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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ สายงานท่ีปฏิบติั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

ประเภทการจา้งงาน อายงุาน และประเภทหน่วยงานท่ีสังกดั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานภายในคณะเภสัชศาสตร์ 

ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน ดา้นการทาํงาน ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้น

เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ดา้นผูบ้งัคบับญัชา

ระดบัหัวหน้าหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการออก

จากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือศึกษาแนวโน้มปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก

ของบุคลากร นําไปสู่การกาํหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เหมาะสม และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบุคลากรผูป้ฏิบติังานภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ต่อไป 

โดยการวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามบุคลากรท่ีออกจากงาน (Exit Interview) กลุ่มประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ บุคลากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีออกจากงานในระหว่างปีงบประมาณ 2560-2563 จาํนวน 35 คน (ขอ้มูล ณ 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) โดยใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และความพึงพอใจในการปฏิบติังานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการ

ออกจากงาน โดยใชต้ารางไขว ้(Crosstabs) และค่า Chi-square และระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการศึกษา พบว่า ประชากรผูต้อบแบบสอบถาม 35 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนเพศหญิง  

อายรุะหวา่ง 25–35 ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ไดรั้บการจา้งงานในประเภทพนกังานมหาวิทยาลยั  

มีอายงุานนอ้ยกว่า 1 ปี และปฏิบติังานในสาํนกังาน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ในดา้น

เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงมากท่ีสุด และเม่ือทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออกจาก

งานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนออกจากงานดว้ยปัญหาอ่ืน เช่น ไดง้านใหม่ท่ีชอบ  
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มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบับุคลากรสายวิชาการ และพบว่าความพึงพอใจในดา้นโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้น

เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ดา้นผูบ้งัคบับญัชา

ระดบัหัวหน้าหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในการทาํงาน มีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของ

บุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั: ปัจจัย  ออกจากงาน  บุคลากร  เภสัชศาสตร์  พึงพอใจ  ตัดสินใจ  ลาออก 

  

Abstract 

The purpose of this study was to investigate personal factors and employees’ satisfaction influencing the 

resignation of the employees at the Faculty of Pharmacy, Mahidol. University. The population of this study was 35 

employees who resigned in the fiscal year 2017-2020. The instrument was an administered questionnaire used to 

elicit the data in the exit interview of the employees’ resignation. The descriptive statistics were used to analyze the 

frequency, percentage, means, standard deviation, and using cross-tabulation and Chi-square to examine the 

relationship between personal factors and employees’ satisfaction in working at the Faculty of Pharmacy, Mahidol. 

University. 

The findings revealed that most of the population was female, aged 25-35 years old, attained a bachelor’s 

degree or equivalent, were employed as a university employee, had less than 1 year of working experience, and 

worked in the Faculty’s offices. In terms of employees’ satisfaction, it was found that “Colleague” aspect and 

“Direct Supervisor” aspect were ranked at the most satisfying level. In addition, when examining the personal 

factors relating to the employee’s resignation, the study also found that support staff likely quitted their job due to 

getting a new job that they like more when compared to nonacademic staff. Furthermore, employees’ satisfaction 

including Career Path, Salary, Welfare, and Benefits, Colleague, Direct Supervisor, Chief Supervisor, and Working 

Environment and Safety affected the employees’ decision to quit their job at the statistically significant level of 0.05. 

 

Keywords: Factors, Resignation, Employee, Pharmacy, Satisfaction, Decision, Turn over 

 

1.  บทนํา  

1.1 ความสาํคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 โดยเร่ิมมีการบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั แทนการบรรจุในประเภทขา้ราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 17 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา มีปรับเปล่ียนโครงสร้างขององคก์ร ตลอดจนการวางระเบียบ และการกระจายอาํนาจการ
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บริหารจดัการไปยงัส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั เม่ือปี พ.ศ. 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็น

ส่วนงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของมหาวิทยาลยั ไดรั้บนโยบายในการบริหารจดัการองคก์รเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

อย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้เป็นท่ี

ยอมรับผา่นเกณฑม์าตรฐานในระดบัสากล ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างขององคก์ร และการเพ่ิมอตัรากาํลงัเพ่ือให้

มีบุคลากรพร้อมรองรับต่อการผลกัดนัภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายไดส้ําเร็จ แต่จากขอ้มูลสถิติในระหว่างปี พ.ศ. 

