มีความเช่ือถือ เท่ากบั 0.8256 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไควส์แควร์ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันใน
การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานมีระดบัความต้องการลาออกจากงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (2) ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัต่อการลาออก
จากงานของพนกังานแผนก ไอซีที เซอร์วิส บริษทั เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ ากดั ตามรายดา้น คือ อายุ
ของพนักงานและอายุการท างานของพนักงาน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และปัจจยัด้านองค์การ 
พบวา่ ดา้นความกดดนัในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน มี
ความสัมพนัธ์กบัการลาออกจากงานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

มยุรี  สุคนธทรัพย์  (2554)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษทั 
เซ้าทอี์สต ์เอเช่ียนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จ ากดั วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออก
ของพนกังานบริษทัเซ้าทอี์สต์เอเช่ียนแพค เกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จ ากดั ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ
พนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทัเซ้าท์อีสต์เอเช่ียนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จ ากดั จ  านวน 329 คน
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย วิธีการวิเคราะห์ตามแบบทฤษฎีสองปัจจยั ของ Frederick 
Herzberg ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจในการท างาน (Motivator Factor)ไดแ้ก่ 
ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับในความสามารถ ยกยอ่ง นบัถือ ลกัษณะของงานเป็น
ท่ีน่าพอใจ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และปัจจัยบ ารุงรักษา (Maintenance Factors)ได้แก่ 
นโยบายและการบริหารงานขององค์กร การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สถานภาพการท างาน ค่าตอบแทน ความมัน่คงในงาน และ
ต าแหน่งงาน ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหวา่ง 21-30ปี 
มีสถานภาพเป็นโสดมากท่ีสุด ระดบัการศึกษาสูงสุด มธัยมศึกษาตอนตน้ ภูมิล าเนาเดิม (สถานท่ีเกิด) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าแหน่งงานเป็นพนกังานรายวนั แผนกท่ีสังกดัในปัจจุบนัคือแผนกผลิต มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดคือ ไม่เกิน 10,000 บาท  มีระยะเวลาการท างานในปัจจุบนัมากท่ีสุดคือ 
2 - 3 ปี มีประสบการณ์การผา่นการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง ส่วนใหญ่คิดท่ีจะเปล่ียน
งานในอนาคต และ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานในระดบัมากคือ ดา้นการประสบ
ความส าเร็จในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับถือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส าหรับปัจจยัท่ี
ให้ความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั และดา้นความรับผิดชอบ ปัจจยับ ารุงรักษา ในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกใน
ระดับมากเรียงล าดับได้แก่ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ด้าน
นโยบายและการบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และดา้นค่าตอบแทน 
เท่ากนั ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นสภาพการท างาน  
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ศศิวิมล ปราบหงส์  (2555)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขตภาคเหนือ 2   โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางป้องกนัการลาออกท่ี
ส่งผลกระทบต่อธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขตภาคเหนือ 2   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่        
1)พนกังานท่ีไดล้าออกจากการเป็นพนกังานของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)เขตภาคเหนือ  2  
จ านวน 30 ราย  2) หัวหนา้งานสาขาจ านวน 65 สาขา และ 3) พนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคาร
กรุงเทพฯ จ ากดั (มหาชน) เขตภาคเหนือ 2 จ านวน 550 คน (ขอ้มูลจากกองบริหารงานบุคคลทั้ง 65 
สาขา)  โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบดว้ย F-test 
(One-Way ANOVA)  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุประมาณ 
25 ถึง 35 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพยงัเป็นโสด และปฏิบติังานเป็นพนักงาน
เคาน์เตอร์ (CSO)  โดยมีระยะเวลาการปฏิบติังานในธนาคารกรุงเทพประมาณ 3 ปี โดยมีรายได้ท่ี
ไดรั้บต่อเดือนประมาณ 20,000 บาท  ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขตภาคเหนือ 2  ทั้งในดา้นปัจจยัองค์การและปัจจยัคุณภาพชีวิต
การท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นหัวหน้างาน ท่ีอาจท าให้พนักงานเกิดความเบ่ือหน่ายในการ
ท างาน จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกมากท่ีสุด  ส่วนในเร่ืองของดา้นนโยบายการบริหาร เพื่อน
ร่วมงาน ความกา้วหน้า  ความมัน่คง และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั  ไม่ใช่ประเด็นท่ี
ท าใหพ้นกังานลาออก   
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 

  
 การศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังาน
ธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง แบ่งการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 2.  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  กรอบแนวคิดการวจัิย 
      จากการศึกษางานเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวท่ีเป็นแนวโน้มส่งผล
ต่อการลาออกของพนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคมไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุน ปัจจยัจูงใจ และ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานของ
พนกังานธนาคาร ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี   
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                                                                                 มีผลต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                                               
 
 
 
 
                                    ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 

   ปัจจยัทางสังคม ประกอบด้วย 
   ปัจจยัค า้จุน 
   1..ดา้นผลตอบแทนจากการท างาน   
   2. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
และเพ่ือนร่วมงาน 

   5. ความมัน่คงในการท างาน 
   6  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพ่ือนร่วมงานไม่ดี  

   7. นโยบายการบริหารงานของธนาคาร 
   8. ดา้นสภาพในการท างาน 
   ปัจจยัจูงใจ 
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
2. ดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แนวโน้มการ
ลาออกของ
พนักงาน
ธนาคาร 

ปัจจยัทางเศรษฐกจิ ประกอบด้วย 
1.รายไดข้องพนกังานธนาคารไม่      
เพียงพอ 
2.รายจ่ายเพ่ือการบริโภคสูง 
3.การออมต ่า 
4.ภาระหน้ีสินมาก 
 

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมนิผลงาน 
ประกอบด้วย 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกิน
ความสามารถ 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั  
ต าแหน่งงาน 
3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความ
ถนดั 
4. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่
บรรลุเป้าหมาย KPI  
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3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสอบถาม สอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็น

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เก่ียวกบัปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาเก็บรวบรวมจากเอกสารอา้งอิงอ่ืนๆ 
บทความ  ข้อมูลทางสถิติและรายงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องจากอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดคณะ
เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ไดแ้ก่ ระบบเศรษฐกิจ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ แรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนการลาออก และแนวโนม้การลาออก (อา้ง
ถึงใน  เอกสารและงานวิจยัตลอดจนบทความของ ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ์, 2548 , Gilmer, 1971,พฒัน์
พงศ ์ขนุวทิยา, 2551 , จนัจีรา โสะประจิน, 2553, และประคลัภ ์ปัณฑพลงักรู, 2555 ฯลฯ)  
 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      3.3.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  พนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคารพาณิชย ์ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงไม่ทราบจ านวน โดยธนาคารพาณิชย์ ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี และธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮา้ส์ รวม 11 ธนาคาร 39 สาขา ส่วนธนาคารเฉพาะกิจ ประกอบดว้ย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวม 5 ธนาคาร 11 สาขา  
      3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในธนาคารท่ีอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาก
การค านวณโดยใช้สูตรค านวณ (ศิริชยั พงษ์วิชยั, 2551 : 121) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  และ
ความผดิพลาดท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.05  ค  านวณไดด้งัน้ี 

n  =  Z2 
  4e2 

โดยท่ี n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  e = ความคลาดเคล่ือนท่ีสุดท่ียอมรับได ้
  z = ความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 



 

28 
 

  โดยแทนท่ีระดบัความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากบั 0.05 ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และมีความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 จะไดผ้ลดงัน้ี 
  n =       1.962 
     4 x 0.052 
  n =   384.16 
 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  384.16  หรือประมาณ 400 ตวัอยา่ง โดยแบ่งตาม
จ านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารพาณิชย ์จ  านวน 312 ตวัอยา่ง ค านวณมาจากสัดส่วนจ านวน 
39 สาขา ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เทียบกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบั 312 ตวัอยา่ง  และจ านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ(รัฐวิสาหกิจ) จ  านวน 88 
ตวัอย่าง ค านวณมาจากสัดส่วนจ านวน 11 สาขา ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เทียบกบัจ านวน
กลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 88 ตวัอยา่ง   
       3.3.3 วธีิการสุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ี ธนาคาร
พาณิชย ์และธนาคารเฉพาะกิจ ทุกธนาคารท่ีเปิดใหบ้ริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
   ขั้นตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถาม
ท่ีไดเ้ตรียมไว ้แจกกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยใชค้  าถามแบบปลายปิด (close-ended questions) ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยจดัล าดบัเน้ือหาของแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยผูว้จิยัไดแ้บ่ง
แบบสอบถามออกเป็น  2  ตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อายกุารท างาน ต าแหน่งงาน  

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ใช้ทฤษฎีทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซ เบอร์ก  (Herzberg’s 
Motivation Hygiene Theory)  (ศิวไิล กุลทรัพยศุ์ทรา, 2552, หนา้ 18) ไดแ้ก่ 
  ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
  1. รายไดข้องพนกังานธนาคารไม่เพียงพอ 

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูง 
3. การออมนอ้ยต ่า 
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4. ภาระหน้ีสินมาก 
ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านค า้จุน 

     1. ดา้นผลตอบแทนจากการท างาน   
     2. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
      3. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
     4. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานไม่ดี  
    5.  ดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 

6. ดา้นสภาพในการท างาน 
ปัจจัยจูงใจ 
1.  ดา้นความส าเร็จในการท างาน 

     2. ดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 Key performance index (KPI)  รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 
 1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 
 2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน 
 3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 
 4.ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุ     

เป้าหมาย KPI 
  
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
       วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาตวัช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานรายบุคคล (KPI) ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง วเิคราะห์โดยใช ้Likert Scale แบ่งออกเป็น 5 scale ดงัน้ี 
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ระดับความมีอทิธิพลของปัจจัย ค่าคะแนน 
มีอิทธิพลมากท่ีสุด 5 
มีอิทธิพลมาก 4 
มีอิทธิพลปานกลาง 3 
มีอิทธิพลนอ้ย 2 
มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 1 

  
หลงัจากรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผลท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน โดยการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจะยดึหลกัเกณฑต์ามรูปแบบของตารางค่าเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัโดยแบ่งออกเป็นช่วงดงัน้ี 

 
ช่วงคะแนน ระดับความส าคัญของการแปลผล 
4.51 – 5.00 มีผลต่อการลาออกมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มีผลต่อการลาออกมาก 
2.51 – 3.50 มีผลต่อการลาออกปานกลาง 
1.51 – 2.50 มีผลต่อการลาออกนอ้ย 
1.00 – 1.50 มีผลต่อการลาออกนอ้ยท่ีสุด 

 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
       ขอ้มูลทัว่ไปใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
การศึกษาความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง (t- test)  และวเิคราะห์โดยใช ้Likert Scale  
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บทที ่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ

พนักงานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง”  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ พนักงานท่ี
ปฏิบติังานในธนาคารท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  จ  านวน 16 ธนาคาร  เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน จึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตรค านวณ (ศิริชัย พงษ์
วิชัย, 2551 : 121) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ได้กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน จ านวน 400 คน และสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ี ธนาคารพาณิชย ์และธนาคารเฉพาะกิจ 
ทุกธนาคารท่ีเปิดให้บริการในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง แลว้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดเ้ตรียมไว ้แจกกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอและแปรผลการวิเคราะห์ในรูป
ของตาราง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษา KPI ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาการทดสอบความแตกต่างของ  กลุ่มตวัอยา่ง 

 
4.1  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
       จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชย ์ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง ซ่ึงไม่ทราบจ านวน โดยธนาคารพาณิชย ์ประกอบไปดว้ย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยโูอบี และธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ รวม 11 
ธนาคาร 39 สาขา ส่วนธนาคารเฉพาะกิจ ประกอบดว้ย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวม 5 ธนาคาร 11 สาขา  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
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สมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยปรากฏผล
การศึกษา ดงัน้ี 
 เพศ ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีปฏิบัติงานในธนาคาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ านวน  400  คน  พบวา่   

ธนาคารเฉพาะกิจ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.95  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และเป็นเพศชาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.05   

ธนาคารพาณิชย ์เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจ านวน 168 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และเป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.15  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ ธนาคารเฉพาะกจิ ธนาคารพาณชิย์ 
           ชาย 37 

(42.50) 
144 

(46.15) 
          หญิง 51 

(57.95) 
168 

(53.85) 
                        รวม 88 

(100.00) 
312 

(100.00) 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

อายุ ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีปฏิบัติงานในธนาคาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ านวน  400  คน พบวา่ 

ธนาคารเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่มีอายุสูงกวา่ 30 ปี จ  านวน 47  คน คิดเป็นร้อยละ 53.41  และมี
อาย ุ     ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30   ปี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 46.59  

ธนาคารพาณิชยฺ ส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปีจ านวน  189  คน คิดเป็นร้อยละ 
60.58  และมีอายสูุงกวา่ 30  ปี จ  านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 9.42  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2  
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ตารางที ่4.2 จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
                             อายุ ธนาคารเฉพาะกจิ ธนาคารพาณชิย์ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30   ปี 41 
(46.59) 

189 
(60.58) 

สูงกวา่ 30 ปี 47 
(53.41) 

123 
(39.42) 

รวม 88 
(100.00) 

312 
(100.00) 

ค่าต ่าสุดอาย ุ 22 ปี 22 ปี 
ค่าสูงสุดอาย ุ 42 ปี 48 ปี 
ค่าเฉล่ีย 27.66 29.60 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
 สถานภาพสมรส ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ านวน  400  คน พบวา่ 

ธนาคารเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด  จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73  
รองลงมามีสถานสภาพสมรส จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23  และมีสถานภาพหยา่/หมา้ย/ร้าง 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 

ธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด  จ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 53.53  
รองลงมามีสถานสภาพสมรส จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 33.01  และมีสถานภาพหยา่/หมา้ย/ร้าง 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพสมรส ธนาคารเฉพาะกจิ ธนาคารพาณชิย์ 
โสด 42 

(47.73) 
167 

(53.53) 
สมรส 31 

(35.23) 
103 

(33.10) 
หยา่/หมา้ย/ร้าง 15 

(17.05) 
42 

(13.46) 
รวม 88 

(100.00) 
312 

(100.00) 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน  400  คน พบวา่  

ธนาคารเฉพาะกิจ  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.50  มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.50    

ธนาคารพาณิชย ์ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อย 59.62  
มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.38    
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา ธนาคารเฉพาะกจิ ธนาคารพาณชิย์ 
ปริญญาตรี 55 

(65.50) 
186 

(59.62) 
สูงกวา่ปริญญาตรี 33 

(37.50) 
126 

(40.38) 
รวม 88 

(100.00) 
312 

(100.00) 
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รายได้ต่อเดือน   
ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

จ านวน  400  คน พบวา่  
ธนาคารเฉพาะกิจ  ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 63 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.59  และมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 25,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.41 

ธนาคารพาณิชย ์ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 197 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.14  และมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 36.86  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที ่4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนรายไดต่้อเดือน 
รายได้ต่อเดือน ธนาคารเฉพาะกจิ ธนาคารพาณชิย์ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท 63 
(71.59) 

197 
(63.14) 

สูงกวา่ 25,000 บาท 25 
(28.41) 

115 
(36.86) 

รวม 88 
(100.00) 

312 
(100.00) 

ค่าต ่าสุดของรายได ้ 15,000 บาท 15,000 บาท 
ค่าสูงสุดของรายได ้ 35,750 บาท 38,000 บาท 
ค่าเฉล่ีย 22,172.15 23,635.12 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน  ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน  400  คน พบวา่  

ธนาคารเฉพาะกิจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริการลูกคา้ จ  านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.25 รองลงมาเป็นพนักงานด้านการตลาด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.95 และเป็น
พนกังานสินเช่ือ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 

ธนาคารพาณิชย ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริการลูกคา้ จ  านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.96 รองลงมาเป็นพนักงานด้านการตลาด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และเป็น
พนกังานสินเช่ือ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.87 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบนั 
รายการ ธนาคารเฉพาะกจิ ธนาคารพาณชิย์ 

พนกังานสินเช่ือ 18 
(20.45) 

62 
(19.87) 

พนกังานบริการลูกคา้ 41 
(46.59) 

159 
(50.96) 

พนกังานดา้นการตลาด 29 
(32.95) 

91 
(29.17) 

รวม 88 
(100.00) 

312 
(100.00) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

 อายุงานต าแหน่งงานปัจจุบัน  ผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างพนักงานท่ีปฏิบติังานในธนาคาร 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน  400  คน พบวา่  

ธนาคารเฉพาะกิจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริการลูกคา้ โดยมีอายุงานอยูใ่นช่วง 
2 – 5  ปี  จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56  รองลงมาเป็นพนกังานการตลาด มีอายุงานอยูใ่นช่วง 2 
– 5  ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44  และพนักงานสินเช่ือ มีอายุงานอยู่ในช่วง 2 – 5  ปี 
จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 

ธนาคารพาณิชย ์กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริการลูกคา้ โดยมีอายงุานอยูใ่นช่วง 2 
– 5  ปี  จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44 รองลงมาเป็นพนกังานการตลาด มีอายอุยูใ่นช่วง 6 - 9  ปี 
จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.94  และพนักงานสินเช่ือ มีอายุงานอยูใ่นช่วง 2 – 5  ปี จ  านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายงุานของพนกังานสินเช่ือพนกังาน 
บริการลูกคา้ และพนกังานการตลาด 

อายุงาน 

ธนาคารเฉพาะกจิ ธนาคารพาณชิย์ 

พนักงาน
สินเช่ือ 

พนักงาน
บริการ
ลูกค้า 

พนักงาน
การตลาด 

พนักงาน
สินเช่ือ 

พนักงาน
บริการ
ลูกค้า 

พนักงาน
การตลาด 

ต ่ากวา่ 2 ปี 2 
(12.50) 

6 
(13.33) 

5 
(18.52) 

14 
(22.58) 

25 
(14.97) 

9 
(10.84) 

2 – 5  ปี 5 
(31.25) 

16 
(35.56) 

11 
(40.74) 

23 
(37.10) 

52 
(31.14) 

6 
(7.23) 

6 - 9   ปี 4 
(25.00) 

11 
(24.44) 

4 
(14.81) 

11 
(17.74) 

48 
(28.74) 

29 
(34.94) 

10 - 14 ปี 2 
(12.50) 

7 
(15.56) 

3 
(11.11) 

8 
(12.90) 

27 
(16.17) 

13 
(15.66) 

15 – 18 ปี 2 
(12.50) 

4 
(8.89) 

3 
(11.11) 

4 
(6.45) 

9 
(5.39) 

10 
(12.05) 

มากกวา่ 18 ปี 1 
(6.25) 

