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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาบรรยากาศองค์กรและความเหนื่อยหน่ายในการท างานที่มผีลต่อ
ความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมวีตัถุประสงค์  
ดงันี้ 1) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความตัง้ใจในการลาออก ของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน
ระยะเวลาการปฏบิตังิานและระดบัการศกึษา 2) เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์รและความเหน่ือยหน่ายในการ
ท างานที่มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออก ของพนักงานให้บริการทางโทรศพัท์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 250 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ย
สถติ ิt-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง และการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิ  

ผลการวจิยั พบว่า  
1. พนักงานผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัทส์่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง อายุ 23 - 28 ปี มสีถานภาพโสด      

มรีายไดต่้อเดอืน 13,001 – 15,000 บาท ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1 ปี และมกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี 

2. พนักงานผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัทม์รีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
โดยดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน ดา้นการยกย่องชมเชย ดา้นการสนับสนุนและดา้นความผูกพนั มคีวามคดิเหน็อยู่
ระดบัมาก และดา้นความผกูพนั มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง  

3. พนกังานผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัทม์รีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหนื่อยหน่ายในการท างานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ในระดบัปานกลางทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรูส้กึลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น ดา้นความรูส้กึอ่อนลา้ และดา้นความรูส้กึว่าตนไม่ประสบ  

4. พนกังานผูใ้หบ้รกิารทางโทรศพัทม์รีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความตัง้ใจในการลาออกของ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  
 
 
 
 
 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 พบว่า  
1. ระยะเวลาการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการลาออกของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์อง

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ส่วน เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดอืนและระดบั
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการลาออกของพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

2. ตวัแปรทีม่ผีลต่อกบัความตัง้ใจในการลาออกของพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยรวม ในดา้นบรรยากาศองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นความผูกพนั(X4) และดา้นการยกย่องชมเชย
(X2) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ในดา้นความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึอ่อนลา้
(X5) และดา้นความรูส้กึลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น(X6) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ซึง่ตวัแปรที่มี
ความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการลาออกโดยรวม เรยีงล าดบัตามขนาดความสมัพนัธจ์ากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความ
ผูกพนั (-.282) ดา้นความรูส้กึอ่อนลา้ (.243) ดา้นความรูส้กึลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น (.202) และดา้นการยก
ย่องชมเชย (-.154) โดยสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของระดบัความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานใหบ้ริการทาง
โทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยรวม ไดร้อ้ยละ 42.1 เมื่อน ามาสรา้งสามารถท านาย
เขยีนไดด้งันี้ ^Y = 3.748 + (-.154)X2+ (-.282)X4 + .243X5 + .202X6  

3. ตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยรวม ในดา้นบรรยากาศองคก์ร ไดแ้ก่ ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน และดา้น
การสนบัสนุน ในดา้นความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความรูส้กึว่าตนไม่ประสบความส าเรจ็  
 
ค าส าคญั: บรรยากาศองคก์ร ความเหนื่อยหน่าย การลาออก 

 

Abstract 
 

The objective of this research are to study. Organization climate and job burnout affecting the 
turnover of employees in the Call Center of a commercial bank. The purpose of this study were 1)To study 
with different personnel characteristics, i.e. gender, age, education, status, Period of performance. and 
income are different effecting the turnover Intention. 2) To study the correlation between the Organizational 
Climate, which consists 4 terms as standard , recognition, support ,commitment and Job Burn-Out ,which 
consists 3 terms as emotion exhaustion, depersonalization, reduced personal accomplishment correlating the 
turnover Iintention of Call Center Representative in Commercial Bank .  

The samples in this research are the Call Center employees, totaling 250 persons. Questionnaires 
are used as the research tool. Instruments for collecting data were questionnaires. Various statistical 
techniques are utilized to analyze the data such as percentage, mean score , standard deviation, 
Independent Sample t-test, One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis were applied as the statistical 
analysis tools.  

The findings of the research reveal as follows:  
1. Most of the employees were male, age 23 – 28 years old, single status ,income between 13,001 -

15,000 baht ,occultation less than 1 year and holding a bachelor degree.  
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2. The employees’ perception the overall organizational climate was good level which consists 3 
terms as of standard , recognition and support were at good level and commitment was at moderate level.  