2560-2563 พบวา่ อตัราการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์มีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึน รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนการออกจากงานของบุคลากรในระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2563 

ปีงบประมาณ จํานวนบุคลากรท่ีออกจากงาน (คน) 

2560 8 

2561 12 

2562 11 

2563 4 

 

ส่งผลกระทบต่อองคก์ร ทาํให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการสรรหา แต่งตั้ง และบรรจุบุคลากรเพ่ือเขา้มา

รับผดิชอบภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองดว้ย   

ผูวิ้จยัในฐานะนกัทรัพยากรบุคคลของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จึงตอ้งการท่ีจะศึกษาแนวโน้ม

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของบุคลากร เพ่ือหาแนวทางในการป้องกนั และยบัย ั้งอตัราการลาออก หรือไม่ต่อ

สญัญา และ รักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าให้อยูก่บัองคก์รไดน้านท่ีสุด โดยมุ่งหวงัว่าผลงานน้ีจะมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการ

วางรากฐานและกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม และ

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของบุคลากรผูป้ฏิบติังานภายในคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ทุกระดบัต่อไป  

 

1.2 หลกัทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดบ้รรลุความสาํเร็จตามเป้าหมาย หรือเป็น

ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึน โดยแรงกระตุน้จากความสําเร็จตามวตัถุประสงค ์(Drever, 1972 อา้งถึงใน กิติพฒัน์ ดา

มาพงษ,์ 2559) หรืออาจหมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีผลต่อการทาํงานในทางบวก ซ่ึงเป็นความสุขของบุคคลในการ

ปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมุ่งมัน่ท่ีจะ

ทาํงาน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2539 อา้งถึงใน กิติพฒัน์ ดามาพงษ,์ 2559) 
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แนวคิดเก่ียวกับการออกจากงานของบุคลากร 

 ความตั้งใจลาออกจากองคก์ารหมายถึง กระบวนการในขั้นตอนการตดัสินใจของพนกังานว่าจะปฏิบติังานอยู่

กบัองค์การหรือลาออกจากองค์การ โดยการตดัสินใจลาออกนั้นจะเกิดจากความสมคัรใจของพนักงานเอง ซ่ึงการ

ลาออกของพนักงานจะส่งผลดีต่อองค์การเม่ือพนักงานท่ีลาออกไปนั้นไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มความสามารถ 

และในทางตรงขา้มหากเป็นพนกังานท่ีมีศกัยภาพในการปฏิบติังานก็จะก่อให้เกิดผลเสียแก่องคก์ารไดเ้ช่นกนั (ญาดา 

ชอบทาํดี, 2562) โดยสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมได ้3 ลกัษณะ 1)พฤติกรรมการลาออกโดยตรง หากพนกังานเกิด

ความรู้สึกตอ้งการลาออก จะตดัสินใจลาออกทนัที แมจ้ะยงัไม่มีทางเลือกอ่ืนรองรับ 2) พฤติกรรมคน้หาทางเลือก เม่ือ

พนักงานมีความตั้งใจลาออก จะพยายามหาทางเลือกอ่ืนมารองรับ เพ่ือจะไม่เป็นผูว้่างงานหลงัจากลาออกไปแลว้  

3) พฤติกรรมดา้นอ่ืน ๆ ลกัษณะคือ เม่ือพนกังานทราบว่าไม่มีทางเลือกตามท่ีตอ้งการหรือมีทางเลือกนอ้ย พนกังานจะ

ยงัไม่ลาออกจากองคก์ารทนัที แต่จะแสดงพฤติกรรมอ่ืน เช่น ขาดงาน ทาํงานแบบเฉ่ือยชาใชก้ลไกป้องกนัตนเอง เป็น

ตน้ เพ่ือลดความวิตกกงัวลและความอึดอดัใจท่ีไม่สามารถลาออกจากองคก์ารได ้(Mowday, 1981 อา้งถึงใน ญาดา ชอบทาํดี, 2562) 

 

1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 กลุ่มกาํลงัคนคุณภาพในระบบราชการมีความตั้งใจลาออกจากระบบราชการในภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ่า โดย

กลุ่มกาํลงัคนคุณภาพในระบบราชการ ประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการ มีระดบัความคิดเห็นต่อความตั้งใจลาออก

จากระบบราชการสูงท่ีสุด ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า  กลุ่มอาย ุ41-61 ปี มีระดบัความตั้งใจลาออกตํ่ากว่า กลุ่มท่ีอาย ุ

26-40 ปี  (กงัวาน ยอดวิศิศฏศ์กัด์ิ และ รัตน์ติญา อยูเ่ยน็, 2563) 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานระดบับงัคบับญัชาท่ีสังกดัสํานักงานบญัชีกลาง บริษทั

ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความน่าสนใจของงาน ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ และ

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ต่อหัวหนา้งาน มีอิทธิพลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความตั้งใจลาออกของพนกังาน ปัจจยัดา้น