1 
(2.22) 

1 
(3.70) 

2 
(3.23) 

6 
(3.59) 

16 
(19.28) 

รวม 16 
(100.00) 

45  
(100.00) 

27 
(100.00) 

62 
(100.00) 

167 
(100.00) 

83 
(100.00) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเล็บแสดงถึงร้อยละอายงุานของพนกังาน 

 
 ธนาคารที่ปฎิบัติงาน  ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารพาณิชย ์
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ านวน  400  คน พบวา่  
 กลุ่มตวัอยา่งจากธนาคารเฉพาะกิจจ านวน 11 สาขา แบ่งออกเป็น ธนาคารออมสินจ านวน 
5 สาขา เก็บขอ้มูลจ านวน 30 ราย ธนาคารการเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จ านวน 3 สาขา เก็บขอ้มูลจ านวน 25 ราย ธนาคารอาคารสงเคราะห์จ านวน 1 สาขา เก็บขอ้มูลจ านวน 
14 ราย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจ านวน 1 สาขา เก็บข้อมูล 12 ราย และธนาคารพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางจ านวน 1 สาขา เก็บขอ้มูลจ านวน 7 ราย รวมจ านวนท่ีเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 88 ราย ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 
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ท่ีมา : จากการศึกษา 
ภาพที ่4.1  จ  านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามธนาคารเฉพาะกิจท่ีปฏิบติังาน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชย ์จ  านวน 39 สาขา ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทยจ านวน 7 สาขา เก็บ
ขอ้มูลจ านวน 60 ราย ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 6 สาขา เก็บขอ้มูลจ านวน 45 ราย ธนาคารกสิกรไทย
จ านวน 7 สาขา เก็บขอ้มูลจ านวน 51 ราย ธนาคารไทยพาณิชยจ์  านวน 5 สาขา เก็บขอ้มูลจ านวน 42 
ราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ านวน 3 สาขา เก็บขอ้มูล 38 ราย ธนาคารทหารไทย จ านวน 3 สาขา เก็บ
ขอ้มูล 27 ราย ธนาคารธนชาตจ านวน 5 สาขา เก็บขอ้มูล 19 ราย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ านวน 1 
สาขา เก็บขอ้มูล 8 ราย ธนาคารเกียรตินาคิน จ านวน 1 สาขา เก็บขอ้มูล 5 ราย ธนาคารแลนด์แอนด์
เฮา้ส์ จ  านวน 1 สาขา เก็บขอ้มูล 5 ราย รวมเก็บขอ้มูลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 312 ราย ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ออมสิน, 30

ธกส., 25

ธอส., 14

ธ.อิสลาม, 12

ธ.วิสาหกิจฯ, 7 ธนาคารเฉพาะกจิ



 

39 
 

 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
ภาพที ่ 4.2  จ  านวนของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามธนาคารพาณิชยท่ี์ปฏิบติังาน  
 
4.2   การวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัล าปาง 
 ในการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย รายไดข้องพนกังานธนาคาร  รายจ่ายเพื่อการ
บริโภค  การออมและภาระหน้ีสิน เพราะเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีจะท าให้ทราบวา่มีผลอยา่งไรต่อ
การท างานของพนักงานหรือไม่อย่างไร ปัจจยัทางสังคม  ประกอบดว้ย ความส าเร็จในการท างาน  
การได้รับการยกย่อง  ความรับผิดชอบ  ลักษณะของงาน   ความก้าวหน้า  ความสัมพนัธ์กับกับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ความมัน่คงในงาน  นโยบายการบริหารงาน และ สภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังาน  

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปางและการศึกษาตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานรายบุคคล (KPI) ดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.83)  เม่ือวิเคราะห์เป็น
รายดา้น พบวา่  ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ (    = 4.07)     รองลงมาดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัจูงใจ  (  

= 3.92)  และปัจจัยทางสังคมเก่ียวกับปัจจัยค ้ าจุ ้น (     = 3.86)  และด้าน KPI รายบุคคลท่ีใช้
ประเมินผลงาน (    = 3.49)   

ธ.กรุงไทย, 60

ธ.กรุงเทพ, 45

ธ.กสิกรไทย, 51

ธ.ไทยพาณิชย,์ 42ธ.กรุงศรีอยธุยา, 38

ธ.ทหารไทย , 27

ธ.ธนชาต , 19

ธ.ซีไอเอม็บีไทย, 12

ธ.UOB , 8

ธ.เกียรตินาคิน , 5

ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ , 5
ธนาคารพาณิชย์
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.63)  เม่ือวิเคราะห์เป็น
รายดา้น พบวา่  ดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น KPI รายบุคคลท่ีใช้ประเมินผลงาน (    = 3.83)     รองลงมาดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบั
ปัจจยัปัจจยัจูงใจ  (  = 3.65)  และปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน้ (     = 3.55)  และดา้นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ (    = 3.47)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ในภาพรวม 

ปัจจัย 

ธนาคารเฉพาะกจิ (n = 88) ธนาคารพาณชิย์ (n = 312) 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 4.07 0.677 มาก 3.47 0.664 ปาน
กลาง 

รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวติ 

4.12 0.822 มาก 3.66 0.860 มาก 

รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่
รายไดท่ี้ไดรั้บ 

4.17 0.902 มาก 2.99 1.413 ปาน
กลาง 

ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 4.25 0.898 มาก 3.86 0.812 มาก 
ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.77 1.329 มาก 3.38 0.909 ปาน

กลาง 
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ตารางที ่4.8  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ในภาพรวม (ต่อ) 

ปัจจัย 

ธนาคารเฉพาะกจิ (n = 88) ธนาคารพาณชิย์ (n = 312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ปัจจัยทางสังคม 3.89 0.599 มาก 3.60 0.418 มาก 

ปัจจัยค า้จุน 3.86 0.534 มาก 3.55 0.671 มาก 
ปัจจยัดา้นผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

3.96 0.675 มาก 3.90 0.486 มาก 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน 

3.87 0.495 มาก 3.50 0.618 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน 

3.88 0.592 มาก 4.16 0.550 มาก 

ปัจจยัดา้นนโยบายการ
บริหารงานของธนาคาร 

3.86 0.591 มาก 3.14 0.780 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นสภาพในการท างาน 3.73 0.820 มาก 3.05 0.922 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน 

3.78 0.739 มาก 3.86 0.558 มาก 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4.06 0.583 มาก 3.45 0.625 ปาน
กลาง 

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผล
งาน 

3.47 0.636 ปาน
กลาง 

3.83 0.458 มาก 

KPI รายบุคคลท่ีสูงเกิน
ความสามารถ 

3.67 0.916 มาก 3.79 0.649 มาก 

KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัต าแหน่งงาน 

4.12 0.852 มาก 3.80 0.664 มาก 
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ตารางที ่4.8 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปางในภาพรวม (ต่อ) 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
  

4.2.1 ด้านปัจจัยทางเศรษฐกจิ ผลการศึกษามีดงัน้ี 
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน

ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.83) เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 3. 
ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม  (  = 4.25)  รองลงมา ขอ้ 2. รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ  
(  = 4.17)  ขอ้ 1.  รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต (   = 4.12) และ ขอ้ 4.  ภาระหน้ีสิน
ของท่านมีมาก  (  = 3.77)  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( = 3.47) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ 

ปัจจัย 

ธนาคารเฉพาะกจิ (n = 88) ธนาคารพาณชิย์ (n = 312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 
KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความ
ถนดั 

2.90 1.428 ปาน
กลาง 

3.48 0.831 ปาน
กลาง 

การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI 
รายบุคคลเนน้การขายมาก
เกินไป 

3.27 1.061 ปาน
กลาง 

3.78 0.844 มาก 

การประเมินคุณภาพผลงาน
รายบุคคลเนน้ KPI เป็นหลกั 

2.52 1.511 ปาน
กลาง 

3.70 0.894 มาก 

เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มี
ความยติุธรรม 

3.97 1.097 มาก 3.96 0.736 มาก 

ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่
สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้ง
นอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย 
KPI 

3.85 1.075 มาก 4.28 0.750 มาก 

รวม 3.83 0.434 มาก 3.63 0.393 มาก 
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พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  
ขอ้ 3. ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม  (  = 3.86) รองลงมา ขอ้ 1.  รายได้ของท่านไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต (   = 3.66) ขอ้ 4.  ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก  (  = 3.38)  และขอ้ 2. รายจ่ายเพื่อการ
บริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ  (  = 2.99)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
 

ปัจจัย 

ธนาคารเฉพาะกจิ (n = 88) ธนาคารพาณชิย์ (n = 312) 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
1. รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวติ 

4.12 0.822 มาก 3.66 0.860 มาก 

2. รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่
รายไดท่ี้ไดรั้บ 

4.17 0.902 มาก 2.99 1.413 ปาน
กลาง 

3. ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 4.25 0.898 มาก 3.86 0.812 มาก 
4. ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.77 1.329 มาก 3.38 0.909 มาก 

รวม 4.07 0.677 มาก 3.47 0.664 ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

4.2.2  ด้านปัจจัยทางสังคม ผลการศึกษามีดงัน้ี 
                       ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัจจัยค า้จุน ไดแ้ก่ 

1. ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นผลตอบแทนจากการท างาน 
2. ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
3. ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นความมัน่คงในการท างาน 
4. ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 
5. ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นสภาพในการท างาน 
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 ด้านปัจจัยทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาด้านผลตอบแทนจากการท างาน  ผลการศึกษามี
ดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นผลตอบแทนจากการท างาน อยูใ่นระดบัมาก  
( = 3.96) เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ ขอ้ 5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ (  = 4.52) และมีความเห็นอยู่
ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 4. โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือน
อย่างยุติธรรมมีน้อย  (  = 4.12)  รองลงมา ขอ้ 1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการประเมินผลประจ าปี
นอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั (   = 3.87)  ขอ้ 3.ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนไม่ตรงตามต าแหน่งและปริมาณงาน
ท่ีท า และขอ้ 6. การจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  (  = 3.77)  

ธนาคารพาณิชย์  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นผลตอบแทนจากการท างาน อยูใ่นระดบัมาก  
( = 3.90) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก
เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความต้องการ   (  = 4.31) รองลงมาข้อ 1.  ผลประเมินท่ีได้รับจากการประเมินผล
ประจ าปีน้อยกว่าท่ีคาดหวงั  (     = 4.25)  และขอ้ 2.ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ (  = 4.10)  ดงัตารางแสดงท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานธนาคารในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นผลตอบแทนจากการท างาน 

ปัจจัยค า้จุน 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
(n = 88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
 (n = 312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล ( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ด้านผลตอบแทนจากการท างาน 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั 

3.87 1.017 มาก 4.25 0.833 มาก 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

3.72 0.905 มาก 4.10 0.962 มาก 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรง
ตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า 

3.77 1.329 มาก 3.67 0.859 มาก 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผล
ปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมีนอ้ย 

4.12 1.066 มาก 3.70 0.992 มาก 

ด้านผลตอบแทนจากการท างาน 
5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

4.52 0.678 มาก
ท่ีสุด 

3.40 1.01 ปาน
กลาง 

6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน 

3.77 1.143 มาก 4.31 0.778 มาก 

รวม 3.96 0.675 มาก 3.90 0.486 มาก 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
  
 ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพือ่น
ร่วมงาน ผลการศึกษามีดงัน้ี  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.87) เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1 ขอ้ 2.โอกาสใน
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย  (  = 4.02) รองลงมา ขอ้ 4. ความสามคัคีในการ
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ท างานร่วมกนัและความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย (  = 3.97)  และ
ขอ้ 1.โอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย (   = 3.87)  

ธนาคารพาณิชย์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.50) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 1.โอกาสใน
การเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย (  = 4.47) รองลงมา ขอ้ 3.เม่ือเกิด
ปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนักงาน (   = 
3.81) และขอ้ 5.ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อนร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจนงานประสบ
ผลส าเร็จนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย  (  = 3.62)   
 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.11   ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานธนาคารในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน 

ปัจจัยค า้จุน 

ธนาคารเฉพาะกจิ  
(n = 88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
(n = 312) 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระดับ
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน  
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.87 1.158 มาก 4.47 0.753 มาก 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

4.02 1.049 มาก 2.93 1.401 มาก 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสใหค้  าปรึกษา
และช่วยเหลือพนกังาน 

3.75 0.980 มาก 3.81 0.814 มาก 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนัและ
ความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการท างาน
หรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.97 0.831 มาก 2.65 1.429 มาก 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจนงาน
ประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.72 0.933 มาก 3.62 0.858 มาก 

รวม 3.87 0.495 มาก 3.50 0.618 ปาน
กลาง 

 
 ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านความมั่นคงในการท างาน ผลการศึกษา  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความมัน่คงในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก  ( 

= 3.88) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดับมากเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 2. หน้าท่ีการงานได้รบการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือน
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ต าแหน่งไปไดช้า้  (  = 3.95)  รองลงมา ขอ้ 1. ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่านมีนอ้ย และขอ้ 
3.องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน (  = 4.17)   

ธนาคารพาณิชย์  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความมัน่คงในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก   
( = 4.16) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดับมากเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 2. หน้าท่ีการงานได้รบการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือน
ต าแหน่งไปไดช้้า (  = 4.35) รองลงมา ขอ้ 1. ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของท่านมีน้อย  (  = 
4.30)  และขอ้ 3.องค์กรท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน (  = 3.84)  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.12 

 
ตารางที ่ 4.12  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นความมัน่คงในการท างาน 

ปัจจัยค า้จุน 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
(n =88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
(n =312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล ( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่าน
มีนอ้ย 

3.85 1.026 มาก 4.30 0.843 มาก 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือน
เงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่
บุคคลอ่ืน 

3.95 1.060 มาก 4.35 0.835 มาก 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.85 0.863 มาก 3.84 0.733 มาก 

รวม 3.88 0.983 มาก 4.16 0.803 มาก 
            ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
  ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร ผล
การศึกษา  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร อยู่ใน
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ระดบัมาก  ( = 3.86) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบั
มากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 2. ไม่มีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานให้ถูกตอ้งท าให้พนกังานขาดศกัยภาพในการท างาน  (  = 4.25) รองลงมา 
ข้อ 3. ธนาคารมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับความสามารถของพนักงาน  (  = 4.02)   และข้อ 1.  
นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อหนา้ท่ีรับผดิชอบของพนกังาน (   = 3.77)  

ธนาคารพาณิชย์  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ( = 3.13) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 5. ไม่มีการกระจาย
อ านาจ การปฏิบติังานและการตดัสินใจให้แต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน  (  = 3.62)  รองลงมา ขอ้ 4. 
โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน และปฏิบติังานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชา
มีน้อย (   = 3.36) และขอ้ 2. ไม่มีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานให้
ถูกตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพในการท างาน (  = 3.07)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่ 4.13  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ด้านปัจจยัทางสังคมเก่ียวกับปัญหาด้านนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคาร 

ปัจจัยค า้จุน 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
(n =88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
(n =312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.)  
ด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 
1.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังาน 

3.77 1.120 มาก 2.96 1.325 ปาน
กลาง 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินให้
ถูกตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพใน
การท างาน 

4.25 0.898 มาก 3.07 1.168 ปาน
กลาง 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของพนกังาน 

4.02 0.800 มาก 2.66 1.457 ปาน
กลาง 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการคิด การวางแผนและ
ปฏิบติังานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

3.67 1.206 มาก 3.36 0.990 ปาน
กลาง 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจใหแ้ต่ละ
หน่วยงานอยา่งชดัเจน 

3.60 0.810 มาก 3.62 0.883 มาก 

รวม 3.86 0.966 มาก 3.13 1.164 ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านสภาพในการท างาน ผลการศึกษา  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ

พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นสภาพในการท างาน อยู่ในระดบัมาก  ( = 
3.72) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียง
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ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1 ขอ้ 2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่งในท่ี
ปฏิบติังานไม่มีความหมาะสมกบัการท างาน  (  = 4.05) รองลงมา ขอ้ 3. สถานท่ีท างานคบัแคบและ
ขาดส่ิงอ านวยความสะดวดในการท างาน  (    = 4.02)  และขอ้ 4. ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีมีนอ้ย (  = 3.77)  

ธนาคารพาณิชย์  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นสภาพในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( 

= 3.04) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบ้แรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 4. ความปลอดภยัในการเดินทาง
ของท่านเม่ือไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีมีนอ้ย  (   = 3.67) รองลงมา ขอ้ 2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และ
แสงสวา่งในท่ีปฏิบติังานไม่มีความหมาะสมกบัการท างาน  (    = 3.45)  และขอ้ 3. สถานท่ีท างาน
คบัแคบและขาดส่ิงอ านวยความสะดวดในการท างาน(  = 2.93)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่ 4.14  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นสภาพในการท างาน 

ปัจจัยค า้จุน 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
(n=88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
(n =312) 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

ระดับค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ด้านสภาพในการท างาน 
1. บรรยากาศในการท างานของ
พนกังาน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
การท างาน 

3.15 1.271 ปาน
กลาง 

2.76 1.309 ปาน
กลาง 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่ง
ในท่ีปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบั
การท างาน 

4.05 1.131 มาก 3.45 0.966 ปาน
กลาง 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

4.02 1.049 มาก 2.93 1.401 ปาน
กลาง 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือท่านไปปฏิบติังานนอก
สถานท่ีมีนอ้ย 

3.77 1.329 มาก 3.67 0.859 มาก 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์
ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณี
เกิดไฟไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูล
ต่างๆ ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิด
ปัญหาต่างๆ เป็นตน้ 

3.65 1.075 มาก 2.42 1.337 ปาน
กลาง 

รวม 3.72 1.171 มาก 3.04 1.174 ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัจจัยจูงใจ ไดแ้ก่ 
1. ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาของความส าเร็จในท่ีท างาน 
2. ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาของความส าเร็จในทีท่ างาน ผลการศึกษา  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ

พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความส าเร็จในท่ีท างาน อยูใ่นระดบัมาก  ( 
= 3.78) เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 3. โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไปสู่
ต าแหน่งท่ีสูงมีนอ้ย  (  = 3.95) รองลงมา ขอ้ 2. โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมีนอ้ย  
(  = 3.77)  และขอ้ 4. โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น  (  = 3.75)  

ธนาคารพาณิชย์  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความส าเร็จในท่ีท างาน อยูใ่นระดบัมาก  ( 
= 3.85) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก
เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 3.โอกาสความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย  (  = 4.35) รองลงมา ขอ้ 5.  โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพูนความรู้
จากหน่วยงานมีนอ้ย  (   = 4.10) และขอ้ 1. ความส าเร็จในการท างานของท่านมีนอ้ย  (  = 3.75)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาของความส าเร็จในการท างาน 