3. The employees’ perception the overall Job Burn-Out was good level and which consists 3 terms 
as emotion exhaustion, depersonalization, reduced personal accomplishment were at moderate in every term.  

4. The employees were turnover intention at good level.  
The findings of the research at the statistically significant level of .05 reveal as follows:  
1. Employees with different Period of performance had different turnover Intention. But employees 

with different gender ,age, status ,income and level of education, had not different turnover Intention.  
2. The summary of the variation in turnover intention of Call Center Representative in Commercial 

Bank in Bangkok, In the organization climate are commitment(X4) and recognition by having an inverse 
relationship(X2) . In Job Burn-Out are the emotion exhaustion(X5) and the reduced personal accomplishment 
together significantly by having a direct relationship(X6) . And the summary of the variation in turnover 
intention of Call Center sorted by size descending relationship arecommitment (-.282), emotion exhaustion 
(.243), the reduced personal accomplishment together significantly (.202) and recognition (-.154). And this 
can explained the level of turnover intention of Call Center Representative in Commercial Bank in Bangkok 
by 42.1%. the predictive equation can be constructed as below ^Y = 3.748 + (-.154)X2+ (-.282)X4 + .243X5 
+ .202X6  

3. The organizational climate, which consist 1 term as commitment and Job Burn-Out ,which consist 
1 term as depersonalization not together significantly predicted of the variation in turnover Iintention of Call 
Center Representative in Commercial Bank.  
 
Keywords: Organization Climate, Burnout, Turnover 
 

บทน า 
 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจัจุบนัทวีความรุนแรงมากยิง่ขึน้ทัง้ปจัจยัสภาวะเศรษฐกจิโลกที่ก าลงัเผชิญ
วกิฤต ิจงึท าใหส้ถานการณ์ของการด าเนินธุรกจิเปลีย่นแปลง มกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงทัง้ดา้นนวตักรรม และเทคโนโลยี
ของสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการท าธุรกจิ จงึจ าเป็นต้องมกีารปรบัตวัเพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยเฉพาะธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารลูกคา้ เช่น ธนาคาร โรงแรมและทีพ่กั หน่วยงาน
ราชการ รฐัวสิาหกจิ เป็นตน้ โดยเร่งมุ่งการพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรในองคก์รเพื่อความส าเรจ็ของธุรกจิทัง้
ในปจัจุบนั  