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงาน (ศศิ อ่วมเพง็, 2558) 

 

2.  วตัถุประสงค์ในการวจิัย  

 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีออกจากงานในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 จาํนวน 35 คน 

(ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563)  
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 แบบสอบถามบุคลากรท่ีออกจากงาน (Exit Interview) ในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกองทรัพยากร

บุคคล มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั แบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทการจ้าง อายุงาน สายงานท่ีปฏิบัติ 

หน่วยงานท่ีสงักดั โดยเป็นคาํถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานภายในคณะเภสัชศาสตร์ แบ่งเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการ

บริหารงานของหน่วยงาน ดา้นการทาํงาน ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ

และสิทธิประโยชน์ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ดา้นผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้หน่วยงาน และดา้น

สภาพแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในการทาํงาน ลกัษณะคาํถามใชแ้บบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ให้ผูต้อบแบบ

สาํรวจเลือกตอบได ้5 ระดบั และแปลผลขอ้มูลโดยกาํหนดค่าอนัตรภาคชั้น เพ่ือกาํหนดช่วงชั้น และคาํอธิบายสาํหรับ

แต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 

 4.21-5.00  คะแนน หมายถึง บุคลากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3.41-4.20  คะแนน หมายถึง บุคลากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง บุคลากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.81-2.60  คะแนน หมายถึง บุคลากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง บุคลากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีทาํให้ตดัสินใจออกจากงาน เป็นแบบสํารวจสาเหตุของการออกจากงานในประเด็นต่าง ๆ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัญหาส่วนตวั/ปัญหาครอบครัว และ ปัญหาอ่ืน ๆ 

 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ 

 ผู้ วิจัยรวบรวมขอ้มูลจากระบบของกองทรัพยากรบุคคล และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social Sciences: SPSS) ดงัน้ี 

 3.3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี และระบุค่าขอ้มูลเป็นร้อยละ 

 3.3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานภายในคณะเภสชัศาสตร์ โดยคาํนวณหาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3.3.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออกจากงาน โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี และระบุค่าขอ้มูลเป็นร้อยละ 

 3.3.4 ทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการออกจากงาน โดยใชต้ารางไขว ้(Crosstabs) และค่า Chi-square และ

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล  

4.1 ผลการวิจัย 

 4.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล และสาเหตุการตดัสินใจออกจากงาน 

 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 35 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.10) มีอายรุะหว่าง 25–35 ปี (ร้อย

ละ 54.30) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า (ร้อยละ 60.00) ได้รับการจ้างงานในประเภทพนักงาน

มหาวิทยาลยั (ร้อยละ 48.60) มีอายงุานนอ้ยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 48.60)  เป็นบุคลากรสายสนบัสนุน (ร้อยละ 88.60) และ

ปฏิบติังานในสาํนกังาน (ร้อยละ 48.60) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสาเหตุการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
สาเหตุการตัดสินใจออกจากงาน n (%) 

ปัญหาอ่ืนๆ ปัญหาส่วนตัว/ปัญหาครอบครัว รวม 

สายงานท่ีปฏิบัติ    

วิชาการ 1 (25.00) 3 (75.00) 4 (11.40) 

สนบัสนุน 26 (83.90) 5 (16.10) 31 (88.60) 

รวม 27 (77.10) 8 (22.90) 35 (100.00) 

เพศ    

หญิง 21 (77.80) 6 (22.20) 27 (77.10) 

ชาย 6 (75.00) 2 (25.00) 8 (22.90) 

รวม 27 (77.10) 8 (22.90) 35 (100.00) 

อายุ    

นอ้ยกวา่ 25 ปี 7 (87.50) 1 (12.50) 8 (22.90) 

25-35 ปี 15 (78.90) 4 (21.10) 19 (54.30) 

36-45 ปี 3 (60.00) 2 (40.00) 5 (14.30) 

46-55 ปี 2 (66.70) 1 (33.30) 3 (8.60) 

รวม 27 (77.10) 8 (22.90) 35 (100.00) 

ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 (66.70) 2 (33.30) 6 (17.10) 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 18 (85.70) 3 (14.30) 21 (60.00) 

ปริญญาโท หรือ เทียบเท่า 4 (66.70) 2 (33.30) 6 (17.10) 

ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า 1 (50.00) 1 (50.00) 2 (5.70) 

รวม 27 (77.10) 8 (22.90) 35 (100.00) 

ประเภทการจ้างงาน    

พนกังานมหาวิทยาลยั 13 (76.50) 4 (23.50) 17 (48.60) 
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ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
สาเหตุการตัดสินใจออกจากงาน n (%) 