ปัจจัยจูงใจ 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
 (n = 88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
 (n = 312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล ( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ด้านความส าเร็จในการท างาน       
1.  ความส าเร็จในการท างานของท่าน
มีนอ้ย 

3.72 1.219 มาก 3.75 0.794 มาก 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.77 1.208 มาก 3.68 0.955 มาก 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

3.95 1.060 มาก 4.35 0.835 มาก 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิด
ข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.75 1.712 มาก 3.41 0.942 ปาน
กลาง 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนู
ความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย 

3.72 0.905 มาก 4.10 0.962 มาก 

รวม 3.78 1.220 มาก 3.85 0.897 ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ผลการศึกษา  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ

พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย อยู่ในระดบั
มาก  ( = 4.06) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 1. หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกวา่บุคคอ่ืนหลาย
เท่า  (  = 4.30) รองลงมา ขอ้ 4. ลกัษณานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถของ
ท่าน  (  = 4.25)  และขอ้ 6.สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ท่าน (  = 4.05)  

ธนาคารพาณิชย์  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย อยู่ในระดบั
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ปานกลาง  ( = 3.45) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่
ในระดับปานกลางเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย    3 อันดับแรก ได้แก่ล าดับท่ี 1  ข้อ 5.ได้รับ
ระยะเวลาการท างานท่ีไม่มีความเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งปฏิบติั (  = 4.03)   รองลงมา ขอ้ 1. หน้าท่ี
ความรับผิดชอบในงานสูงกวา่บุคคอ่ืนหลายเท่า  (   = 3.83) และขอ้ 3.งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
งานท่ียุง่ยาก สลบัซบัซอ้นยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้ (  = 3.77)   
แสดงในตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.16  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ปัจจัยจูงใจ 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
(n=88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
(n =312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล ( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูง
กวา่บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

4.30 0.757 มาก 3.83 0.808 มาก 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมี
ความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 

3.90 1.057 มาก 3.05 1.052 ปาน
กลาง 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ี
ยุง่ยาก สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ี
ท่านจะท าได ้

3.90 1.127 มาก 3.77 0.937 มาก 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่
ตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน 

4.25 0.898 มาก 3.08 1.174 ปาน
กลาง 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่
ความเหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้ง
ปฏิบติั 

3.97 0.831 มาก 4.03 0.850 มาก 
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ตารางที ่4.16  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัญหาดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ปัจจัยจูงใจ 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
(n=88) 

ธนาคารพาณชิย์ 
(n =312) 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล 

ระดับค่าเฉลีย่ แปล
ผล ( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อ
ความปลอดภยัของชีวติและ
ทรัพยสิ์นของท่าน 

4.05 1.036 มาก 2.93 1.403 ปาน
กลาง 

รวม 4.06 0.951 มาก 3.45 1.037 ปาน
กลาง 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

4.2.3 ผลการศึกษาตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรายบุคคล Key performance index 
(KPI)  

ในการศึกษาตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานรายบุคคล KPI ประกอบดว้ย KPI รายบุคคลท่ี
สูงเกินความสามารถ ไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่ง ไม่ตรงกบัความถนดัของพนกังาน และปริมาณงาน
ประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถท าใหบ้รรลุเป้าหมาย 
KPI ได ้

ด้าน KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน ผลการศึกษา พบวา่  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ

พนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.47) เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน (   = 4.12)          
รองลงมา ข้อ 6. เกณฑ์การพิจารณา KPI ไม่มีความยุติธรรม  (  = 3.97)  และข้อ 7. ปริมาณงาน
ประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย KPI (  = 3.85)  

ธนาคารพาณิชย์  จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยู่ในระดบัมาก  (   = 3.83) เม่ือวิเคราะห์เป็น
รายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้
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ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI (  = 3.85)  รองลงมา ข้อ 6. เกณฑ์การพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม  (   = 3.97)  และขอ้ 2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน  (  = 2.99)   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่ 4.17  ผลการศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขต 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้น KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงาน 

ปัจจัยจูงใจ 

ธนาคารเฉพาะกจิ 
(n=88) 

ธนาคารพาณชิย์ (n=312) 

ระดับ
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ระดับ
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

( ) (S.D.) ( ) (S.D.) 

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.67 0.916 มาก 3.79 0.649 มาก 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่ง
งาน 

4.12 0.852 มาก 3.80 0.664 มาก 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 2.90 1.428 ปาน
กลาง 

3.48 0.831 ปานกลาง 

4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI รายบุคคล
เนน้การขายมากเกินไป 

3.27 1.061 ปาน
กลาง 

3.78 0.844 มาก 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคลเนน้ 
KPI เป็นหลกั 

2.52 1.511 ปาน
กลาง 

3.70 0.894 มาก 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.97 1.097 มาก 3.96 0.736 มาก 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุ
เป้าหมาย KPI 

3.85 1.075 มาก 4.28 0.750 มาก 

รวม 3.47 0.636 ปาน
กลาง 

3.83 0.458 มาก 

         ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3 ผลการศึกษาการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกจิจ าแนกตามเพศ ผลการศึกษามีดงัน้ี  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ และ
การไม่มีเงินเหลือไวอ้อม เป็นแนวโนม้ต่อการลาออกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถืติท่ีระดบั 
0.05  (มีค่า p-value = 0.04 และ 0.02)    กล่าวคือ เพศหญิงให้ความส าคญัเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการ
บริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บและภาระหน้ีสินของท่านมีมากสูงกวา่เพศชาย ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มี
ความแตกต่าง  แสดงในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นราย
ดา้น 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวติ 

3.54 0.900 3.83 0.495 0.642 0.52 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่
รายไดท่ี้ไดรั้บ 

3.75 0.850 3.79 0.499 2.543 0.01* 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 4.03 0.814 4.12 0.432 2.543 0.04* 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.77 0.857 4.05 0.578 1.014 0.13 

รวม 3.77 0.855 3.95 0.501 2.988 0.03* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บ และ
การไม่มีเงินเหลือไวอ้อม เป็นแนวโนม้ต่อการลาออกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  (มีค่า p-value = 0.01 และ 0.04)    กล่าวคือ เพศหญิงให้ความส าคญัเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการ
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บริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บและภาระหน้ีสินของท่านมีมากสูงกวา่เพศชาย ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มี
ความแตกต่าง  แสดงในตารางท่ี 4.19 
ตารางที ่4.19  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

3.57 0.708 3.52 0.753 2.642 0.02* 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้
ไดรั้บ 

3.52 0.663 3.63 0.592 0.543 0.58 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 3.55 0.572 3.24 0.678 0.543 0.82 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.54 0.612 3.45 0.712 2.014 0.01* 

รวม 3.49 0.638 3.46 0.683 2.471 0.04* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *  คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกจิจ าแนกตามอายุ ผลการศึกษามีดงัน้ี  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ให้ความส าคญักบั และรายไดข้องท่านไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต (p-value = 0.02) และการไม่มีเงินเหลือไวอ้อม (p-value = 0.01)  โดยพนกังานท่ีมี
อายุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญักบัการไม่มีเงินออมสูงกว่าพนักงานธนาคารท่ีมีอายุสูง
กว่า 30 ปี   และรายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีอายุสูงกว่า 
30  ปี มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่าพนักงานธนาคารท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนดา้น
อ่ืนๆ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นราย
ดา้น 

ปัจจัย 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

3.52 0.588 3.61 1.151 2.521 0.02* 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้
ไดรั้บ 

3.58 0.657 3.77 0.992 0.945 0.39 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 3.72 0.821 3.64 0.952 2.917 0.01* 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.79 0.917 3.72 0.970 0.424 0.63 

รวม 3.65 0.745 3.68 1.016 2.406 0.02* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายตุ่างกนั ใหค้วามส าคญักบั รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายได้
ท่ีได้รับ (p-value = 0.02)  และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม (p-value = 0.01)  โดยพนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่า
หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญักบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายได้ท่ีได้รับ สูงกว่าพนักงาน
ธนาคารท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี   และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีอายุสูงกวา่ 30  ปี 
มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่า พนักงานธนาคารท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนด้านอ่ืนๆ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 
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ตารางที ่4.21  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ปัจจัย 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

3.46 .573 3.56 .595 
0.475 0.24 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้
ไดรั้บ 

3.37 .656 3.38 .657 
2.054 0.03* 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 3.42 .779 3.45 .843 2.953 0.01* 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.87 .849 3.75 .953 0.628 0.51 

รวม 3.53 .476 3.53 .526 2.019 0.04* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกจิจ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการศึกษา
มีดงัน้ี  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ให้ความส าคญักบั และรายจ่ายเพื่อการ
บริโภคสูงกว่ารายได้ท่ีได้รับ (p-value = 0.04)  และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม (p-value = 0.01)  โดย
พนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญักบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายได้ท่ี
ไดรั้บ และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม สูงกวา่พนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วน
ดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามระดบัการศึกษา
เป็นรายดา้น 

ปัจจัย 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวติ 

3.78 0.932 3.57 1.155 0.852 0.21 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูง
กวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ 

3.73 1.059 3.69 1.209 1.976 0.04* 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 3.85 1.403 3.71 1.049 1.703 0.01* 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.51 1.166 3.62 1.029 0.639 0.42 

รวม 3.71 1.124 3.64 1.110 1.955 0.04* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ใหค้วามส าคญักบั รายไดข้องท่านไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวติ (p-value = 0.01)  และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม (p-value = 0.03)  โดยพนกังาน
ธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ใหค้วามส าคญักบัรายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวติ 
และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม สูงกวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนดา้น
อ่ืนๆ พบวา่  ไม่แตกต่างกนั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามระดบัการศึกษา
เป็นรายดา้น 

ปัจจัย 

การศึกษาสูงสุด 

T 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวติ 

3.62 1.029 3.57 1.153 2.523 0.01* 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่
รายไดท่ี้ไดรั้บ 

3.52 1.006 3.38 1.081 0.425    
0.33 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 3.60 1.227 3.38 1.081 2.901 0.03* 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.51 1.115 3.45 1.063 2.159 0.17 

รวม 3.56 1.103 3.48 1.078 2.442 0.03* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกจิจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามี
ดงัน้ี  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบั รายได้ของท่านไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  (p-value = 0.01)  รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บ (p-value = 
0.01) และไม่มีเงินเหลือไว้ออม  (p-value = 0.01) และภาระหน้ีสินมีมาก (p-value = 0.01) โดย
พนักงานท่ีมีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 ให้ความส าคญัของปัจจยัเศรษฐกิจทุกด้าน สูงกว่า 
พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน
เป็นรายดา้น 

 ปัจจัย 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวติ 

3.64 1.048 3.51 1.196 4.012 0.01* 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่
รายไดท่ี้ไดรั้บ 

3.75 0.978 3.69 1.183 3.983 0.01* 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 3.70 1.211 3.55 1.178 3.860 0.01* 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.74 1.224 3.59 1.004 3.816 0.01* 

รวม 3.70 1.145 3.58 1.151 3.900 0.01* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ความส าคญักับ รายได้ของท่านไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  (p-value = 0.04)  รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บ (p-value = 
0.01) ไม่มีเงินเหลือไวอ้อม (p-value = 0.04) และภาระหน้ีสินมีมาก (p-value = 0.01) โดยพนกังานท่ี
มีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 ให้ความส าคญัของปัจจยัเศรษฐกิจทุกดา้น สูงกว่า พนกังานท่ีมี
รายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 
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ตารางที ่4.25  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของ 
พนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน
เป็นรายดา้น 

ปัจจัย 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวติ 

3.91 0.073 3.41 0.664 2.742  
0.04* 

2.รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่
รายไดท่ี้ไดรั้บ 

3.69 0.085 3.53 0.076 2.319 0.01* 

3.ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 3.79 0.917 3.56 0.918 2.753 0.04* 
4.ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก 3.84 0.577 3.69 0.514 2.114 0.02* 

รวม 3.80 0.911 3.54 0.710 2.757 0.01* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม

เพศ  ผลการศึกษามีดงัน้ี  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางสังคมทางดา้นผลตอบแทนจากการท างานไม่แตกต่างกนั  แสดงใน
ตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจาก
การท างาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงั 

3.68 0.609 3.70 0.556 0.955 0.14 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

3.66 0.658 3.52 0.661 0.267 0.72 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่
ตรงตามต าแหน่งและปริมาณงาน
ท่ีท า 

3.59 0.828 3.47 0.824 0.331 0.63 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการ
ประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอยา่ง
ยติุธรรมมีนอ้ย 

3.77 0.997 3.72 0.888 0.299 0.78 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

3.61 0.607 3.57 0.624 0.279 0.58 

6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
พนกังาน 

3.42 0.651 3.61 0.568 0.376 0.42 

รวม 3.62 0.714 3.59 0.701 0.438 0.45 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี

มีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางสังคมทางด้านผลตอบแทนจากการท างานไม่แตกต่างกนั แสดงใน
ตารางท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงั 

3.78 0.613 3.62 0.554 0.965 0.56 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

3.65 0.694 3.73 0.611 0.288 0.85 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรง
ตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า 

3.54 0.822 3.61 0.837 0.871 0.53 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผล
ปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมีนอ้ย 

3.90 0.854 3.69 0.869 0.412 0.55 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

3.60 0.701 3.42 0.568 0.799 0.61 

6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของ
พนกังาน 

3.46 0.588 3.57 0.529 0.995 0.45 

รวม 3.65 0.710 3.60 0.668 0.817 0.35 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม
อายุ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ให้ความส าคญักบั ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ (p-value = 0.04) ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่งและ
ปริมาณงานท่ีท า (p-value = 0.01) โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยุติธรรมมี
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นอ้ย (p-value = 0.01)  เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ (p-value = 0.02) และ 
การจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนักงาน  (p-value = 0.01)  โดย
พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือน
อย่างยุติธรรมมีน้อย สูงกว่า พนักงานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี    และในเร่ืองของการได้รับค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า  เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการ
ด ารงชีพ และการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน พบว่า 
พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่า พนกังานธนาคารท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 
 
ตารางที ่4.28  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงั 

3.60 1.057 3.72 1.143 0.650 0.58 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

3.60 0.955 3.68 0.970 5.970 0.04* 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรง
ตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า 

3.82 1.034 3.52 1.166 5.954 0.01* 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผล
ปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมีนอ้ย 

3.85 1.051 4.00 1.051 5.623 0.01* 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

4.15 1.075 4.12 0.866 5.942 0.02* 
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ตารางที ่4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น (ต่อ) 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของ
พนกังาน 

3.67 1.163 3.54 0.956 5.227 0.01* 

รวม 3.78 1.055 3.76 1.025 5.248 0.01*  
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ให้ความส าคญักบั ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ (p-value = 0.02) ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่งและ
ปริมาณงานท่ีท า (p-value = 0.03) โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยุติธรรมมี
นอ้ย (p-value = 0.04)  เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ (p-value = 0.01) และ 
การจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนักงาน  (p-value = 0.03)  โดย
พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ สูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี  ส่วนในเร่ืองของ
การได้รับค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า  โอกาสท่ีจะได้รับการ
ประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่างยุติธรรมมีน้อย  เงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการ
ด ารงชีพ และการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน พบว่า 
พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่า พนกังานธนาคารท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.29 
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ตารางที ่4.29  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงั 

4.40 0.721 4.29 0.686 1.117 0.17 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

4.22 0.893 4.12 0.987 5.047 0.02* 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรง
ตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า 

3.63 0.850 3.76 0.856 5.737 0.03* 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผล
ปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมีนอ้ย 

3.61 1.024 3.79 0.928 5.149 0.04* 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

2.27 1.012 3.43 0.956 5.251 0.01* 

6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน 

4.43 0.670 4.62 0.688 5.044 0.03* 

รวม 3.76 0.861 4.00 0.851 5.929 0.04* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ให้ความส าคญักบั ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ (p-value = 0.04) ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตาม
ต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า (p-value = 0.01) เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารง
ชีพ (p-value = 0.04) และการจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน  
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(p-value = 0.01)  โดยพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี ให้ความส าคัญ
เก่ียวกบัการได้รับค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า  และเงินเดือนท่ี
ไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ สูงกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  
และในเร่ืองของการไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ และ
การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่า พนักงานธนาคารท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือ
เท่ากบัปริญญาตรี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 

 
ตารางที ่4.30  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจาก
การท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงั 

3.71 1.128 3.61 1.080 0.026 0.67 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

3.60 0.999 3.69 0.923 5.210 0.04* 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ี ไม่
ตรงตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ี
ท า 

3.69 1.092 3.61 1.146 5.668 0.01* 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผล
ปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมี
นอ้ย 

4.02 1.043 4.26 0.857 0.106 0.74 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

3.95 1.094 3.90 1.007 5.354 0.04* 
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ตารางที ่4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น (ต่อ) 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน 

3.45 1.168 3.88 0.861 6.388 0.01* 

รวม 3.73 0.087 3.82 0.979 5.915 0.01* 
ท่ีมา:จากการส ารวจ 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความส าคัญกับ ผลประเมินท่ีได้รับจากการ
ประเมินผลประจ าปีน้อยกวา่ท่ีคาดหวงั (p-value = 0.01) ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ  (p-value = 0.03) เงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการ
ด ารงชีพ (p-value = 0.02) และ การจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
พนักงาน  (p-value = 0.01)  โดยพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรีให้
ความส าคญัเก่ียวกบัผลประเมินท่ีไดรั้บจากการประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั การไดรั้บการ
ปรับอตัราค่าจ้างหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ  และการจดัสวสัดิการให้แก่
พนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน สูงกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  ส่วนในเร่ืองของเงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ (p-value = 0.02)  
พบวา่ พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่า 
พนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.31 
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ตารางที ่4.31  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการประเมินผล
ประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั 

4.37 0.718 4.35 0.698 3.765 0.01* 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

4.19 0.899 4.18 0.975 5.047 0.03* 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตาม
ต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า 

3.63 0.846 3.75 0.862 0.147 0.70 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผลปรับ
ข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมีนอ้ย 

3.66 0.965 3.72 1.025 0.714 0.39 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั 
ไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

3.38 0.937 3.57 1.061 5.069 0.02* 

6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังาน 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน 