จากความส าคญัขา้งตน้ท าใหห้ลายองคก์รมุ่งเน้นใหค้วามส าคญักบัพนักงานผูป้ฏบิตังิานซึง่มคีวามส าคญัต่อ
องคก์รทัง้ทางตรงและทางออ้ม หากองคก์รสามารถสรา้งใหพ้นกังานเกดิเชื่อมัน่ต่อองคก์รแลว้นัน้จะท าใหพ้นักงานเกดิ
เจตคตทิีด่ ีมคีวามศรทัธาต่อองคก์รและทุ่มเทท างานเพื่อองคก์รอย่างสุดความสามารถพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัไปกบัองคก์ร
และเตม็ใจทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย นัน่คอื ความเชื่อมัน่จากลูกคา้อย่างยัง่ยนื เมื่อพนักงานรูส้กึเป็นส่วนหนึ่ง
ขององคก์รจะมผีลต่อการขบัเคลื่อนผลลพัธแ์ห่งความส าเรจ็ทางธุรกจิ ผลงานทีไ่ดจ้ะมปีระสทิธภิาพเพิม่สงูขึน้ พนกังาน
มศีกัยภาพในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ทีส่่งผลต่อผลประโยชน์ขององคก์รในระยะยาว อตัราการขาดงานต ่า
และมคีวามพงึพอใจในงานสงู อตัราการลาออกจากงานลดลงพรอ้มทัง้พนักงานจะยนืหยดัอยู่กบัองคก์รต่อไปไม่ว่าจะ
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อยู่ในสถานการณ์ใด แมว้่าองคก์รจะใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการทีด่แีก่ทรพัยากรมนุษย์ แต่อย่างไรกต็ามใน
ปจัจุบนัพบว่า องค์กรต่างๆ มกัพบปญัหาในการบริหารทรพัยากรมนุษย์ คอื การลาออกของพนักงานซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ทีอ่งคก์รต้องสญูเสยีบุคลากรขององค์กรไปซึง่การลาออก (Turnover) ถอืไดว้่าเป็นการออกจากงานที่
ผดิปกตเิช่น การทีค่นดมีคีุณภาพตามทีอ่งคก์รไดส้รรหาคดัเลอืกมา นับว่าเป็นผลเสยีแก่องคก์รเป็นอย่างมาก เพราะ
นอกจากตอ้งท าใหอ้งคก์รสญูเสยีคนดมีคีวามสามารถแลว้ตอ้งสญูเสยีค่าใชจ้่ายต่างๆ ไม่ว่าในกระบวนการในการสรรหา 
คดัเลอืกการบรรจุแต่งตัง้บุคลากรใหม่ การฝึกอบรมและพฒันาโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของความไม่ต่อเนื่องในการ
ท างานและความสูญเสยีความสามารถในการผลติและบรกิารเป็นต้น การแก้ปญัหาการลาออกจงึมคีวามจ าเป็นเป็น
อย่างยิง่ที่องคก์รจะต้องท าความเขา้ใจเพื่อหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิด้วยหลกัของเหตุผลย่อมท าใหอ้งค์กรต่างๆ  ได้มแีนว
ทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าวไดอ้ย่างถูกต้องและมทีศิทางต่อไป ในปจัจุบนัมนีักวชิาการทีท่ าการศกึษาคน้ควา้วจิยัและให้
ความส าคญักบัตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราการลาออกของพนกังาน โดยพบว่าปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัและสง่ผลต่ออตัราการ
ลาออกของพนักงาน คอื บรรยากาศองคก์ร (Organizational Climate) ทีด่ ีมคีวามเป็นกนัเองและมคีวามเป็นหนึ่งใจ
เดยีวกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของสมาชกิในองคก์รเชงิสรา้งสรรคแ์ละยงัช่วยเสรมิสรา้งความภกัดต่ีอองคก์รและ
ส่งผลใหอ้ตัราการลาออกของพนักงานลดลง รวมทัง้ยงัเป็นการสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัองคก์รและส่งเสรมิใหเ้ป็นทีรู่จ้กัใน
สงัคมและตลาดแรงงาน  

นอกจากทีก่ล่าวมาในขา้งตน้แลว้ปจัจยัส าคญัอกีประการหน่ึงคอื ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ทีเ่กดิจาก
ความอ่อนลา้ทางอารมณ์และรูส้กึไม่อยากท างาน เบื่อหน่ายและมคีวามผดิปกตทิางอารมณ์ จะเหน็ไดว้่าความเหนื่อย
หน่ายในการท างานมีผลกระทบที่รุนแรงต่อพนักงานเช่นแรงจูงใจในการท างานลดลงประสทิธิภาพการท างานต ่า
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลต ่าลงและความเหนื่อยหน่ายในการท างานยงัมผีลกระทบต่อการด าเนินกจิการขององคก์รเช่น
ผลงานที่ได้ขาดประสทิธภิาพพนักงานขาดความพงึพอใจในงานสูงขึน้มคีวามผูกพนัในงานต ่าลงการขาดงานสูงขึ้น
พนักงานมคีวามตัง้ใจในการลาออกสูงขึน้และมอีตัราการลาออกเพิม่ขึน้  (Leiter; & Maslach. 2005; Lewig; 
Xanthopoulou; Bakker,Dollard; & Metzer. 2007; Maslach; & Leiter. 2008) และซ ้ารา้ยไปกว่านัน้ผลกระทบของ
ความเหนื่อยหน่ายยงัส่งผลไปถงึชวีติส่วนตวัและชวีติครอบครวัของพนักงานอกีดว้ย คอรเ์ดสและดอเทอรต์ี้ (Cordes; 
& Dougherty, 1993) จากผลกระทบทีไ่ดก้ล่าวมาทัง้หมดของความเหนื่อยหน่ายในการท างานจะเหน็ไดว้่าผลกระทบที่
เกดิไม่เพยีงเกดิขึน้กบัตวัพนกังานทีม่คีวามเหนื่อยหน่ายในการท างานเท่านัน้ แต่ผลกระทบของความเหนื่อยหน่ายใน
การท างานนี้ยงัสามารถแผ่ขยายไปในวงกวา้งซึง่ท าใหเ้กดิต้นทุนกบัองคก์รในการจดัการเช่นต้องเพิม่ค่าใชจ้่ายในการ
ฝึกอบรมค่าใชจ้่ายในการดแูลสขุภาพพนกังานหรอืความเสยีหายจากผลผลติทีเ่สยีหรอืไม่ถงึมาตรฐาน เป็นตน้  