ปัญหาอ่ืนๆ ปัญหาส่วนตัว/ปัญหาครอบครัว รวม 

พนกังานมหาวิทยาลยัคณะเภสัชศาสตร์ 1 (50.00) 1 (50.00) 2 (5.70) 

ลูกจา้งชัว่คราวเงินรายได ้ 13 (81.30) 3 (18.80) 16 (45.70) 

รวม 27 (77.10) 8 (22.90) 35 (100.00) 

อายุงาน    

นอ้ยกวา่ 1 ปี 15 (88.20) 2 (11.80) 17 (48.60) 

1-3 ปี 8 (66.70) 4 (33.30) 12 (34.30) 

4-6 ปี 1 (100.00) 0 (0.00) 1 (2.90) 

6-9 ปี 2 (66.70) 1 (33.30) 3 (8.60) 

10-13 ปี 1 (100.00) 0 (0.00) 1 (2.90) 

17 ปี ข้ึนไป 0 (0.00) 1 (100.00) 1 (2.90) 

รวม 27 (77.10) 8 (22.90) 35 (100.00) 

ประเภทหน่วยงานท่ีสังกดั    

สาํนกังาน 14 (82.40) 3 (17.60) 17 (48.60) 

ภาควิชา 7 (63.60) 4 (36.40) 11 (31.40) 

บริการวิชาการ 6 (85.70) 1 (14.30) 7 (20.00) 

รวม 27 (77.10) 8 (22.90) 35 (100.00) 

 

 4.1.2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยพึงพอใจในดา้นเพ่ือน

ร่วมงานมากท่ีสุด ( = 4.2000) รองลงมาคือดา้นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง (  = 4.1143) และน้อยท่ีสุดคือดา้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ ( = 3.5714) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหิดล  

ประเด็นความพงึพอใจ 
 

S.D. ความหมาย 

1. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน 3.8476 0.69000 พึงพอใจมาก 

2. การทาํงาน 3.7619 0.73017 พึงพอใจมาก 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 3.8286 0.78120 พึงพอใจมาก 

4. เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 3.5714 0.97207 พึงพอใจมาก 

5. เพื่อนร่วมงาน 4.2000 0.70918 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6. ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 4.1143 0.76245 พึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้หน่วยงาน 4.0095 0.95481 พึงพอใจมาก 

8. สภาพแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในการทาํงาน 3.6571 1.04627 พึงพอใจมาก 
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4.2 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ 

  H0: ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ 

  H1: ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การตัดสินใจออกจากงาน (n = 35) 

χ2 d.f. Sig. สรุปผล 

สายงานท่ีปฏิบติั 6.964 1 0.008* มีผล 

เพศ 0.027 1 0.869 ไม่มีผล 

อาย ุ 1.542 3 0.673 ไม่มีผล 

ระดบัการศึกษา 2.458 3 0.483 ไม่มีผล 

ประเภทการจา้งงาน 0.993 2 0.609 ไม่มีผล 

อายงุาน 6.088 5 0.298 ไม่มีผล 

ประเภทหน่วยงานท่ีสังกดั 1.691 2 0.429 ไม่มีผล 

 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตารางท่ี 4 ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุปไดว้่า มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสาย

งานท่ีปฏิบติัเท่านั้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยพบว่าบุคลากรสายสนบัสนุน ตดัสินใจออกจากงานดว้ยปัญหาอ่ืน เช่น ไดง้านใหม่ท่ีชอบมากกว่า เม่ือเทียบ

กบับุคลากรสายวิชาการ 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

  H0: ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่มีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

  H1: ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 

ประเด็นความพงึพอใจ 
 

S.D. 
การตัดสินใจออกจากงาน (n = 35) 

χ2 d.f. Sig. สรุปผล 

1. นโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน 3.8476 0.69000 12.143 9 0.205 ไม่มีผล 

2. การทาํงาน 3.7619 0.73017 5.200 6 0.518 ไม่มีผล 

3. โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ 3.8286 0.78120 16.886 7 0.018* มีผล 

4. เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ 3.5714 0.97207 33.286 9 0.000* มีผล 

5. เพื่อนร่วมงาน 4.2000 0.70918 11.743 3 0.008* มีผล 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

174 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประเด็นความพงึพอใจ 
 

S.D. 
การตัดสินใจออกจากงาน (n = 35) 

χ2 d.f. Sig. สรุปผล 

6. ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 4.1143 0.76245 32.629 8 0.000* มีผล 

7. ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้หน่วยงาน 4.0095 0.95481 31.200 6 0.000* มีผล 

8. สภาพแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในการทาํงาน 3.6571 1.04627 22.343 8 0.004* มีผล 

 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตารางท่ี 5 ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

มีผลต่อการตัดสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ โดยพบว่าความพึงพอใจในด้านโอกาส

ความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้น

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ดา้นผูบ้งัคบับญัชาระดบัหัวหน้าหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ความปลอดภยัใน

การทาํงาน มีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา  

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสายงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัช

ศาสตร์ โดยพบวา่บุคลากรสายสนบัสนุนออกจากงานดว้ยปัญหาอ่ืน ๆ มากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบับุคลากรสายวิชาการ 

ส่วนปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ไม่พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบกับเม่ือ

พิจารณาในเชิงลึกพบว่า ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนระบุคือการไดง้านใหม่ท่ีชอบมากกว่า  ขณะท่ีบุคลากร

สายวิชาการระบุว่าตดัสินใจลาออกเน่ืองจากปัญหาส่วนตวั/ครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศิ อ่วมเพง็ (2558) 

ท่ีพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะ

ลาออกจากงานของพนักงานระดบับงัคบับญัชา ท่ีสังกดัสํานกังานบญัชีกลาง บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน)  

ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นมีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ โดยพบว่า

ความพึงพอใจในดา้นโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ ดา้น

เพ่ือนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ดา้นผูบ้งัคบับญัชาระดบัหัวหน้าหน่วยงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม/ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน มีผลต่อการตดัสินใจออกจากงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 เน่ืองจากคณะเภสัชศาสตร์เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐซ่ึงมีการกาํหนดกรอบอตัราค่าตอบแทน

ตามตาํแหน่งท่ีชดัเจน ไม่สามารถปรับให้สูงข้ึนตามค่าครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึนในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัได ้รวมไปถึง

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีอาจไม่ครอบคลุมไดต้ามความตอ้งการของบุคลากร ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่าง

เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชานั้น พบวา่มีส่วนอยา่งมากต่อการตดัสินใจลาออกของบุคลากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่หาก

ไม่ไดรั้บการยอมรับความคิดเห็น หรือมีทศันคติในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพรรษา 

พุ่มพวง (2559) ท่ีพบว่าความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ การมีความรู้สึกเชิงบวกต่อผูบ้งัคบับญัชา 

และองคก์ร จะส่งผลใหพ้นกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีแนวโนม้การลาออกลดลง  
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 จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะแนวทางท่ีจะลดอตัราการลาออกของบุคลากรดงัน้ี 

 1. ดา้นการสรรหา คดัเลือก และบรรจุบุคลากรเขา้ทาํงาน ควรกาํหนดรายละเอียดขอบเขต และภาระหนา้ท่ีใน

การทาํงานท่ีชดัเจน เพ่ือใหผู้ส้มคัรงานทราบวา่งานท่ีตอ้งปฏิบติันั้น สอดคลอ้ง และตรงตามความตอ้งการหรือไม่ 

 2. ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ ผูบ้ริหารควรมีแนวทางท่ีชดัเจน หรือมีนโยบายท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้

ของบุคลากร ทั้งในดา้นวิชาชีพ และการบริหาร สร้างแรงจูงใจในการพฒันาตนเองเพ่ือการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน  

 3. ดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ควรมีการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน และ

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงการมอบสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ท่ีครอบคลุม 

และสอดคลอ้งตามความตอ้งการของบุคลากรแต่ละประเภท เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ควรมีเวทีท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดง

ความคิดเห็นของตนอย่างอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ มกัมีมุมมองและแนวทางท่ีแตกต่าง 

รวมถึงตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา หรืออาจมอบหมายงานในลกัษณะโครงการท่ีมี

ความทา้ทาย เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

 

6.  กติติกรรมประกาศ  

ผูรั้บผิดชอบโครงการวิจัย ขอขอบคุณผูบ้ริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีสนับสนุนการ

สร้างสรรคผ์ลงานวิจยัจากงานประจาํ นายศิริชาติ  วรรณสวาท นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกดักองทรัพยากรบุคคล ท่ี

ไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนเปิดโอกาสใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาระบบการจา้งต่อและพน้

จากงานของมหาวิทยาลยัมหิดล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภญ. จิระพรรณ  จิตติคุณ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร. ทนพญ. วนัวิสาข ์ อุดมสิน อาจารยป์ระจาํภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีได้

กรุณาให้คาํปรึกษา ความรู้ ขอ้แนะนาํ แนวคิดหลากหลายแง่มุม ร่วมทั้งเป็นกาํลงัใจในการดาํเนินโครงการจนสําเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
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