4.43 0.687 3.98 
 

0.665 5.751 0.01* 

รวม 3.94 0.842 3.92 0.881 5.951 0.03* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัล าปาง ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ความส าคัญกับ ผลประเมินท่ีได้รับจากการ
ประเมินผลประจ าปีน้อยกวา่ท่ีคาดหวงั (p-value = 0.04) ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ (p-value = 0.02) ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่ง
และปริมาณงานท่ีท า (p-value = 0.04)  โอกาสท่ีจะได้รับการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่าง
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ยุติธรรมมีน้อย (p-value = 0.04)  เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ (p-value = 
0.01) และการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน  (p-value = 
0.02)  โดยพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจยั
ค ้าจุนดา้นผลตอบแทนทุกดา้น สูงกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 25,000 บาท ยกเวน้ ดา้น
การจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนักงาน ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมี
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,000 บาท มีแนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีรายได้
ต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.32 
 
ตารางที ่4.32  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ปัจจัยค า้จุนด้านผลตอบแทนจากการ
ท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 
บาท 

> 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั 

3.74 1.077 3.42 1.164 5.063 0.04* 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

3.67 0.943 3.57 1.028 5.587 0.02* 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรง
ตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า 

3.71 1.012 3.47 1.400 5.469 0.02* 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผล
ปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมีนอ้ย 

3.95 0.991 3.85 1.236 5.378 0.04* 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

4.16 0.978 4.04 0.920 5.276 0.01* 

6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน 

3.62 1.070 3.76 0.995 5.972 0.02* 

รวม 3.80 1.011 3.68 1.132 5.266 0.03* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดัล าปาง ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ให้ความส าคัญกับ ผลประเมินท่ีได้รับจากการ
ประเมินผลประจ าปีน้อยกวา่ท่ีคาดหวงั (p-value = 0.02) ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ (p-value = 0.04) ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่ง
และปริมาณงานท่ีท า (p-value = 0.04) โอกาสท่ีจะได้รับการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่าง
ยุติธรรมมีน้อย (p-value = 0.03) เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ (p-value = 
0.04) และการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน  (p-value = 
0.01)  โดยพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจยั
ค ้าจุนดา้นผลตอบแทนทุกดา้น สูงกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 25,000 บาท ยกเวน้ ดา้น
ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ  และโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่างยุติธรรมมีน้อย ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีพนักงานท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนสูงกว่า 25,000 บาท มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่า พนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 25,000 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 4.33 
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ตารางที ่4.33  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทนจากการท างานท่ีส่งผล
ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านผลตอบแทนจากการท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการ
ประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงั 

4.36 0.690 4.35 0.796 5.632 0.02* 

2.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจ 

4.18 0.916 4.21 1.003 5.490 0.04 

3. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรง
ตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า 

3.35 1.002 3.28 0.948 5.642 0.02 

4.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผล
ปรับข้ึนเงินเดือนอยา่งยติุธรรมมีนอ้ย 

3.68 0.988 3.71 1.003 5.835 0.03 

5. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
เพียงพอกบัการด ารงชีพ 

3.35 1.002 3.28 0.948 5.416 0.04* 

6. การจดัสวสัดิการให้แก่พนกังานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของ
พนกังาน 

4.43 0.676 4.41 0.681 0.926 0.01* 

รวม 3.89 0.879 3.87 0.896 5.048 0.03* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ

เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามเพศ ผลการศึกษามีดงัน้ี 
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.34 
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ตารางที ่4.34  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.75 1.090 3.70 1.063 0.837 0.82 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.78 1.031 3.96 1.112 0.688 0.45 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 

3.81 0.755 3.72 0.850 0.591 0.63 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนั
และความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการ
ท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.70 1.076 3.86 1.000 0.443 0.50 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจน
งานประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาส
เกิดข้ึนนอ้ย 

3.62 0.892 3.66 0.791 1.189 0.27 

รวม 3.73 0.968 3.78 0.942 0.558 0.67 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

  
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี

มีเพศต่างกนั มีระดบัแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.35 
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ตารางที ่4.35  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา
และเพือ่นร่วมงาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

4.65 0.610 4.57 0.611 1.069 0.28 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

2.87 1.418 2.76 1.387 0.688 0.49 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 

3.82 0.850 3.82 0.826 0.044 0.96 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนั
และความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการ
ท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

2.52 1.43 2.48 1.38 1.818 0.70 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจน
งานประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาส
เกิดข้ึนนอ้ย 

3.52 0.901 3.70 0.849 0.630 0.52 

รวม 3.47 1.041 3.46 1.010 0.599 0.72 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามอายุ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีอายุต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออกไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.36 
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ตารางที ่4.36  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.72 1.176 3.72 0.983 0.435 0.98 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.95 1.060 3.83 1.098 0.198 0.61 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสใหค้  าปรึกษา
และช่วยเหลือพนกังาน 

3.60 0.810 3.89 0.805 0.516 0.09 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนัและ
ความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการท างาน
หรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.77 1.049 3.81 1.024 0.204 0.86 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจนงาน
ประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.50 0.847 3.77 0.805 0.460 0.12 

รวม 3.70 0.975 3.80 0.943 0.930 0.39 
        ท่ีมา:จากการศึกษา 
        หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี

มีอายุต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออกไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.37 
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ตารางที ่4.37  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา
และเพือ่นร่วมงาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

4.62 0.603 4.58 0.624 0.907 0.96 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

2.76 1.390 2.87 1.417 0.527 0.63 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 

3.80 0.843 3.84 0.826 0.963 0.48 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนั
และความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการ
ท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

2.37 1.380 2.68 1.433 0.800 0.69 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจน
งานประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาส
เกิดข้ึนนอ้ย 

3.61 0.842 3.65 0.928 0.416 0.05 

รวม 3.43 1.011 3.52 1.045 0.465 0.68 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.38 
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ตารางที ่4.38  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา
และเพือ่นร่วมงาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

3.58 1.107 3.88 1.016 0.936 0.94 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.80 1.127 3.97 1.023 0.104 0.50 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 

3.89 0.795 3.61 0.824 0.676 0.48 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนั
และความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการ
ท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.73 1.104 3.85 0.951 1.997 0.33 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจน
งานประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาส
เกิดข้ึนนอ้ย 

3.79 0.854 3.54 0.802 0.676 0.90 

รวม 3.75 0.997 3.77 0.923 0.531 0.58 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี

การศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน
มีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.39 

 
 
 
 
 



 

82 
 

ตารางที ่4.39  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา
และเพือ่นร่วมงาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

4.59 0.623 4.63 0.596 0.531 0.56 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

2.70 1.363 2.94 1.442 0.965 0.87 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 

3.77 0.819 3.89 0.855 0.623 0.76 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนั
และความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการ
ท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

2.41 1.331 2.61 1.501 0.935 0.46 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจน
งานประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาส
เกิดข้ึนนอ้ย 

3.67 0.879 3.57 0.872 0.534 0.266 

รวม 3.42 1.003 3.52 1.053 0.570 0.98 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.40 
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ตารางที ่4.40  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 
และเพือ่นร่วมงาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 
บาท 

> 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

3.71 1.041 3.76 1.179 0.124 0.79 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.88 1.022 3.90 1.261 0.142 0.70 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 

3.80 0.802 3.61 0.864 0.975 0.19 

4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนั
และความจริงใจมกัไม่เกิดข้ึนในการ
ท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.80 1.047 3.76 0.995 1.961 0.16 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพื่อน
ร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจน
งานประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาส
เกิดข้ึนนอ้ย 

3.65 0.862 3.61 0.740 0.676 0.20 

รวม 3.76 0.954 3.72 1.007 0.530 0.46 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.41 
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ตารางที ่4.41  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ 
เพื่อนร่วมงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา
และเพือ่นร่วมงาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1. โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
หรือขอ้เสนอแนะต่อ ผูบ้งัคบับญัชา
มีนอ้ย 

4.61 0.615 4.58 0.596 0.430 0.63 

2. โอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

2.78 1.412 2.91 1.352 0.209 0.64 

3. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้
ค  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 

3.79 0.834 3.94 0.840 0.913 0.91 

4. ความสามคัคีในการท างาน
ร่วมกนัและความจริงใจมกัไม่
เกิดข้ึนในการท างานหรือมีโอกาส
เกิดข้ึนนอ้ย 

2.50 1.419 2.50 1.361 1.530 0.21 

5. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบั
เพื่อนร่วมงานในการร่วมกนั
ปฏิบติังานจนงานประสบผลส าเร็จ
นั้น มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 

3.62 0.876 3.62 0.885 0.620 0.86 

รวม 3.46 1.031 3.51 1.006 0.620 0.86 
  ท่ีมา:จากการศึกษา 
  หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
เพศ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.42 
 
ตารางที ่4.42  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 
เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่าน 
มีนอ้ย 

3.75 1.038 3.64 1.073 0.497 0.74 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือน
เงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่
บุคคลอ่ืน 

3.64 1.135 3.72 1.184 0.073 0.16 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คง
เม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.86 0.821 3.88 0.765 0.445 0.61 

รวม 3.75 0.998 3.74 1.007 0.350 0.58 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี

มีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.43 
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ตารางที ่4.43  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 
เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่านมี
นอ้ย 

4.44 0.770 4.00 0.721 0.881 0.94 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือน
เงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่
บุคคลอ่ืน 

4.57 0.636 4.42 0.692 0.545 0.43 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คง
เม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.72 0.747 3.92 0.717 0.288 0.78 

รวม 4.24 0.177 4.08 0.711 0.820 0.89 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
อายุ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ใหค้วามส าคญักบั ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน (p-value = 0.01) 
หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน (p-value = 
0.04)  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ (p-value = 0.01)  โดยพนกังานท่ีมี
อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือน
และเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายสูุงกวา่ 30 ปี ยกเวน้ ความมัน่คงใน
หน้าท่ีการงาน และองค์กรท่ีท างานอยู่ไม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืนๆ ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมี
พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30ปี มีแนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 
ปี  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.44 
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ตารางที ่4.44  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 
อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ
ท่านมีนอ้ย 

3.60 1.10 3.77 1.015 5.511 0.01* 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการ
เล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไป
ไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน 

3.75 1.149 3.64 1.175 5.657 0.04* 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.77 0.733 3.95 0.824 5.474 0.01* 

รวม 3.70 0.546 3.78 1.004 5.652 0.01* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ใหค้วามส าคญักบั ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน (p-value = 0.04) 
หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน (p-value = 
0.01)  และองค์กรท่ีท่านท างานอยู่ไม่มีความมั่นคงเม่ือเทียบกับท่ี อ่ืนๆ (p-value = 0.01)  โดย
พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ใหค้วามส าคญัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการ
งาน และองคก์รท่ีท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี 
ส่วนหนา้ท่ีการท างานไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน พบวา่ พนกังาน
ท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30ปี มีแนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 
30 ปี  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.45 
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ตารางที ่4.45  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 
อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ
ท่านมีนอ้ย 

4.42 0.745 4.40 0.742 5.344 0.04* 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการ
เล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไป
ไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน 

4.46 0.704 4.53 0.617 5.885 0.01* 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.86 0.751 3.50 0.713 5.983 0.01* 

รวม 4.24 0.733 4.14 0.670 5.332 0.02* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
การศึกษาสูงสุด  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ให้ความส าคญักบั ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน (p-
value = 0.01) หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคล
อ่ืน (p-value = 0.04)  องค์กรท่ีท่านท างานอยู่ไม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ (p-value = 0.04)  
โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการ
งาน และองคก์รท่ีท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี 
ยกเวน้ ดา้นหนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน  
ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30ปี มีแนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายุ
ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.46 
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ตารางที ่4.46  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ
ท่านมีนอ้ย 

3.76 0.947 3.61 1.167 5.491 0.01* 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการ
เล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไป
ไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน 

3.60 1.084 4.01 1.240 5.127 0.04* 
 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.91 0.838 3.78 0.729 5.657 0.04* 

รวม 3.75 0.659 3.81 1.042 5.166 0.02* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ให้ความส าคญักบั ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน (p-
value = 0.04) หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคล
อ่ืน (p-value = 0.03)  และองค์กรท่ีท่านท างานอยู่ไม่มีความมั่นคงเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืนๆ (p-value = 
0.01)  โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30ปี ให้ความส าคญัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คง
ในหน้าท่ีการงาน ดา้นหน้าท่ีการท างานไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไดช้า้กวา่บุคคล
อ่ืน และองค์กรท่ีท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกว่าพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.47 
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ตารางที ่4.47  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่าน
มีนอ้ย 

4.39 0.774 4.43 0.700 5.558 0.04* 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือน
เงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่
บุคคลอ่ืน 

4.48 0.656 4.50 0.692 5.224 0.03* 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.84 0.753 3.94 0.715 5.028 0.01* 

รวม 4.23 0.227 4.29 0.604 5.813 0.01* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบั ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน (p-
value = 0.04) หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคล
อ่ืน (p-value = 0.04)  องค์กรท่ีท่านท างานอยู่ไม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ (p-value = 0.02)  
โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการ
งาน ดา้นหน้าท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้้ากว่าบุคคลอ่ืน 
และองคก์รท่ีท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.48 
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ตารางที ่4.48  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ
ท่านมีนอ้ย 

3.73 1.080 3.57 0.978 5.237 0.04* 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการ
เล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปได้
ชา้กวา่บุคคลอ่ืน 

3.77 1.098 3.42 1.325 5.316 0.04* 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.91 0.733 3.76 0.943 5.558 0.02* 

รวม 3.80 0.97 3.58 1.082 5.001 0.02* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบั ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน (p-
value = 0.03) หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคล
อ่ืน (p-value = 0.01)  และองค์กรท่ีท่านท างานอยู่ไม่มีความมั่นคงเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืนๆ (p-value = 
0.04)  โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30ปี ให้ความส าคญัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คง
ในหนา้ท่ีการงาน และองคก์รท่ีท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุ
ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี   ยกเวน้ ดา้นหนา้ท่ีการท างานไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งได้
ชา้กวา่บุคคลอ่ืน ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  มีแนวโน้มต่อการลาออกสูงกว่า 
พนกังานท่ีมีอายสูุงกวา่ 30ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.49 
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ตารางที ่4.49  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมความมัน่คงในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านความมั่นคงในการท างาน 
รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ
ท่านมีนอ้ย 

4.40 0.755 4.46 0.686 5.211 0.03* 

2. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการ
เล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปได้
ชา้กวา่บุคคลอ่ืน 

4.50 0.668 4.44 0.685 5.260 0.01* 

3.  องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ 

3.81 0.731 3.92 0.759 5.170 0.04* 

รวม 4.23 0.648 4.27 0.572 5.536 0.04* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร

จ าแนกตามเพศ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

ท่ีมีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโนม้การ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.50 
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ตารางที ่4.50  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคาร 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงาน          
ไม่ชดัเจนต่อหนา้ท่ีรับผดิชอบของ
พนกังาน 

3.72 1.121 3.74 0.976 0.630 0.63 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนิน
ใหถู้กตอ้งท าใหพ้นกังานขาด
ศกัยภาพในการท างาน 

3.86 0.976 3.90 0.984 1.934 0.05 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของ
พนกังาน 

3.72 1.071 3.88 0.992 0.353 0.46 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมี
ส่วนร่วมในการคิด การวางแผน
และปฏิบติังานร่วมกนักบั
ผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.59 1.235 3.70 1.005 0.599 0.54 

5. ไมมี่การกระจายอ านาจ การ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจใหแ้ต่
ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน 

3.56 0.800 3.69 0.922 0.867 0.38 

รวม 3.69 1.046 3.78 0.975 0.366 0.71 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.51 
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ตารางที ่4.51  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคาร 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงานไม่
ชดัเจนต่อหนา้ท่ีรับผดิชอบของ
พนกังาน 

2.90 1.379 2.80 1.303 0.367 0.71 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินให้
ถูกตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพ
ในการท างาน 

3.06 1.247 2.94 1.125 0.723 0.47 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของ
พนกังาน 

2.54 1.475 2.48 1.416 0.529 0.59 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมี
ส่วนร่วมในการคิด การวางแผน
และปฏิบติังานร่วมกนักบั
ผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.37 0.924 3.29 1.024 1.137 0.25 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจใหแ้ต่
ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน 

3.65 0.863 3.70 0.870 0.955 0.49 

รวม 3.10 1.177 3.04 1.147 1.205 0.95 
  ท่ีมา:จากการศึกษา 
  หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
จ าแนกตามอายุ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีอายุต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโนม้การ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.52 
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ตารางที ่4.52  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังาน 

3.72 0.986 3.75 1.081 1.205 0.22 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนดนโยบาย
และแนวทางการด าเนินใหถู้กตอ้งท าให้
พนกังานขาดศกัยภาพในการท างาน 

3.62 0.978 4.10 0.928 0.717 0.37 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของพนกังาน 

3.77 1.049 3.85 1.01 0.875 0.45 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
การคิด การวางแผนและปฏิบติังานร่วมกนั
กบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.82 1.009 3.52 1.166 0.527 0.59 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การปฏิบติังาน
และการตดัสินใจใหแ้ต่ละหน่วยงานอยา่ง
ชดัเจน 

3.20 0.882 3.58 0.846 0.712 0.53 

รวม 3.62 0.980 3.76 1.006 0.717 0.47 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
อายุต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.53 
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ตารางที ่4.53  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคาร 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังาน 

2.70 1.331 3.07 1.320 0.717 0.47 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินให้
ถูกตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพใน
การท างาน 

2.93 1.228 3.10 1.102 0.185 0.85 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของพนกังาน 

2.44 1.433 2.61 1.452 0.120 0.90 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการคิด การวางแผนและ
ปฏิบติังานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

3.26 0.937 3.42 1.037 0.107 0.91 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจใหแ้ต่ละ
หน่วยงานอยา่งชดัเจน 

3.73 0.842 3.61 0.899 0.675 0.50 

รวม 3.01 1.154 3.16 1.112 1.064 0.28 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.54 
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ตารางที ่4.54  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคาร 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังาน 

3.78 0.986 3.69 1.092 0.436 0.97 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินให้
ถูกตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพใน
การท างาน 

3.89 0.875 3.88 1.086 0.356 0.52 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกบั
ความสามารถของพนกังาน 

3.76 1.099 3.94 0.942 0.724 0.74 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการคิด การวางแผนและ
ปฏิบติังานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

3.60 1.043 3.81 1.17 0.958 0.13 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจใหแ้ต่ละ
หน่วยงานอยา่งชดัเจน 

3.43 1.003 3.76 0.730 0.858 0.80 

รวม 3.69 1.001 3.82 1.004 0.853 0.39 
  ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี

มีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.55 
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ตารางที ่4.55  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคาร 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังาน 

2.75 1.346 2.96 1.319 0.877 0.44 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินให้
ถูกตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพใน
การท างาน 

2.91 1.176 3.12 1.180 0.356 0.74 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของพนกังาน 