ส าหรบัพนักงานให้บรกิารทางโทรศพัท์เป็นอาชีพที่มลีกัษณะงานเป็นผู้ให้บรกิารและความช่วยเหลอืทาง
โทรศพัท ์มุ่งเน้นใหบ้รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์เช่น ตอบขอ้ซกัถามขอ้มลูผลติภณัฑ ์ใหค้วามช่วยเหลอื แกไ้ขปญัหาจาก
การใชบ้รกิาร รบัประสานงานการใชบ้รกิารของลูกค้าและฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคาร ลกัษณะงานใหบ้รกิารทาง
โทรศพัทจ์งึขาดการพบปะลกูคา้ในลกัษณะของการเผชญิหน้าดงันัน้ พนักงานจงึอาจมคีวามเบื่อหน่ายในงานซึง่ทีผ่่าน
มาพบว่าการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นใหญ่นัน้เปรยีบเสมอืนหุ่นยนตข์าดการใสใ่จในการท างานมคีวามเบื่อหน่ายใน
การท างานโดยอาจมสีาเหตุจากลกัษณะงานที่จ าเจ มมีาตรฐานการปฏบิตัิงานสูงทีต่้องถูกตรวจสอบโดยบุคคลอื่น 
นอกจากนี้การท างานทีข่าดประสทิธภิาพท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารและปรมิาณ การรอ้งเรยีน
จากลกูคา้ทีม่ปีรมิาณสงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว้ ท าใหพ้นกังาน ใหบ้รกิารทางโทรศพัทม์อีตัราการลาออกทีส่งู  

ในการศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัจงึให้ความส าคญัต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะการลดอตัราการลาออก
ของพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กบัองค์กร และสามารถน าผลจากการศกึษาในครัง้นี้เป็นแนวทางในการปรบัปรุง
บรรยากาศการท างานใหม้คีวามเหมาะสม และลดความเหนื่อยหน่ายในการท างานทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออก
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ของพนักงาน รวมถงึสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างานของพนักงานอนัเป็นประโยชน์ต่อตวัพนักงานเองและองคก์ร  
ในระยะยาวได ้
  
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์รและความเหนื่อยหน่ายในการท างานกบัความตัง้ใจในการ
ลาออก ของพนกังาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความตัง้ใจในการลาออก ของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน
ระยะเวลาการปฏบิตังิานและระดบัการศกึษา  

2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์รและความเหน่ือยหน่ายในการท างานทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการ
ลาออก ของพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
- ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาการปฎบิตังิาน และ

ระดบัการศกึษา  
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
- ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน (Job Burn-Out)  
- บรรยากาศองคก์ร(Organizational Climate)  

 

สมมติฐานการวิจยั  
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืนระยะเวลาการปฏบิตังิานและ

ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการลาออกของพนักงานของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

2. บรรยากาศองค์กรและความเหนื่อยหน่ายในการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการลาออกของ
พนกังาน ใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
 

ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ร สตรนิเจอร ์ (Stringer. 2002) ไดอ้ธบิายบรรยากาศของ

องคก์รไวว้่า คอื องคป์ระกอบแวดลอ้มภายในองคก์รทีพ่นกังานสามารถรบัรูไ้ดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยบรรยากาศ
ดงักล่าวจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนกังานทัง้หมด 4 องคป์ระกอบดงันี้  

1) มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard) สามารถวดัไดจ้ากความรูส้กึถงึแรงกดดนัทีจ่ะปรบัปรุงการท างานดี
ขึน้และระดบัของความภูมใิจของพนกังานทีม่ใีนการท างานทีด่มีาตรฐานสงูหมายถงึ พนักงานพยายามหาช่องทางทีจ่ะ
ปรบัปรุงการท างานใหด้ขีึน้อยู่เสมอมาตรฐานต ่าสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการคาดหวงัต่อการท างานทีน้่อยลง  

2) การยกย่องชมเชย (Recognition) เป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ถงึความรูส้กึของพนักงานทีม่ต่ีอผลตอบแทนทีไ่ดร้บั
หากท างานดเีป็นเครื่องวดัความส าคญัของสถานภาพระหว่างการใหร้างวลักบัตกัเตอืนและลงโทษความมจีติส านึกสูง
เป็นลกัษณะที่สมดุลระหว่างการให้รางวลักบัการลงโทษที่เหมาะสมความมีจติส านึกต ่าหมายถึงการท างานดแีต่ได้
ผลตอบแทนไม่คงที ่ 
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3) การสนบัสนุน (Support) เป็นการสะทอ้นถงึความรูส้กึไวเ้น้ือเชื่อใจและสนับสนุนซึง่กนัและกนัซึง่จะเด่นชดั
ในการท างานเป็นทมีการสนับสนุนจะมมีากหากพนักงานมคีวามรูส้กึว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีเ่ป็นแรงขบัเคลื่อนหลกั
ของทมีและเมื่อเขารูส้กึว่าเขาไดร้บัความช่วยเหลือยามที่เขาต้องการเมื่อการสนับสนุนต ่าลูกจ้างจะรู้สกึถูกกดีกนัจาก
สงัคมและโดดเดีย่ว  

4) ความผูกพนั (Commitment) สะทอ้นถงึความรูส้กึภูมใิจของลูกจา้งทีไ่ดท้ างานอยู่ในองคก์รและระดบัของ
ความผกูพนัต่อเป้าหมายขององคก์รความรูส้กึถงึความผกูพนักบัองคก์รอย่างสงูจะเชื่อมโยงกบับุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย์
ในระดบัสงูความผกูพนัในระดบัต ่าหมายถงึว่าลกูจา้งรูส้กึเฉยชากบัองคก์รและเป้าหมายขององคก์ร โดยยดึแนวคดิของ 
สเตยีร ์(Steers. 1977: 46) ซึง่นิยามว่าความผูกพนัต่อองคก์าร หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธท์ีเ่หนียวแน่นของความ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของสมาชกิในการเขา้ร่วมกจิกรรมขององคก์ารดว้ยความเตม็ใจและสามารถ  

แนวคิดเก่ียวกบัด้านความเครียด มาสแลชและแจ๊คสนั (Maslach; & Jackson. 1981) โดยไดน้ิยามของ
ความเหนื่อยหน่ายในการท างานเป็น 3 องคป์ระกอบคอื  

องคป์ระกอบแรก คอื อาการอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion) หมายถงึ อาการทีผู่ป้ฏบิตังิานหมด
ก าลงัใจและแรงจงูใจในการท างานเน่ืองจากอ่อนลา้มากเกนิไปท าใหผู้น้ัน้หลกีเลีย่งการท าความรูจ้กัหรอืพบปะกบัผูอ้ื่น 
มกัมาท างานสาย ขาดงาน ผลการปฏบิตังิานต ่าและในทา้ยทีส่ดุจะลาออกจากงาน  

องค์ประกอบทีส่อง คอื การลดความเป็นบุคคลในผูร้บับรกิาร (Depersonalization) หมายถึง การมอง
ผูร้บับรกิารเสมอืนเป็นวตัถุไรช้วีติจติใจ แสดงออกต่อผูร้บับรกิารท่าทแีขง็กระดา้ง ไม่เอาใจใส่ในการใหบ้รกิาร เป็นเจต
คตทิางลบต่อเพื่อนร่วมงานและผูร้บับรกิารเกดิปฏกิริยิาในทางลบต่อผูอ้ื่นในรูปแบบต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ เช่น การแสดง
อาการเหยยีดหยามดูหมิน่ผู้รบับรกิารและบุคคลอื่นหรอืเพกิเฉยต่อค าร้องขอหรอืความต้องการของผูร้บับรกิารไม่มี
ความสุภาพอ่อนโยนไม่ใส่ใจเมื่อบุคคลมลีกัษณะของการลดความเป็นบุคคลในผูอ้ื่นเขาจะแสดงความต้องการแยกตวั
เองไม่อย่างยุ่งเกีย่วกบัผูอ้ื่น  