2.40 1.359 2.65 1.537 0.661 0.51 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการคิด การวางแผนและ
ปฏิบติังานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามี
นอ้ย 

3.30 0.999 3.36 0.956 0.909 0.31 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจใหแ้ต่ละ
หน่วยงานอยา่งชดัเจน 

3.68 0.774 3.69 0.978 0.798 0.24 
 

รวม 3.00 0.813 3.16 0.914 0.700 0.25 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   

การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.56 
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ตารางที ่4.56  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 
บาท 

> 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังาน 

3.71 0.997 3.80 1.167 0.601 0.63 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนดนโยบาย
และแนวทางการด าเนินใหถู้กตอ้งท าให้
พนกังานขาดศกัยภาพในการท างาน 

3.85 1.003 4.00 0.894 0.533 0.61 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของพนกังาน 

3.82 1.043 3.80 0.980 0.158 0.87 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ในการคิด การวางแผนและปฏิบติังาน
ร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.70 1.015 3.52 1.364 0.915 0.36 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การปฏิบติังาน
และการตดัสินใจใหแ้ต่ละหน่วยงานอยา่ง
ชดัเจน 

3.37 0.884 3.52 0.872 0.170 0.15 

รวม 3.69 0.988 3.73 1.055 0.563 0.34 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.57 

 
 
 
 



 

100 
 

ตารางที ่4.57  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
ท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านนโยบายการบริหารงานของ
ธนาคาร 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อ
หนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังาน 

2.87 1.380 2.93 1.119 1.500 0.22 

2. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินให้
ถูกตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพใน
การท างาน 

3.01 1.209 3.15 1.049 2.710 0.10 

3. ธนาคารมอบหมายงานท่ี 
ไม่ตรงกบัความสามารถของพนกังาน 

3.38 1.449 3.53 1.413 0.134 0.71 

4.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ในการคิด การวางแผนและปฏิบติังาน
ร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 

3.56 1.008 3.72 0.841 0.171 0.68 

5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การ
ปฏิบติังานและการตดัสินใจใหแ้ต่ละ
หน่วยงานอยา่งชดัเจน 

3.64 0.882 3.87 0.764 1.319 0.25 

รวม 3.29 1.185 3.44 1.032 0.546 0.39 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านสภาพในการท างานจ าแนกเพศ  ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.58 
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ตารางที ่4.58  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของพนกังาน  
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการท างาน 

3.51 1.238 3.37 1.094 1.905 0.17 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่งใน
ท่ีปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบัการ
ท างาน 

3.75 1.140 3.98 1.009 0.740 0.78 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

3.78 1.031 3.96 1.112 0.248 0.61 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือท่านไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีมี
นอ้ย 

3.56 1.259 3.72 1.001 1.266 0.13 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณีเกิด
ไฟไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ ทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 
เป็นตน้ 

3.43 1.214 3.39 1.150 1.748 0.19 

รวม 3.60 1.176 3.68 1.073 1.277 0.26 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่าง
กนั แสดงในตารางท่ี 4.59 
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ตารางที ่4.59  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของพนกังาน 
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการท างาน 

2.71 1.331 2.54 1.267 2.130 0.14 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่งใน
ท่ีปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบัการ
ท างาน 

3.46 0.970 3.36 0.941 0.538 0.46 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

2.87 1.418 2.76 1.387 0.147 0.70 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือท่านไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีมี
นอ้ย 

3.68 0.587 3.69 0.853 1.422 0.23 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณีเกิด
ไฟไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ ทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 
เป็นตน้ 

2.40 1.393 2.22 1.247 2.959 0.08 

รวม 3.02 1.139 2.91 0.893 1.983 0.16 
 ท่ีมา:จากการศึกษา 
 หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานจ าแนกอายุ ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีอายุต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.60 
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ตารางที ่4.60  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของพนกังาน มี
การแบ่งพรรคแบ่งพวกในการท างาน 

3.47 1.131 3.39 1.180 0.458 0.49 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่งในท่ี
ปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบัการ
ท างาน 

3.97 0.946 3.81 1.160 0.472 0.48 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

3.95 1.060 3.83 1.098 0.737 0.39 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของท่าน
เม่ือท่านไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีมีนอ้ย 

3.82 1.034 3.52 1.166 0.048 0.82 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณีเกิดไฟ
ไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ ทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิดปัญหาต่างๆ เป็นตน้ 

3.47 1.198 3.35 1.157 0.895 0.34 

รวม 3.73 1.073 3.58 1.152 1.125 0.14 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี

มีอายตุ่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่าง
กนั แสดงในตารางท่ี 4.61 
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ตารางที ่4.61  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของพนกังาน มี
การแบ่งพรรคแบ่งพวกในการท างาน 

2.46 1.268 2.85 1.310 0.412 0.52 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่งในท่ี
ปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบัการ
ท างาน 

3.37 0.942 3.45 0.974 0.786 0.37 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

2.76 1.390 2.87 1.417 0.394 0.53 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของท่าน
เม่ือท่านไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีมีนอ้ย 

3.63 0.850 3.76 0.856 0.599 0.43 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณีเกิดไฟ
ไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ ทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิดปัญหาต่างๆ เป็นตน้ 

2.24 1.313 2.40 1.318 1.297 0.25 

รวม 2.89 1.152 3.06 1.175 1.929 0.14 
      ท่ีมา:จากการศึกษา 
      หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานจ าแนกการศึกษา
สูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.62 
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ตารางที ่4.62  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของ
พนกังาน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
การท างาน 

3.34 1.099 3.52 1.214 0.183 0.66 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่ง
ในท่ีปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบั
การท างาน 

3.95 1.134 3.80 0.993 0.321 0.57 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

3.80 1.127 3.97 1.023 0.577 0.81 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือท่านไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี
มีนอ้ย 

3.69 1.092 3.61 1.146 0.282 0.59 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ี
จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณีเกิด
ไฟไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ 
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิดปัญหา
ต่างๆ  

3.41 1.221 3.40 1.127 0.124 0.72 

รวม 3.63 1.134 3.66 1.100 0.532 0.85 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.63 
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ตารางที ่4.63  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของ
พนกังาน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
การท างาน 

2.54 1.290 2.72 1.303 0.743 0.54 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่ง
ในท่ีปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบั
การท างาน 

3.35 0.963 3.47 0.942 0.013 0.91 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

2.70 1.363 2.94 1.442 0.451 0.50 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือท่านไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี
มีนอ้ย 

3.63 0.846 3.75 0.862 0.047 0.30 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ี
จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณีเกิด
ไฟไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ 
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิดปัญหา
ต่างๆ เป็นตน้ 

2.23 1.245 2.40 1.403 0.314 0.57 

รวม 2.89 1.141 3.05 1.190 2.193 0.14 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานจ าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.64 
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ตารางที ่4.64  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของ
พนกังาน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
การท างาน 

3.40 1.142 3.52 1.209 1.651 0.20 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่ง
ในท่ีปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสม
กบัการท างาน 

3.88 1.037 3.90 1.179 1.047 0.30 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

3.88 1.022 3.90 1.261 1.714 0.39 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือท่านไปปฏิบติังานนอก
สถานท่ีมีนอ้ย 

3.71 1.012 3.47 1.400 1.530 0.21 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์
ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
สถานท่ีปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนี
ไฟกรณีเกิดไฟไหม ้เป็นตน้ 

3.32 1.198 3.66 1.064 1.069 0.15 

รวม 3.64 1.082 3.69 1.122 0.101 0.75 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี

มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก    
ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.65 
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ตารางที ่4.65  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านสภาพในการท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 
บาท 

> 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1. บรรยากาศในการท างานของ
พนกังาน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
การท างาน 

3.12 1.339 2.58 1.091 0.422 0.65 

2. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่ง
ในท่ีปฏิบติังานไม่มีความเหมาะสมกบั
การท างาน 

3.39 0.980 3.46 0.830 0.338 0.56 

3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างาน 

2.78 1.415 2.91 1.352 0.954 0.32 

4.  ความปลอดภยัในการเดินทางของ
ท่านเม่ือท่านไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี
มีนอ้ย 

3.70 0.879 3.60 0.730 0.929 0.44 

5.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ี
จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานท่ี
ปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟกรณีเกิด
ไฟไหม ้ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ 
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเกิดปัญหา
ต่างๆ เป็นตน้ 

2.59 1.343 2.73 1.190 0.452 0.50 

รวม 3.11 0.191 3.058 1.038 0.415 .016 
การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานจ าแนกตามเพศ 

ผลการศึกษามีดงัน้ี 
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

ท่ีมีเพศต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก         
ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.66 
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ตารางที ่4.66  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของ
ท่านมีนอ้ย 

3.75 0.83 3.62 1.057 0.654 0.43 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่ง
จากบุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.56 1.167 3.60 1.184 0.543 0.31 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

3.64 1.159 3.72 1.167 1.371 0.12 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิด
ข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.54 1.043 3.70 1.044 0.710 0.56 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนู
ความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย 

3.51 0.989 3.74 0.934 0.394 0.53 

รวม 3.60 1.037 3.68 1.077 1.812 0.17 
 ท่ีมา:จากการศึกษา 
 หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
เพศต่างกัน เห็นว่าปัจจัยทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก             
ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.67 
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ตารางที ่4.67  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของท่าน
มีนอ้ย 

3.80 0.779 3.94 0.795 0.895 0.49 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.75 0.847 3.82 0.981 0.483 0.24 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

4.47 0.693 4.52 0.653 0.371 0.12 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิด
ข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.27 0.906 3.58 0.970 0.008 0.29 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนู
ความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย 

4.27 0.952 4.16 0.910 0.069 0.421 

รวม 3.91 0.835 4.00 0.861 0.710 0.41 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
             การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ใหค้วามส าคญักบั โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมี
น้อย (p-value = 0.04)  ด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีน้อย (p-
value = 0.04)  และด้านโอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น (p-value = 
0.01)  โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโอกาสในการไดรั้บ
การยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีโอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น สูงกว่า
พนกังานท่ีมีอายสูุงกวา่ 30 ปี  ส่วนดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
มีน้อย ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี มีแนวโน้มการลาออกสูงกว่า พนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่า
หรือเท่ากบั 30 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.68 
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ตารางที ่4.68  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของท่านมี
นอ้ย 

3.62 1.078 3.72 0.983 0.888 0.20 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.60 1.215 3.58 1.145 5.653 0.04* 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
ไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

3.67 1.268 3.70 1.071 5.141 0.04* 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคน
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.65 1.098 3.62 1.002 5.745 0.01* 
 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนูความรู้จาก
หน่วยงานมีนอ้ย 

3.60 0.955 3.68 0.970 0.812 0.41 

รวม 3.62 1.122 3.66 1.034 5.922 0.01* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ให้ความส าคญักบั ความส าเร็จในการท างานของท่านมีน้อย (p-
value = 0.01)  ด้าน โอกาสในการไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย (p-value = 0.01)  และด้าน
โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย (p-value = 0.04)  โดยพนกังานท่ี
มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีแนวโนม้ในการลาออกในปัจจยัทั้ง3 ดา้น สูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายสูุง
กวา่ 30 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.69 
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ตารางที ่4.69  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของท่านมี
นอ้ย 

3.84 0.721 3.66 0.871 5.386 0.01* 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.74 0.900 3.68 0.957 5.732 0.01* 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

4.54 0.664 4.41 0.674 5.217 0.04* 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบั
คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.37 0.936 3.41 0.963 0.485 0.73 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนูความรู้
จากหน่วยงานมีนอ้ย 

4.22 0.893 4.12 0.987 0.124 0.94 

รวม 3.94 0.822 3.85 0.890 5.009 0.01* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตาม
การศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ใหค้วามส าคญักบั ความส าเร็จในการท างานของท่าน
มีน้อย (p-value = 0.01)  ด้านโอกาสในการได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย (p-value = 0.04)  
ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีน้อย (p-value = 0.04)  และดา้น
โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น (p-value = 0.01)  โดยพนักงานท่ีมี
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีแนวโนม้ในการลาออกในปัจจยัทั้ง 4 ดา้น สูงกวา่พนกังานท่ีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.70 
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ตารางที ่4.70  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของท่านมี
นอ้ย 

3.65 0.899 3.71 1.153 5.621 0.01* 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.58 1.126 3.59 1.230 5.026 0.04* 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
ไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

3.50 1.295 3.90 0.957 5.442 0.01* 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบั
คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.56 0.934 3.71 1.153 5.418 0.01* 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนูความรู้
จากหน่วยงานมีนอ้ย 

3.60 0.999 3.69 0.923 0.775 0.68 

รวม 3.57 1.050 3.72 1.083 5.328 0.01* 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ใหค้วามส าคญักบั ความส าเร็จในการท างานของท่าน
มีน้อย (p-value = 0.01)  ด้านโอกาสในการได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย (p-value = 0.04)  
ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีน้อย (p-value = 0.01)  และดา้น
โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น (p-value = 0.04) โดยพนักงานท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างานของท่านมี
น้อย  ดา้นโอกาสในการไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย และดา้นโอกาสในการท างานท่ีดีมกั
เกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น สูงกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  ส่วนดา้นโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีน้อย พบว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกว่า
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ปริญญาตรี  มีแนวโนม้การลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.71 

 
ตารางที ่4.71  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของ
ท่านมีนอ้ย 

3.79 0.781 3.73 0.796 5.791 0.01* 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่ง
จากบุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.75 0.938 3.66 0.902 5.184 0.04* 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

4.48 0.681 4.50 0.658 5.423 0.01* 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิด
ข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.41 0.934 3.35 0.962 5.175 0.04* 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนู
ความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย 

4.19 0.899 4.18 0.975 1.899 0.13 

รวม 3.92 0.846 3.88 0.858 5.458 0.01* 
 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบั ความส าเร็จในการท างานของท่าน
มีน้อย (p-value = 0.01)  ด้านโอกาสในการได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย (p-value = 0.04)  
ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย (p-value = 0.04)  ดา้นโอกาส
ในการท างานท่ีดีมักเกิดข้ึนกับคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้ น (p-value = 0.01) และด้านโอกาสได้รับ
การศึกษาเพิ่มพูนความรู้จากหน่วยงานมีน้อย (p-value = 0.01) โดยพนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ
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งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย  และดา้นโอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนูความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย  
สูงกว่าพนักงานท่ีมีรายได้สูงกว่า 25,000 บาท  ส่วนด้านความส าเร็จในการท างานของท่านมีน้อย 
ด้านโอกาสในการได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย และด้านโอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิด
ข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท  มีแนวโนม้การลาออก
สูงกวา่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 4.72 

 
ตารางที ่4.72  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 
บาท 

> 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของท่านมี
นอ้ย 

3.64 1.110 3.80 0.679 5.504 0.04* 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.53 1.145 3.76 1.261 5.931 0.03* 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

3.74 1.172 3.52 1.123 5.571 0.04* 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบั
คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.61 1.043 3.71 1.055 5.179 0.01* 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนู ความรู้
จากหน่วยงานมีนอ้ย 

3.67 0.943 3.57 1.028 5.321 0.01* 

รวม 3.63 1.082 3.67 1.029 5.313 0.01* 
  ท่ีมา:จากการศึกษา 
  หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ให้ความส าคญักบั ความส าเร็จในการท างานของท่าน  
มีน้อย (p-value = 0.04)  ด้านโอกาสในการได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย (p-value = 0.03)  
ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย (p-value = 0.04)  ดา้นโอกาส
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ในการท างานท่ีดีมักเกิดข้ึนกับคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้ น (p-value = 0.03) และด้านโอกาสได้รับ
การศึกษาเพิ่มพูนความรู้จากหน่วยงานมีน้อย(p-value = 0.01)  โดยพนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีน้อย  และดา้นโอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่ม
เท่านั้น สูงกวา่พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท ส่วนดา้นความส าเร็จในการท างานของท่านมี
นอ้ย ดา้นโอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมีนอ้ย และดา้นโอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท  มีแนวโนม้การลาออกสูง
กวา่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 4.73 

 
ตารางที ่4.73  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีส่งผลต่อ 
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ความส าเร็จในการท างานของท่าน
มีนอ้ย 

3.76 0.796 3.80 0.748 5.954 0.04* 

2.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจาก
บุคคลอ่ืนมีนอ้ย 

3.71 0.940 3.73 0.841 5.632 0.03* 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย 

4.51 0.656 4.37 0.727 5.981 0.04* 

4.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิด
ข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 

3.42 0.946 3.25 0.939 5.329 0.03* 

5.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนู
ความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย 

4.18 0.916 4.21 1.003 5.074 0.01* 

รวม 3.91 0.850 3.87 0.851 5.691 0.01* 
  ท่ีมา:จากการศึกษา 
  หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามเพศ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย มีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.74 
 
ตารางที ่4.74  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

4.05 0.911 4.05 0.946 0.683 0.40 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ทุกเวลา 

3.64 1.005 3.70 1.025 0.143 0.70 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก 
สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้

3.91 1.115 3.84 1.172 1.668 0.10 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถของท่าน 

4.16 0.957 3.88 1.012 0.891 0.34 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความ
เหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้งปฏิบติั 

3.81 0.812 3.98 0.941 0.117 0.73 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 

4.05 0.848 3.94 0.967 0.370 0.54 

รวม 3.93 0.413 3.89 1.015 0.451 0.50 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.75 
 
ตารางที ่4.75  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูง
กวา่บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

3.82 0.738 3.84 0.804 0.370 0.54 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมี
ความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 

2.92 1.008 3.02 1.089 1.047 0.30 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ี
ยุง่ยาก สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ี
ท่านจะท าได ้

3.78 0.927 3.73 0.876 1.037 0.29 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

2.91 1.102 3.02 1.204 2.194 0.14 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่
ความเหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้ง
ปฏิบติั 

4.10 0.807 3.98 0.844 0.131 0.51 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อ
ความปลอดภยัของชีวติและ
ทรัพยสิ์นของท่าน 

2.80 1.393 2.79 1.406 1.651 0.20 

รวม 3.38 0.559 3.39 1.037 1.047 0.30 
 ท่ีมา:จากการศึกษา 
 หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามอายุ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีอายุต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย มีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.76 
 
ตารางที ่4.76  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

4.02 0.999 4.08 0.871 0.714 0.39 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ทุกเวลา 

3.70 1.017 3.66 1.017 2.069 0.15 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก 
สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้

3.85 1.166 3.89 1.134 2.194 0.14 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถของท่าน 

4.17 0.957 3.85 1.010 0.751 0.85 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความ
เหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้งปฏิบติั 