องคป์ระกอบสุดทา้ย คอื ความรูส้กึว่าตนไม่ประสบความส าเรจ็ (Lack of personal accomplishment) ผูท้ีม่ ี
อาการลกัษณะประการนี้จะรูส้กึว่าตวัเองมคีวามสามารถลดลงหรอืไม่ถงึขัน้ดี ไม่มคีวามกา้วหน้าในงาน มเีจตคตแิละ
ปฏกิริยิาในทางลบต่อผูอ้ื่นโดยเฉพาะต่อผูร้บับรกิาร เกดิความรูส้กึว่าตนเองดอ้ยความสามารถในการสรา้งสมัพนัธภาพ
กบัผูร้บับรกิาร มกีารตดัสนิว่าตนเองลม้เหลว สญูเสยีความนบัถอืในตนเอง มองว่าตนเองไม่มคีุณค่าขาดความภูมใิจใน
ผลงานของตนเอง ตลอดจนเกดิอาการซมึเศรา้อาจหาทางเปลีย่นงานเปลีย่นงานหรอืลาออกจากงาน  
องคป์ระกอบทัง้ 3 ประการขา้งต้นมกีระบวนการเกดิอาการเหนื่อยหน่ายได้ 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการที่ 1 
มาสแลช (Maslach. 1982: 135) กล่าวว่า เมื่อผูป้ฏบิตังิานพบกบัความเครยีดและแรงกดดนัมากๆ เป็นเวลานานๆ           
จะเกดิความอ่อนลา้ทางอารมณ์ในการท างาน ผูป้ฏบิตังิานจะตอบสนองโดยการท างานใหน้้อยลง พยายามท าตวัเองให้
เหนิห่างจากงาน และผู้รบับรกิาร กล่าวคอืการไม่ใส่ใจต่อผูร้บับรกิารหรอืการลดความเป็นบุคคลได้เกดิขึน้  เมื่อ
ผูป้ฏบิตังิานพบว่าตนเองปฏบิตังิานไม่ไดต้ามทีเ่คยคดิไว้ เช่น เคยคดิว่าจะช่วยผูป้่วยทีทุ่กขย์าก หรอืจะช่วยเหลอื
สงัคม การลดความเป็นบุคคลของผูร้บับรกิารก่อใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนไม่ประสบความส าเรจ็ในการท างานตามทีไ่ดต้ัง้
ไว ้กระบวนการที ่2 ลแีละอสัฟรอ์ท (Lee & Ashforth. 1993: 388) พบว่า อาการอ่อนลา้ทางอารมณ์ และการลดความ
เป็นบุคคลของผูร้บับรกิารไม่ไดม้คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิความรูส้กึไม่ประสบความส าเรจ็ กระบวนการที่ 3 ลเิทอร ์
(Leiter. 1988, 1991, 1993) ลแีละอสัฟรอ์ท (Lee; & Ashforth. 1993) เสนอว่าอาการอ่อนลา้ทางอารมณ์ก่อใหเ้กดิการ
ลดความเป็นบุคคลในผูร้บับรกิารแต่ความรูส้กึไม่ประสบความส าเรจ็ไม่ไดเ้กดิจากองคป์ระกอบอื่นๆ  และกระบวนการ
สุดทา้ย กอลบวิสกแีละมนัเซนไลเดอร์ (Golembiewski; & Munzenrider. 1988) กล่าวว่าการลดความเป็นบุคคลของ
ผูร้บับรกิารเป็นองคป์ระกอบทีเ่กดิขึน้ก่อน ซึง่ก่อใหเ้กดิความรูส้กึไม่ประสบความส าเรจ็แลว้ส่งผลก่อใหเ้กดิอาการอ่อน
ลา้ทางอารมณ์ตามมา  
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นอกจากนี้ ถ้าหากพนักงานไม่สามารถหาทางออกหรอืหลกีหนีจากสิง่ทีท่ าใหรู้ส้กึเช่นนี้ได้ พนักงานจะเริม่มี
พฤตกิรรมการท างานในทางลบมากขึน้ เช่น ไม่มใีจใหก้บังาน มคีวามคดิในดา้นลบกบังานและเพื่อนร่วมงาน ลกูคา้หรอื
คนทีม่าตดิต่อในการท างานซึง่พนกังานจะแสดงออกโดยการไม่สนใจทีจ่ะใหบ้รกิาร มที่าทแีขง็กระดา้ง เพกิเฉย ต่องาน
และบุคคลแวดลอ้มในงานจนอาจพฒันาไปสู่การแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหน็ใจคนอื่น  เยน็ชาต่อเพื่อนร่วมงานหรอืลูกคา้ 
และเมื่อพนักงานมคีวามรูส้กึดา้นลบกบังานแลว้ บวกกบัการหมดแรงใจแรงกายในการท างาน กจ็ะส่งผลใหพ้นักงาน
รูส้กึว่าตนไม่มคีวามสามารถในการท างาน ไม่มคีุณค่า รูส้กึว่าตนเองขาดความกา้วหน้าในอาชพี รูส้กึว่าท างานมาก
เพยีงใดกค็งไม่มีอะไรดไีปกว่านี้ และส่งผลท าให้ชวีติของพนักงานตกต ่าลงในที่สุดซึ่งอาการความรู้สกึเหล่านี้รวม
เรยีกว่า ความเหนื่อยหน่ายในการ  