4.15 0.863 3.85 0.945 0.422 0.51 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 

4.05 0.985 3.79 1.147 0.203 0.65 

รวม 3.99 0.879 3.858 1.016 0.954 0.32 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีอายตุ่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.77 
 
ตารางที ่4.77  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

3.79 0.795 3.89 0.741 0.338 0.56 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ทุกเวลา 

3.00 1.023 2.95 1.099 0.415 0.52 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก 
สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้

3.71 0.907 3.82 0.883 0.710 0.67 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถของท่าน 

2.92 1.125 3.04 1.208 0.371 0.25 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความ
เหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้งปฏิบติั 

4.07 0.839 3.97 0.811 0.313 0.78 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 

2.69 1.360 2.95 1.444 0.203 0.65 

รวม 3.36 1.008 3.43 1.031 0.143 0.84 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย มีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั แสดงในตารางท่ี 4.78 
 
ตารางที ่4.78  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

  ท่ีมา:จากการศึกษา 
  หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

4.04 1.01 4.07 0.837 0.321 0.57 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ทุกเวลา 

3.63 0.951 3.73 1.083 0.447 0.50 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก 
สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้

4.04 1.094 3.69 1.178 0.327 0.54 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถของท่าน 

4.02 1.021 3.97 0.975 0.245 0.43 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความ
เหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้งปฏิบติั 

3.93 0.853 4.04 0.986 0.394 0.53 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 

3.84 1.094 3.97 1.070 0.954 0.32 

รวม 3.91 1.003 3.91 1.021 1.226 0.26 
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนัเห็นวา่ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืน (p-value = 0.01) และลกัษณะมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา (p-
value = 0.01) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบสูงกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษา
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  ส่วนดา้นลกัษณะมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 
พบวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้ต่อการลาออกสูงกวา่พนกังาน
ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.79 
 

ตารางที ่4.79  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

3.82 0.765 3.85 0.789 5.126 0.01* 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ทุกเวลา 

3.15 0.990 2.89 1.129 5.170 0.01* 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก 
สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้

3.74 0.892 3.77 0.909 0.593 0.17 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถของท่าน 

3.08 1.133 2.81 1.179 0.412 0.32 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความ
เหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้งปฏิบติั 

4.03 0.833 4.04 0.824 0.671 0.91 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 

2.92 1.371 2.63 1.422 0.342 0.73 

รวม 3.45 0.997 3.33 1.042 0.824 0.41 
  ท่ีมา:จากการศึกษา 
  หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัเห็นวา่ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืน(p-value = 0.04)  และลกัษณะมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา(p-
value = 0.04) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัดา้นหน้าท่ีความรับผิดชอบสูงกว่าพนกังานท่ีมี
รายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท และดา้นลกัษณะมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 
พบวา่ พนกังานพนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท มีแนวโนม้ต่อการลาออกสูงกวา่พนกังานท่ีมี
รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง แสดงในตารางท่ี 
4.80 
ตารางที ่4.80  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

รายได้ต่อเดอืน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 
บาท 

> 25,000บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกวา่บุคคลอ่ืน
หลายเท่า   

4.07 0.926 4.00 0.948 5.483 0.04* 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมีความเส่ียงต่อ
ความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 

3.64 1.025 3.80 0.980 5.261 0.04* 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก 
สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้

3.86 1.166 3.90 1.091 0.645 0.40 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรงกบั
ความรู้ความสามารถของท่าน 

3.94 0.998 4.19 0.980 0.398 0.96 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความเหมาะสม
กบังานท่ีท่านตอ้งปฏิบติั 

3.92 0.926 4.19 0.872 0.814 0.11 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความปลอดภยั
ของชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 

3.83 1.109 4.14 0.963 0.269 0.83 

รวม 3.87 1.025 4.03 0.972 0.781 0.09 
ท่ีมา:จากการศึกษา     
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัเห็นวา่ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืน(p-value = 0.01)  และลกัษณะมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา (p-
value = 0.03) และงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้(p-
value = 0.01) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือ
เท่ากับ 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัทั้ ง 3 ด้านสูงกว่าพนักงานท่ีมีรายได้สูงกว่า 
25,000 บาท  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.81 

 
ตารางที ่4.81  ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ี
ส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง  
จงัหวดัล าปาง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1.  หนา้ท่ีความรับผดิชอบในงานสูงกวา่
บุคคลอ่ืนหลายเท่า   

3.85 0.772 3.76 0.786 5.217 0.01* 

2. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติัมีความ
เส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ทุกเวลา 

3.01 1.038 2.85 1.118 5.043 0.03* 

3. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก 
สลบัซบัซอ้น ยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้

3.82 0.898 3.48 0.852 5.245 0.01* 

4.  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถของท่าน 

2.99 1.176 2.87 1.079 0.490 0.62 

5. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความ
เหมาะสมกบังานท่ีท่านตอ้งปฏิบติั 

4.05 0.826 3.98 0.841 1.217 0.27 

6.  สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความ
ปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 

2.75 1.414 3.01 1.314 1.632 0.20 

รวม 3.41 10.020 3.32 0.998 5.061 0.03 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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การทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามเพศ ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกนั เห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั 
แสดงในตารางท่ี 4.82 
 
ตารางที ่4.82  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
จ าแนกตามเพศ เป็นรายดา้น 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 
เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.83 0.727 3.62 0.958 2.634 0.10 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน 

4.00 0.816 3.90 0.943 0.207 0.61 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 2.91 1.441 2.90 1.268 1.817 0.18 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI รายบุคคล
เนน้การขายมากเกินไป 

3.05 1.104 3.21 1.171 0.298 0.51 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคล
เนน้ KPI เป็นหลกั 

2.51 1.304 2.50 1.317 0.149 0.70 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.91 0.982 4.01 0.905 0.185 0.66 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุ
เป้าหมาย KPI 

3.81 1.101 3.80 0.980 0.023 0.88 

รวม 3.43 1.067 3.42 1.077 0.299 0.93 
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั 
แสดงในตารางท่ี 4.83 
 
ตารางที ่4.83  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตาม
เพศ เป็นรายดา้น 

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 
เพศ 

t 
p-

value 
ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.80 0.613 3.79 0.620 0.908 0.96 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน 

3.83 0.641 3.78 0.607 0.929 0.47 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 3.55 0.681 3.59 0.723 0.447 0.65 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI 
รายบุคคลเนน้การขายมากเกินไป 

3.86 0.760 3.93 0.667 0.887 0.37 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคล
เนน้ KPI เป็นหลกั 

3.87 0.704 3.89 0.684 0.213 0.83 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.98 0.719 3.94 0.739 0.527 0.59 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่
บรรลุเป้าหมาย KPI 

4.40 0.697 4.34 0.652 0.744 0.45 

รวม 3.90 0.687 3.89 0.670 0.122 0.72 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของ  KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามอายุ ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกันเห็นว่า KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกับความถนัด(p-value = 0.02)  
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และเกณฑ์การพิจารณา KPI ไม่มีความยุติธรรม (p-value = 0.01) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีแนวโน้มการลาออกเก่ียวกบัเกณฑ์
การพิจารณา KPI ไม่มีความยุติธรรม สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี  และ KPI รายบุคคลท่ีไม่
ตรงกบัความถนัด พบว่า พนักงานพนักงานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี  มีแนวโน้มต่อการลาออกสูงกว่า
พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง แสดงในตาราง
ท่ี 4.84 

 
ตารางที ่4.84  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.62 0.978 3.79 0.770 1.498 0.37 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน 3.77 1.049 4.08 0.709 0.438 0.73 
3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 2.70 1.324 3.08 1.334 5.016 0.02* 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI รายบุคคลเนน้
การขายมากเกินไป 

3.15 1.144 3.14 1.148 0.813 0.18 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคลเนน้ 
KPI เป็นหลกั 

2.42 1.337 2.58 1.285 0.228 0.98 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความยติุธรรม 4.15 0.662 3.83 1.098 9.974 0.01* 
7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไป
หาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย 
KPI 

3.90 0.955 3.72 1.086 2.378 0.12 

รวม 3.38 1.064 3.46 1.061 2.974 0.08 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีอายุต่างกนั เห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั 
แสดงในตารางท่ี 4.85 
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ตารางที ่4.85  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายดา้น 

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 

อายุ 

t 
p-

value 
≤ 30 ปี >30 ปี 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.80 0.599 3.78 0.644 2.870 0.09 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน 

3.81 0.622 3.79 0.624 0.447 0.54 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 3.57 0.712 3.58 0.711 0.931 0.96 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI 
รายบุคคลเนน้การขายมากเกินไป 

3.89 0.705 3.91 0.721 0.321 0.89 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคล
เนน้ KPI เป็นหลกั 

3.84 0.710 3.95 0.660 1.812 0.14 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.95 0.707 3.96 0.764 1.422 0.16 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่
บรรลุเป้าหมาย KPI 

4.40 0.683 4.30 0.652 0.394 0.99 

รวม 3.89 0.677 3.90 0.682 3.215 0.07 
ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
การทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามการศึกษา

สูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนัเห็นวา่ ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหา
ลูกคา้ขา้งนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI (p-value = 0.02)  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มการลาออก สูงกว่า
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง แสดงในตารางท่ี 
4.86 
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ตารางที ่4.86  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนัเห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน
(p-value = 0.02) และปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าให้ไม่บรรลุ
เป้าหมาย KPI (p-value = 0.04)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมี
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้การลาออกใน 2 ปัจจยั สูงกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาสูง
กวา่ระดบัปริญญาตรี ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง แสดงในตารางท่ี 4.87  

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
 ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.73 0.800 3.69 0.949 0.356 0.79 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน 

3.91 0.864 3.97 0.923 0.331 0.74 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 3.00 1.398 2.80 1.273 0.669 0.50 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI รายบุคคล
เนน้การขายมากเกินไป 

3.10 1.178 3.19 1.109 0.958 0.73 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคล
เนน้ KPI เป็นหลกั 

2.47 1.312 2.54 1.310 0.924 0.80 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.84 0.918 4.11 0.942 0.857 0.17 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุ
เป้าหมาย KPI 

3.65 1.099 3.97 0.923 5.898 0.02* 

รวม     0.929 0.53 
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ตารางที ่4.87  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด เป็นรายดา้น 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

การทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัเห็นวา่ ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหา
ลูกคา้ขา้งนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI (p-value = 0.03)  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท มีแนวโนม้การลาออก สูงกวา่พนกังาน

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 

การศึกษาสูงสุด 

t 
p-

value 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.81 0.594 3.77 0.646 0.886 0.55 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน 

3.82 0.619 3.78 0.628 5.870 0.02* 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 3.57 0.702 3.57 0.709 0.447 .065 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI 
รายบุคคลเนน้การขายมากเกินไป 

3.89 0.727 3.90 0.690 0.321 0.89 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคล
เนน้ KPI เป็นหลกั 

3.87 0.711 3.90 0.668 1.812 0.17 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.93 0.758 3.99 0.690 1.922 0.16 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่
บรรลุเป้าหมาย KPI 

4.56 0.660 4.36 0.690 5.215 0.04* 

รวม 3.92 0.681 3.89 0.674 1.893 0.17 
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ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง แสดงในตาราง
ท่ี 4.88 
 
ตารางที ่4.88  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารเฉพาะกิจ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัเห็นวา่ ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหา
ลูกคา้ขา้งนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI (p-value = 0.01)  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโนม้การลาออก สูง

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.73 0.800 3.69 0.949 0.945 0.76 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน 

3.91 0.864 3.97 0.923 0.732 0.61 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 3.00 1.398 2.80 1.273 0.894 0.76 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI 
รายบุคคลเนน้การขายมากเกินไป 

3.10 1.178 3.19 1.109 0.689 0.74 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคล
เนน้ KPI เป็นหลกั 

2.47 1.312 2.54 1.310 1.340 0.25 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.84 0.918 4.11 0.942 0.827 0.61 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่
บรรลุเป้าหมาย KPI 

3.65 1.099 3.97 0.923 4.754 0.03* 

รวม 3.38 1.081 3.46 1.061 0.951 0.63 
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กวา่พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่าสูงกวา่ 25,000 บาท  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง แสดงใน
ตารางท่ี 4.89 

 
ตารางที ่4.89  ผลการทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้ 
การลาออกของพนกังานธนาคารของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน เป็นรายดา้น 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
หมายเหตุ :  *   คือ มีความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 
 
 
 
 

KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน 

รายได้ต่อเดือน 

t 
p-

value 
≤ 25,000 บาท > 25,000 บาท 

X  S.D. X  S.D. 
1. KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ 3.79 0.607 3.82 0.663 0.312 0.75 
2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงาน 

3.80 0.618 3.80 0.644 0.055 0.95 

3. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั 3.57 0.693 3.58 0.757 0.909 0.88 
4. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI 
รายบุคคลเนน้การขายมากเกินไป 

3.92 0.726 3.82 0.635 0.958 0.33 

5. การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคล
เนน้ KPI เป็นหลกั 

3.89 0.680 3.85 0.749 0.366 0.71 

6. เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความ
ยติุธรรม 

3.93 0.739 4.00 0.687 0.954 0.66 

7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าใหไ้ม่
บรรลุเป้าหมาย KPI 

4.35 0.635 4.41 0.826 7.261 0.01* 

รวม 3.89 0.671 3.89 0.718 0.202 0.95 
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บทที ่ 5 

 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์วตัถุเพื่อศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อศึกษา
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานรายบุคคล Key performance index (KPI) ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออก
ของพนกังานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 ประชากรในการวิจยั ได้แก่  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ พนักงานท่ีปฏิบติังานใน
ธนาคารท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  จ  านวน 16 ธนาคาร  เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน จึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณโดยใชสู้ตรค านวณ (ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2551 : 
121) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 400 คน และสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปท่ี ธนาคารพาณิชย ์และธนาคารเฉพาะกิจ ทุกธนาคารท่ีเปิด
ให้บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง  แล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามท่ีได้เตรียมไว ้แจกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตอนท่ี 2 ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
แนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
 
5.1 สรุปผลการวจัิย  
 จากการศึกษาขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ได ้ดงัต่อไปน้ี 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา พบวา่  
ธนาคารเฉพาะกิจ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุสูง

กวา่ 30 ปี มีสถานภาพเป็นโสด ส าหรับระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ส่วน
ในเร่ืองของรายได ้ส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  และส่วน
ใหญ่ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานบริการลูกคา้ โดยมีอายกุารท างานอยูใ่นช่วง 2 – 5 ปี  

ธนาคารพาณิชย ์ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากวา่
หรือเท่ากบั 30 ปี มีสถานภาพเป็นโสด ส าหรับระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญา
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ตรี   ส่วนในเร่ืองของรายได้ ส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  
และส่วนใหญ่ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานบริการลูกคา้ โดยมีอายกุารท างานอยูใ่นช่วง 2 – 5 ปี  

ในส่วนของปัจจยัท่ีมีแนวโนม้ต่อการลาออกของพนกังานท่ีปฏิบติังานในธนาคารในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง สรุปผลไดด้งัน้ี  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน 
พบว่า  ด้านท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมากเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1   ดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ  รองลงมาดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัจูงใจ  และปัจจยั
ทางสังคมเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน้ และดา้น KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงาน  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน 
พบว่า  ด้านท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมากเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1   ดา้น KPI รายบุคคลท่ีใช้ประเมินผลงาน     รองลงมาดา้นปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัจจยั
ปัจจยัจูงใจ  และปัจจยัทางสังคมเก่ียวกบัปัจจยัค ้าจุน้ และดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ  

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ด้านปัจจัยทางเศรษฐกจิ สรุปผลไดด้งัน้ี 
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน

ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยู่ในระดบัมาก  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1   ขอ้ 3. ท่าน
ไม่มีเงินเหลือไวอ้อม  รองลงมา ขอ้ 2. รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บ  ขอ้ 1.  รายได้
ของท่านไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวติและ ขอ้ 4.  ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก   

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1   ขอ้ 3. 
ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม  รองลงมา ขอ้ 1.  รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวติ ขอ้ 4.  ภาระ
หน้ีสินของท่านมีมาก  และ ขอ้ 2. รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ  

ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านผลตอบแทนจากการท างาน ผลการศึกษามีดงัน้ี 
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน

ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ด้านผลตอบแทนจากการท างาน อยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 
ได้แก่ล าดับท่ี 1   ข้อ 5. เงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ รองลงมา ข้อ 4. 
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โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่างยุติธรรมมีน้อย  และ  ขอ้ 1.  ผลประเมินท่ี
ไดรั้บจากการประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ด้านผลตอบแทนจากการท างาน อยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมากเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1   ขอ้ 6. การจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ รองลงมา ขอ้ 1. ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการประเมินผลประจ าปีน้อยกว่าท่ีคาดหวงั  
และขอ้ 2.ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ  
 ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน 
ผลการศึกษา  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน อยู่
ในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบั
มากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ล าดับท่ี  1   ข้อ 2.โอกาสในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย   ขอ้ 4. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนัและความจริงใจ
มกัไม่เกิดข้ึนในการท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย และขอ้ 1.โอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน อยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก
เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 1.โอกาสในการเสนอความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อผู ้บังคับบัญชามีน้อย  รองลงมา ข้อ 3.เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน และ ขอ้ 5.ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
กบัเพื่อนร่วมงานในการร่วมกนัปฏิบติังานจนงานประสบผลส าเร็จนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย   
  ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านความมั่นคงในการท างาน ผลการศึกษา  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก เม่ือ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อย ได้แก่ล าดบัท่ี 1    ข้อ 2. หน้าท่ีการงานได้รบการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปได้ช้า 
รองลงมา  ขอ้ 1. ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่านมีนอ้ย และขอ้ 3.องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มี
ความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน   
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ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก เม่ือ
วเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อย ได้แก่ล าดับท่ี 1   ข้อ 2. หน้าท่ีการงานได้รบการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปได้ช้า 
รองลงมา ขอ้ 1. ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่านมีนอ้ย  และขอ้ 3.องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มี
ความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน  
 ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร ผลการศึกษา  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร อยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปนอ้ย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1   ขอ้ 2. ไม่มีการวางแผนหรือก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานให้
ถูกตอ้งท าให้พนกังานขาดศกัยภาพในการท างาน  รองลงมา ขอ้ 3. ธนาคารมอบหมายงานท่ีไม่ตรง
กบัความสามารถของพนกังาน  และขอ้ 1.  นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ
ของพนกังาน  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคาร อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลางเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 5. ไม่มีการกระจายอ านาจ การปฏิบติังานและ
การตดัสินใจให้แต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน รองลงมา ขอ้ 4. โอกาสในการให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในการคิด การวางแผน และปฏิบติังานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามี และขอ้ 2. ไม่มีการวางแผนหรือ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานใหถู้กตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพในการท างาน  

ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านสภาพในการท างาน ผลการศึกษามีดงัน้ี  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน

ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นสภาพในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็น
รายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
3 อันดับแรก ได้แก่ล าดับท่ี 1  ข้อ 2. ระดับเสียง อุณหภูมิ และแสงสว่างในท่ีปฏิบัติงานไม่มี
ความหมาะสมกบัการท างาน รองลงมา ขอ้ 3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิงอ านวยความสะดวด
ในการท างาน  และขอ้ 4. ความปลอดภยัในการเดินทางของท่านเม่ือไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีมีนอ้ย  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ด้านสภาพในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เรียง
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ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 4. ความปลอดภยัในการเดินทางของท่าน
เม่ือไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ีมีน้อย  รองลงมา ข้อ 2. ระดับเสียง อุณหภูมิ และแสงสว่างในท่ี
ปฏิบติังานไม่มีความหมาะสมกบัการท างาน  และขอ้ 3. สถานท่ีท างานคบัแคบและขาดส่ิงอ านวย
ความสะดวดในการท างาน  

ด้านปัจจัยทางสังคมเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนด้านกี่ยวกับปัญหาของความส าเร็จในที่ท างาน ผล
การศึกษา  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความส าเร็จในท่ีท างาน อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายขอ้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 3. โอกาสความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงมีน้อย  
รองลงมา ขอ้ 2. โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมีนอ้ย และขอ้ 4. โอกาสในการท างานท่ี
ดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นความส าเร็จในท่ีท างาน อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือวิเคราะห์
เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ล าดับท่ี 1  ข้อ 3.โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนมีนอ้ย  รองลงมา ขอ้ 5.  โอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพูนความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย  และขอ้ 1. 
ความส าเร็จในการท างานของท่านมีนอ้ย   

ด้านปัจจัยทางสังคมเกีย่วกบัปัญหาด้านลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ผลการศึกษา  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน

ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ด้านลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับ เม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 1. หนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกวา่บุคคอ่ืนหลายเท่า  รองลงมา ขอ้ 4. 
ลกัษณานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน  และขอ้ 6.สภาพการปฏิบติังาน
เส่ียงต่อความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นของท่าน  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดา้นลักษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 5.ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่มีความ
เหมาะสมกบังานท่ีตอ้งปฏิบติั รองลงมา ขอ้ 1. หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกว่าบุคคอ่ืนหลาย
เท่า  และขอ้ 3.งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก สลบัซบัซอ้นยากเกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้  
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ด้าน KPI รายบุคคลทีใ่ช้ประเมินผลงาน ผลการศึกษา พบวา่  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน

ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ล าดบัท่ี 1    ขอ้ 2. KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน  รองลงมา ขอ้ 6. เกณฑ์การ
พิจารณา KPI ไม่มีความยติุธรรม  และขอ้ 7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้ง
นอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย KPI  

ธนาคารพาณิชย ์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยูใ่นระดบัมาก เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบวา่  ส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมากเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่
ล าดบัท่ี 1  ขอ้ 7. ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุ
เป้าหมาย KPI  รองลงมา ข้อ 6. เกณฑ์การพิจารณา KPI ไม่ มีความยุติธรรม  และข้อ  2. KPI 
รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน   

ในส่วนของการทดสอบความแตกต่างโดยใช ้t-test ท าการศึกษาความแตกต่างระหวา่ง
ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั กบัความเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  สรุปผลการศึกษา
ไดด้งัน้ี 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกจิจ าแนกตามเพศ ผลการศึกษามีดงัน้ี  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ และ
การไม่มีเงินเหลือไวอ้อม เป็นแนวโนม้ต่อการลาออกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  กล่าวคือ เพศหญิงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บและภาระ
หน้ีสินของท่านมีมากสูงกวา่เพศชาย ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่าง   

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางเศรษฐกิจเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายไดท่ี้ไดรั้บ และ
การไม่มีเงินเหลือไวอ้อม เป็นแนวโนม้ต่อการลาออกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  กล่าวคือ เพศหญิงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บและภาระ
หน้ีสินของท่านมีมากสูงกวา่เพศชาย ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่าง   

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกจิจ าแนกตามอายุ ผลการศึกษามีดงัน้ี  
ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญั
กบัการไม่มีเงินออมสูงกวา่พนกังานธนาคารท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี   และรายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อ
การด ารงชีวติ พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีอายสูุงกวา่ 30  ปี มีแนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่พนกังาน
ธนาคารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ให้ความส าคญักบั
รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ สูงกวา่พนกังานธนาคารท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี   และไม่มี
เงินเหลือไวอ้อม พบว่า พนักงานธนาคารท่ีมีอายุสูงกว่า 30  ปี มีแนวโน้มในการลาออกสูงกว่า 
พนกังานธนาคารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั   

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกิจจ าแนกตามระดับการศึกษา  ผลการศึกษา
มีดงัน้ี  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ให้
ความส าคัญกับรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่ารายได้ท่ีได้รับ และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม สูงกว่า
พนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั   

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ความเห็นเก่ียวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ให้ความส าคญักบัรายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และไม่มีเงินเหลือไวอ้อม สูงกว่า 
พนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบวา่  ไม่แตกต่างกนั   

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางเศรษฐกจิจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามี
ดงัน้ี  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจ
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 
ใหค้วามส าคญัของปัจจยัเศรษฐกิจทุกดา้น สูงกวา่ พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท   

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเฉพาะกิจใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ความเห็นเก่ียวกับปัจจยัทางเศรษฐกิจ
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 
ใหค้วามส าคญัของปัจจยัเศรษฐกิจทุกดา้น สูงกวา่ พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท   

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม
เพศ     ผลการศึกษามีดงัน้ี  

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางสังคมทางดา้นผลตอบแทนจากการท างานไม่แตกต่างกนั   

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั มีระดบัปัจจยัทางสังคมทางดา้นผลตอบแทนจากการท างานไม่แตกต่างกนั  
 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม
อายุ      ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกัน ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการ
ท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการได้รับการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและโอกาสท่ีจะได้รับการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่างยุติธรรมมีน้อย สูงกว่า 
พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี    และในเร่ืองของการไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่ง
และปริมาณงานท่ีท า  เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ และการจดัสวสัดิการ
ให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี มี
แนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกัน ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการ
ท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 
ปี ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการได้รับการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ สูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี  ส่วนในเร่ืองของการไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่
ตรงตามต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า  โอกาสท่ีจะได้รับการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่าง
ยุติธรรมมีนอ้ย  เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ และการจดัสวสัดิการให้แก่
พนกังานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี มีแนวโน้ม
ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทน
จากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี ให้ความส าคัญเก่ียวกับการได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตาม
ต าแหน่งและปริมาณงานท่ีท า  และเงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ สูงกว่า 
พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี  และในเร่ืองของการไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือ
เงินเดือนท่ีไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของพนกังาน พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีแนวโนม้ในการ
ลาออกสูงกวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทน
จากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรีให้ความส าคญัเก่ียวกบัผลประเมินท่ีได้รับจากการประเมินผลประจ าปี
นอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงั การไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ  
และการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน สูงกว่า พนักงานท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ส่วนในเร่ืองของเงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการ
ด ารงชีพ พบวา่ พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีแนวโนม้ในการลาออก
สูงกวา่ พนกังานธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านผลตอบแทนจากการท างานจ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทน
จากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจยัค ้าจุนดา้นผลตอบแทนทุกดา้น สูงกว่า
พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 25,000 บาท ยกเวน้ ด้านการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของพนักงาน ท่ีพบว่า พนักงานท่ีมีพนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 
25,000 บาท มีแนวโน้มในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 
บาท   
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นผลตอบแทน
จากการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัปัจจยัค ้าจุนดา้นผลตอบแทนทุกดา้น สูงกว่า
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกวา่ 25,000 บาท ยกเวน้ ดา้นไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือน
ท่ีไม่สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ  และโอกาสท่ีจะได้รับการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอย่าง
ยุติธรรมมีน้อย ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 25,000 บาท มีแนวโนม้ใน
การลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามเพศ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั มีระดบัแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามอายุ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีอายุต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีอายุต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไมแ่ตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีการศึกษาสูงสุดต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบญัชาและเพื่อน
ร่วมงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและ
เพือ่นร่วมงานจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
เพศ         ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
อายุ          ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในการท างาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้
ความส าคญัปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้้า
กวา่บุคคลอ่ืน สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี ยกเวน้ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน และองคก์รท่ี
ท างานอยู่ไม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีพนักงานท่ีมีอายุสูงกว่า 30ปี มี
แนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.44 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในการท างาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ให้
ความส าคญัปัจจยัทางสังคมด้านความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน และองค์กรท่ีท างานอยู่ไม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุสูงกวา่ 30 ปี ส่วนหนา้ท่ีการท างานไดรั้บการเล่ือน
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เงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไดช้้ากว่าบุคคลอ่ืน พบว่า พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุสูงกว่า 30ปี มี
แนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.45 

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
การศึกษาสูงสุด  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงใน
การท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 
30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน และองค์กรท่ีท างานอยู่ไม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกว่าพนกังานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี ยกเวน้ ด้านหน้าท่ีการงานของท่าน
ไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน  ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมี
อายสูุงกวา่ 30ปี มีแนวโนม้ในการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี   

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงใน
การท างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุสูง
กว่า 30ปี ให้ความส าคญัปัจจยัทางสังคมด้านความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ด้านหน้าท่ีการท างาน
ได้รับการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งได้ช้ากว่าบุคคลอ่ืน และองค์กรท่ีท างานอยู่ไม่มีความ
มัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี   

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความมั่นคงในการท างาน จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงใน
การท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 
30 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ดา้นหน้าท่ีการงานของท่านได้รับ
การเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน และองคก์รท่ีท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คง
เม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายสูุงกวา่ 30 ปี  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงใน
การท างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุสูง
กวา่ 30ปี ให้ความส าคญัปัจจยัทางสังคมดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน และองคก์รท่ีท างานอยูไ่ม่
มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืนๆ สูงกวา่พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี   ยกเวน้ ดา้นหนา้ท่ี
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การท างานไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนต าแหน่งไดช้้ากว่าบุคคลอ่ืน ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีมีอายุ
ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี  มีแนวโนม้ต่อการลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายสูุงกวา่ 30ปี  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
จ าแนกตามเพศ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
เพศต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
จ าแนกตามอายุ  ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีอายุต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่าง 

 ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
อายุต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก  ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมดา้นนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  
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ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคารมีผลต่อ
แนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านสภาพในการท างานจ าแนกเพศ  ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีเพศต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่าง
กนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านสภาพในการท างานจ าแนกอายุ ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีอายุต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีอายตุ่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่าง
กนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านสภาพในการท างานจ าแนกการศึกษา
สูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านสภาพในการท างานจ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 
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ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นสภาพในการท างานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างานจ าแนกตามเพศ 
ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
เพศต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างานมีผลต่อแนวโน้มการลาออก ไม่
แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตาม
อายุ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกัน ให้ความเห็นเก่ียวกับปัจจยัทางสังคมด้านความส าเร็จในการ
ท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 
ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมีโอกาสในการท างานท่ี
ดีมักเกิดข้ึนกับคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้ น สูงกว่าพนักงานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี  ส่วนด้านโอกาส
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย ท่ีพบวา่ พนกังานท่ีมีอายสูุงกวา่ 30 ปี มี
แนวโนม้การลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกัน ให้ความเห็นเก่ียวกับปัจจยัทางสังคมด้านความส าเร็จในการ
ท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดยพนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 
ปี มีแนวโนม้ในการลาออกในปัจจยัทั้ง3 ดา้น สูงกวา่ พนกังานท่ีมีอายสูุงกวา่ 30 ปี  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตาม
การศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จ
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ในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีแนวโนม้ในการลาออกในปัจจยัทั้ง 4 ดา้น สูงกวา่พนกังานท่ีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จ
ในการท างานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีแนวโนม้การลาออกในปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างานของท่านมีนอ้ย  ดา้นโอกาส
ในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมีน้อย และดา้นโอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียง
บางกลุ่มเท่านั้น สูงกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  ส่วนดา้นโอกาสความกา้วหน้าใน
หน้าท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีน้อย พบว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มี
แนวโนม้การลาออกสูงกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านความส าเร็จในการท างาน จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จ
ในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีนอ้ย  และดา้นโอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพนูความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย  
สูงกว่าพนักงานท่ีมีรายได้สูงกว่า 25,000 บาท  ส่วนด้านความส าเร็จในการท างานของท่านมีน้อย 
ด้านโอกาสในการได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืนมีน้อย และด้านโอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิด
ข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท  มีแนวโนม้การลาออก
สูงกวา่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นความส าเร็จ
ในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ
งานไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีน้อย  และดา้นโอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่ม
เท่านั้น สูงกวา่พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท ส่วนดา้นความส าเร็จในการท างานของท่านมี
นอ้ย ดา้นโอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมีนอ้ย และดา้นโอกาสไดรั้บการศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย พบวา่ พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท  มีแนวโนม้การลาออกสูง
กวา่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามเพศ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
เพศต่างกนั เห็นว่าปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผลต่อแนวโน้มการลาออก 
ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามอายุ ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ท่ีมีอายุต่างกัน เห็นว่าปัจจยัทางสังคมด้านลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย มีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีอายตุ่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผลต่อแนวโนม้การลาออก 
ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีการศึกษาสูงสุดต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีผลต่อแนวโนม้
การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนั ให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงาน
ท่ีได้รับมอบหมายแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนักงานท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัด้านหน้าท่ีความรับผิดชอบสูงกว่าพนักงานท่ีมี
การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี และดา้นลกัษณะมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้
ทุกเวลา พบวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้ต่อการลาออกสูงกวา่
พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
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การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทางสังคมด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า
หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโนม้การลาออกในปัจจยัดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบสูงกวา่พนกังานท่ี
มีรายไดสู้งกว่า 25,000 บาท และดา้นลกัษณะมีความเส่ียงต่อความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้ก
เวลา พบว่า พนักงานพนักงานท่ีมีรายได้สูงกว่า 25,000 บาท มีแนวโน้มต่อการลาออกสูงกว่า
พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25,000 บาท  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัให้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า
หรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออกในปัจจยัทั้ง 3 ดา้นสูงกวา่พนกังานท่ีมีรายไดสู้งกว่า 
25,000 บาท   

การทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามเพศ ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ี
มีเพศต่างกนั เห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
เพศต่างกนั เห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  

การทดสอบความแตกต่างของ  KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามอายุ ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีอายุต่างกนั เห็นว่า  KPI รายบุคคลท่ีใช้ประเมินผลงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีแนวโน้มการลาออก
เก่ียวกบัเกณฑ์การพิจารณา KPI ไม่มีความยุติธรรม สูงกว่าพนกังานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี  และ KPI 
รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนัด พบว่า พนกังานพนักงานท่ีมีอายุสูงกว่า 30 ปี  มีแนวโน้มต่อการ
ลาออกสูงกวา่พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมี
อายตุ่างกนั เห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานมีผลต่อแนวโนม้การลาออก ไม่แตกต่างกนั  
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การทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามการศึกษา
สูงสุด ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนัเห็นวา่ ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหา
ลูกคา้ขา้งนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มการลาออก สูงกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีการศึกษาสูงสุดต่างกนัเห็นวา่ KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน
และปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี
มีแนวโนม้การลาออกใน 2 ปัจจยั สูงกวา่ พนกังานท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ส่วนในดา้น
อ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง  

การทดสอบความแตกต่างของ KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมินผลงาน จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ธนาคารเฉพาะกิจ จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัเห็นวา่ ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหา
ลูกคา้ขา้งนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนกังานท่ีมีรายไดสู้งกวา่ 25,000 บาท มีแนวโนม้การลาออก สูงกวา่พนกังานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า
หรือเท่ากบั 25,000 บาท  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง  

ธนาคารพาณิชย ์จากการศึกษา พบวา่ พนกังานธนาคารท่ีปฏิบติังานในธนาคารเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัเห็นวา่ ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหา
ลูกคา้ขา้งนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนักงานท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท มีแนวโน้มการลาออก สูงกว่าพนักงานท่ีมี
รายไดต้  ่าสูงกวา่ 25,000 บาท  ส่วนในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง  

 
5.2 การอภิปรายผล 
       จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
   5.2.1 ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจมี
การเปล่ียนแปลง ค่าครองชีพในการด ารงชีวิตเพิ่มสูงข้ึนไปทั้งสินคา้อุปโภคบริโภคก็ขยบัข้ึนตาม
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ตลาดโลก อาจท าให้เกิดผลกระทบต่อรายได ้รายจ่าย การออมและภาระหน้ีสิน ของพนกังาน ซ่ึงท า
ให้ส่งผลต่อการด ารงชีวติประจ าวนัของพนกังาน  เพราะถา้หากวา่ พนกังานมีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย 
หรือว่ามีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งรับภาระ ก็ท  าให้พนกังานไม่สามารถท่ีจะมีเงินไวอ้อมได ้ดงันั้น ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจจึงมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของพนกังานธนาคาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ านง
จิตต์ คุม้ครอง, (2553) ท่ีกล่าววา่  เศรษฐกิจทัว่ไป  สามารถท าให้ทราบถึง รายได ้รายจ่าย การออม 
และภาระหน้ีสิน  ก็อาจจะท าให้พนักงานมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต หรือมีรายจ่าย ภาระ
หน้ีสินเพิ่มมากข้ึน จนไม่มีการออมเงินเพื่อไวใ้ชจ่้ายในวนัขา้งหนา้ได ้
 5.2.2 ปัจจยัทางสังคมท่ีส่งผลต่อแนวโน้มต่อการลาออกของพนักงาน ของพนักงาน
ธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเก่ียวกบั เร่ืองของความ
มัน่คง ค่าตอบแทน  ความส าเร็จในงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานท่ีพนกังาน
เห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออกอยู่ในระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  พนักงานธนาคาร
ตอ้งการปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน  
เน่ืองจาก ถา้หากพนกังานไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนในองคก์ร หรือพนกังานรู้สึกวา่ตนเองมีความมัน่คง
ในหน้าท่ีการงาน  ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับต าแหน่ง เหมาะสมกับปริมาณงาน และ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทั้งมีมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  ก็อาจท าให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อธนาคารได ้ 
ในทางตรงกนัขา้มถ้าหากทาง พนักงานไม่ได้รับการเล่ือนต าแหน่ง หรือได้รับผลตอบแทนท่ีไม่
เหมาะสมกบัต าแหน่งหรือปริมาณงาน หรือไม่มีโอกาสกา้วหน้าในงานท า ก็อาจท าให้พนกังานเกิด
ความคิดอยากจะลาออกจากการท างานในธนาคาร จนท างานผิดพลาด และเกิดผลเสียต่อธนาคารได ้
สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ของทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivation Hygiene 
Theory)  ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบช่วย กระตุน้ในการ
ท างาน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานและพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้ งการเป็นท่ียอมรับจากคนหลายๆด้าน เช่นการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน ซ่ึงการยอมรับดังกล่าวอาจเป็นการให้ก าลังใจหรือการแสดงออก เม่ือท างานท่ีได้รับ
มอบหมายส าเร็จ การยอมรับจะแฝงอยู่ในความส าเร็จนั้นดว้ย สอดคล้องกบัแนวคิดของ ลอวเ์ลอร์ 
(Lawer, 1971:  P.450 อ้างถึงใน มธุรส สว่างบ ารุง, 2556) ท่ีกล่าวว่า ความดึงดูดใจในการท างาน
ต ่าลง หากเกิดความรู้สึกเช่นน้ีข้ึน จะท าให้พนกังานในองคก์ารเกิดความไม่พอใจในงาน จะมีผลให้
เกิดความผิดปกติดา้นจิตใจ และสุขภาพจิตไม่ดี เป็นผลให้พนกังานขาดงาน และลาออกจากองคก์าร
ในท่ี สุด และอาจปัจจัย อ่ืน  ๆ  ท่ี เก่ียวข้องนอกเหนือจากาตอบแทน  เช่น  ลักษณะของงาน 
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ความมัน่คงขององค์การ ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้พนักงาน
ลาออกไดเ้ช่นกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มยุรี  สุคนธทรัพย ์ (2554)  ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการลาออกของพนกังานบริษทั เซ้าทอี์สต ์เอเช่ียนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง จ ากดั ผลการศึกษา 
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พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกจากงานในระดับมากคือ  ด้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลาออกในระดบัมากเรียงล าดบัไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  และด้าน
ค่าตอบแทน เท่ากนั ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นสภาพการท างาน ส าหรับปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจลาออกในระดบัมากล าดบัแรก ดงัน้ี ดา้นการประสบความส าเร็จในงาน ไดแ้ก่ การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนไม่ชัดเจน ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ไดแ้ก่ ไม่มีการเช่ือมโยงผลการประเมินการ
ปฏิบติังานไปสู่การฝึกอบรม 

5.2.3 Key performance index (KPI) รายบุคคลท่ีใชป้ระเมินผลงานท่ีส่งผลต่อแนวโนม้
การลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ทางธนาคาร ได้ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ตัวช้ีวดั
ความส าเร็จของาน (KPI) เป็นตวัก าหนดในการน าไปสู่ความส าเร็จในธนาคาร โดยไม่ไดต้รวจสอบ
การท างานของพนกังาน ซ่ึงบางทีพนกังานธนาคารอาจไดรั้บปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถ
ออกไปหาลูกค้าข้างนอกได้ ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI หรือทางธนาคารก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณา KPI ท่ีไม่มีความยุติธรรมกับพนักงาน และ ก าหนด KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคล้องกับ
ต าแหน่งงานของพนกังาน ซ่ึงอาจมีผลท าให้การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานต ่า และมีผล
ต่อการเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือนของพนกังานได ้ ดงันั้น ทางธนาคารควรจะก าหนดระบบการ
ประเมินผลงานท่ีมีความชดัเจน มีความยติุธรรม และสามารถตรวจสอบการวดัและประเมินผลส าเร็จ
ตามปริมาณงานท่ีไดม้อบหมายให้กบัของพนกังานอยา่งเป็นธรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิภพ 
วชงัเงิน (2547, หน้า 45) ไดก้ล่าวถึงวิธีการประเมินผลท่ีส าคญัท่ีท าให้องค์การมีประสิทธิผล คือ มี
การจดัโครงสร้างอยา่งเหมาะสมชดัเจน คอยส ารวจทศันคติ ติดตามดูแลความเป็นอยูข่องพนกังาน 
ให้ความส าคญัและปรับปรุงการติดต่อส่ือสารกบัพนักงานให้ดีตลอดเวลา  สร้างแรงจูงใจในการ
ท างานและร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป  และมีความพร้อม ความถูกตอ้ง ความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล 

5.2.4 ผลการทดสอบความแตกต่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังาน
ธนาคารในเขต    อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง จ าแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี  มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจดา้นรายจ่าย
เพื่อการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ และปัจจยัสังคม ดา้นผลตอบแทน มีผลต่อการลาออกมากท่ีสุด 
แต่ในขณะท่ี ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุโดยเฉล่ียสูงกวา่ 25 ปี มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ทางเศรษฐกิจดา้นไม่มีเงินเหลือไวอ้อม และปัจจยัสังคมดา้นความมัน่คง มีผลต่อแนวโนม้การลาออก
มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากถา้อายตุ  ่ากวา่ 25ปี อาจจะมีความตอ้งการผลตอบแทนให้คุม้ค่ากบัการท างาน
และสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพราะอายุยงัน้อย ก็สามารถท่ีจะสามารถหา
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งานอ่ืนท าท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่าก็ได้ แต่ในขณะท่ีอายุสูงกว่า 25 ย่อมตอ้งการความมัน่คงในการ
ท างานเพราะไม่อยากตอ้งไปหางานใหม่ท า เน่ืองจากอาจจะกลวัวา่ เม่ือไปท างานท่ีอ่ืนอาจจะท าให้
แย่ลงกว่าเดิม จึงท าให้เกิดความแตกต่างกนัได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กณัฐณี แสงพินิจ (2554)  
ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกจากงานของพนกังานแผนกไอซีทีเซอร์วิสบริษทั เดอะแวลลูซิส
เตมส์ จ ากดั ท่ีพบว่า อายุของพนักงานและอายุการท างานของพนักงานมีผลต่อการลาออก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจดา้น
รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และปัจจยัทางสังคมดา้นลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และดา้น
ผลตอบแทนจากการท างาน มีผลต่อแนวโนม้การลาออกมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจในด้านภาระ
หน้ีสิน  และปัจจยัทางสังคมด้านความมัน่คงมีผลต่อแนวโน้มการลาออกมากท่ีสุด  เพราะผูท่ี้มี
การศึกษาสูงยอ่มตอ้งกงัวลในเร่ืองของภาระหน้ีสิน เพราะใช้จ่ายเงินไปกบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนไปใน
จ านวนท่ีมาก จึงมีความกงัวลเก่ียวกบัภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนแลว้ จึงท าใหเ้กิดความ
ตอ้งการงานท่ีมัน่คงต่อการด ารงชีวิตในอนาคต ซ่ึงหากมีหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คงแล้วก็ย่อมท าให้
สามารถเก็บออมเงินเหลือไวใ้ชจ่้ายหน้ีสินได ้หรือสามารถกูเ้งินในสถาบนัการเงินท่ีมีดอกเบ้ียต ่ามา
ใชจ่้ายช าระหน้ีสินในส่วนท่ีมีดอกเบ้ียแพงก็ได ้   

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 25,000 บาท มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจดา้น
รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  และปัจจยัสังคมดา้นผลตอบแทน ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีรายได้สูงกว่า 25,000 บาทมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจในดา้นไม่มีเงินเหลือไวอ้อม 
และปัจจยัทางสังคมด้านความส าเร็จในงาน  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจมีการ
เปล่ียนแปลง ค่าครองชีพในการด ารงชีวิตเพิ่มสูงข้ึนไปทั้ งสินค้าอุปโภคบริโภคก็ขยบัข้ึนตาม
ตลาดโลก ท าให้ส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของพนกังาน ดงันั้น รายไดจึ้งเป็นความตอ้งการท่ี
พนกังานเห็นวา่เป็นแรงจูงใจท่ีจะท าใหก้ารด ารงชีวิตดีข้ึน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
       5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิย 
    จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  พบว่า อยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ทางธนาคารควรจะตอ้งหาวิธีการสร้าง
แรงจูงใจและเทคนิคต่างๆเพื่อเป็นส่ิงกระตุน้ให้พนกังานมีขวญัก าลงัใจในการท างานให้ส าเร็จ โดย
การน าเอาปัจจยัต่างๆ มาสร้างให้เป็นส่ิงจูงใจให้กบัพนักงาน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งพิจารณาเลือกใช้
ส่ิงจูงใจโดยวิธีการอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับงานและสภาพของพนักงานด้วย  เพื่อให้พนักงานและ
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ธนาคารมีผลประโยชน์ร่วมกัน และส่งผลท าให้พนักงานสามารถท างานอยู่ในธนาคารอย่างมี
ความสุข และเกิดความผกูพนัต่อธนาคารตลอดไป 
 ส่วนในดา้น KPI รายบุคคลท่ีใช้ประเมินผลงาน พนกังานให้ความเห็นเก่ียวกบัปริมาณงาน
ประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้งนอกได ้ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย KPI   ทางธนาคารควร
จะมีการตรวจสอบการการท างานของพนักงานเก่ียวกบัปริมาณงานท่ีได้รับว่ามากเกินไปหรือไม่ 
เพราะถ้าหากว่าพนักงานได้รับภาระในการท างานมากเกินไปก็อาจจะท าให้การท างานขาด
ประสิทธิภาพ หรือเกิดความผิดพลาด ท าให้เป็นผลเสียต่อธนาคารได ้ดงันั้นควรจะมอบหมายงาน
ให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสมและตรงกบัต าแหน่งงาน และมีการมอบหมายงานให้เท่าเทียมกนัแก่
พนกังานทุกๆ คน 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
         ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัด้วยระยะเวลาท่ีจ ากัดฉะนั้นในการศึกษาวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังน้ี ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการของพนักงาน
ธนาคารในอ าเภออ่ืนๆ และจงัหวดัใกล้เคียง เพื่อน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ และธนาคารสามารถ
น าไปปรับปรุง หรือหาแนวทางป้องกนัไม่ให้พนักงานธนาคารลาออก และท างานอยู่กบัธนาคาร
ตลอดไป 

          ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธ์การสร้างส่ิงจูงใจให้กับพนักงานธนาคาร เพื่อท าให้
พนกังานมีขวญัและก าลงัใจในการท างานและท างานอยูก่บัธนาคารตลอดไป 
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แบบสอบถาม 

 
เร่ือง ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร ในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
................................................ 

เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัโดยนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านในการสละ
เวลาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน เพื่อน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไป
ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยขอ้มูลในแบบสอบถามจะถือว่าเป็นความลบั ผูว้ิจยัจะน าเสนอ
ผลการวจิยัในลกัษณะโดยรวมเท่านั้น  
 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ท่านเลอืกเป็นค าตอบ 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ 

 1)ชาย    2) หญิง 

2. อาย.ุ..................................ปี 
 

3. สถานภาพสมรส 

 1)โสด   2)  สมรส  3) หยา่ร้าง/ หมา้ย 

 4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ    
 

4. การศึกษาสูงสุด 

  1)ปริญญาตรี   2) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

5. รายไดต่้อเดือน..................................................บาท  
 

7. ต าแหน่งปัจจุบนั 

   พนกังานสินเช่ือ อายงุาน................. ปี       พนกังานเคาน์เตอร์ อายงุาน................. ปี 

   พนกังานดา้นการตลาด อายงุาน................. ปี  
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8.  ธนาคารท่ีท่านปฏิบติังาน 

 1) ธนาคารกรุงไทย  2)  ธนาคารกรุงเทพ  3) ธนาคารกสิกรไทย 

4) ธนาคารไทยพาณิชย ์ 5)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 6) ธนาคารทหายไทย 

7) ธนาคารธนชาต  8)  ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 9) ธนาคาร UOB 

10) ธนาคารเกียรตินาคิน 11)  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ 12) ธนาคารออมสิน 

13) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 14)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 15)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 16)  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางฯ  
 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานธนาคาร 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 

โปรดอ่านข้อความด้านซ้ายมือแล้วท าเคร่ืองหมาย [] ในช่องความส าคัญด้านขวามือทีต่รง

กบัความเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออก 

ระดบัความส าคัญ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

ปัจจยัทางเศรษฐกจิ      

1.  รายไดข้องท่านไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต      

2. รายจ่ายเพ่ือการบริโภคสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ      

3. ท่านไม่มีเงินเหลือไวอ้อม      

4. ภาระหน้ีสินของท่านมีมาก      

ปัจจยัค า้จุน      

ปัญหาด้านผลตอบแทนจากการท างาน      

5.  ผลประเมินท่ีไดรั้บจากการประเมินผลประจ าปีนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงั 

     

6.  ไดรั้บการปรับอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

สภาวะเศรษฐกิจ 
     

7. ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไม่ตรงตามต าแหน่งและ

ปริมาณงานท่ีท า 
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออก 

ระดบัความส าคัญ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

8.  โอกาสท่ีจะไดรั้บการประเมินผลปรับข้ึนเงินเดือนอยา่ง

ยติุธรรมมีนอ้ย 
     

9. เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่เพียงพอกบัการด ารงชีพ      

10.  การจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของพนกังาน 
     

ปัญหาด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน      

11. โอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อ 

ผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 
     

12. โอกาสในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชามี

นอ้ย 
     

13. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิด

โอกาสใหค้ าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังาน 
     

14. ความสามคัคีในการท างานร่วมกนัและความจริงใจมกัไม่

เกิดข้ึนในการท างานหรือมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 
     

15. ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนักบัเพ่ือนร่วมงานในการร่วมกนั

ปฏิบติังานจนงานประสบผลส าเร็จนั้น มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ย 
     

ปัญหาด้านความมั่นคงในการท างาน      

16.  ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของท่านมีนอ้ย      

17. หนา้ท่ีการงานของท่านไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือน

ต าแหน่งไปไดช้า้กวา่บุคคลอ่ืน 
     

18. องคก์รท่ีท่านท างานอยูไ่ม่มีความมัน่คงเม่ือเทียบกบัท่ีอ่ืน 

 
     

ปัญหาด้านนโยบายการบริหารงานของธนาคาร      

19.นโยบายการบริหารงานไม่ชดัเจนต่อหนา้ท่ีรับผิดชอบของ

พนกังาน 
     

20. ไม่มีการวางแผน หรือก าหนดนโยบายและแนวทางการ      
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออก 

ระดบัความส าคัญ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

ด าเนินใหถ้กูตอ้งท าใหพ้นกังานขาดศกัยภาพในการท างาน 

21. ธนาคารมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกบัความสามารถของ

พนกังาน 
     

22.  โอกาสในการใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการคิด การ

วางแผนและปฏิบติังานร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชามีนอ้ย 
     

23. ไม่มีการกระจายอ านาจ การปฏิบติังานและการตดัสินใจ

ใหแ้ต่ละหน่วยงานอยา่งชดัเจน 
     

ปัญหาด้านสภาพในการท างาน      

24. บรรยากาศในการท างานของพนกังาน มีการแบ่งพรรค

แบ่งพวกในการท างาน 
     

25. ระดบัเสียง อุณหภูมิ และแสงสวา่งในท่ีปฏิบติังานไม่มี
ความเหมาะสมกบัการท างาน 
 

     

26. สถานท่ีท างานคบัแคบ และขาดส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การท างาน 

     

27.  ความปลอดภยัในการเดินทางของท่านเม่ือท่านไป
ปฏิบติังานนอกสถานท่ีมีนอ้ย 

     

28.  ไม่มีการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อสถานท่ีปฏิบติังาน เช่น มีบนัไดหนีไฟ กรณีเกิดไฟ
ไหม,้ ไม่มีการป้องกนัขอ้มูลต่างๆ ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เม่ือ
เกิดปัญหาต่างๆ เป็นตน้ 

     

ปัญหาด้านความส าเร็จในการท างาน      

29.  ความส าเร็จในการท างานของท่านมีนอ้ย      

30.  โอกาสในการไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนมีนอ้ย      

31. โอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไปสู่ต าแหน่งท่ี

สูงข้ึนมีนอ้ย 
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออก 

ระดบัความส าคัญ 

1 2 3 4 5 

น้อย

ที่สุด 
น้อย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ที่สุด 

32.โอกาสในการท างานท่ีดีมกัเกิดข้ึนกบัคนเพียงบางกลุ่ม

เท่านั้น 
     

33.โอกาสไดรั้บการศึกษาเพ่ิมพนูความรู้จากหน่วยงานมีนอ้ย      

ปัญหาด้านลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย      

34.  หนา้ท่ีความรับผิดชอบในงานสูงกวา่บุคคลอ่ืนหลายเท่า        

35. ลกัษณะของงานท่ีท่านปฏิบติังานมีความเส่ียงต่อความ

ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา 
     

36.งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ียุง่ยาก สลบัซบัซอ้น ยาก

เกินกวา่ท่ีท่านจะท าได ้
     

37. ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ตรงกบัความรู้

ความสามารถของท่าน 
     

38. ไดรั้บระยะเวลาการท างานท่ีไม่ความเหมาะสมกบังานท่ี

ท่านตอ้งปฏิบติั 
     

39. สภาพการปฏิบติังานเส่ียงต่อความปลอดภยัของชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของท่าน 
     

KPI รายบุคคลที่ใช้ประเมนิผลงาน      

40.  KPI รายบุคคลท่ีสูงเกินความสามารถ      

41.  KPI รายบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน      

42. KPI รายบุคคลท่ีไม่ตรงกบัความถนดั      

43. การถ่วงน ้าหนกัในการวดั KPI รายบุคคลเนน้การขายมาก

เกินไป 
     

44.การประเมินคุณภาพผลงานรายบุคคลเนน้ KPI เป็นหลกั      

45.  เกณฑก์ารพิจารณา KPI ไม่มีความยติุธรรม      

46.   ปริมาณงานประจ าท่ีมากไม่สามารถออกไปหาลูกคา้ขา้ง

นอกได ้ท าใหไ้ม่บรรลุเป้าหมาย KPI 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ - สกุล     นางสาวอญัชลี  ปิงวงั 

 

วนั เดือน ปี เกดิ    14 กุมภาพนัธ์ 2527 

 

ประวตัิการศึกษา     ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต 

      มหาวทิยาลยัพายพัปีการศึกษา 2549 
 

ประสบการณ์    บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีอาวุโสรักษาการผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ธุรกิจการขาย  

 

 

 
 