แนวคิดของความตัง้ใจจะลาออก มอบเลย,์ฮอเนอรแ์ละโฮลงิสวอท (Mobley; Horner; & Hollingsworth. 
1978) ไดเ้สนอกระบวนการทีน่ าไปสู่การตดัสนิใจว่าจะอยู่หรอืจะลาออกจากองคก์ารโดยความตัง้ใจทีจ่ะออกจากงาน
เป็นกระบวนการทีเ่กดิก่อนการตดัสนิใจลาออกจรงิๆซึง่พนักงานจะพจิารณาทางเลอืกในงานใหม่เปรยีบเทยีบกบังาน
เดมิว่าตนจะไดห้รอืสูญเสยีประโยชน์มากน้อยพยีงใดถ้าพนักงานคดิว่าการลาออกจะท าใหต้นไดร้บัผลประโยชน์น้อย
กว่าองคก์ารเดมิพนกังานผูน้ัน้กจ็ะเลอืกทีจ่ะอยู่กบัองคก์ารเดมิต่อไปและพยายามลดความรูส้กึต่อตา้นและพยายามมอง
งานทีท่ าอยู่ในแง่ดมีากขึน้ในทางตรงกนัขา้มหากพนกังานเหน็ว่าการเปลีย่นงานจะท าใหต้นไดร้บัผลประโยชน์มากกว่า
พนักงานผู้นัน้กจ็ะตัดสนิใจลาออกจากงานเดิมยกเว้นสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกบังานแต่มีอทิธิพลต่อการตดัสนิใจ
ลาออกจากองค์การเดมิเช่นการย้ายงานของคู่สมรสเป็นต้นทัง้ที่จรงิๆแล้วตวัพนักงานเองยงัมคีวามพงึพอใจในงาน
ปจัจุบนัทีท่ าอยู่รวมทัง้อาจเกดิจากการตดัสนิใจทีก่ะทนัหนัเช่นการทะเลาะกบัหวัหน้างานหรอืเพื่อนร่วมงานเป็นตน้  
 

วิธีด าเนินการวิจยั  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื เป็นพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ านวน 580 คน (ขอ้มูล ณ วนัที ่1 สงิหาคม 2555) จงึท าการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยอาศยัสตูรในการค านวณของยามาเน่ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Yamane. 1967:919; อา้งองิจาก ณัฐกานต ์
พนัธุเ์จรญิ. 2547: 36) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยยอมใหม้คี่าความแปรปรวนเท่ากบั 5% โดยวธิกีารเลอืกตวัอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) จบัฉลาก เพื่อสุ่มเลอืกพนักงานจากกลุ่มตวัอย่างพนักงานใหบ้รกิารทางของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึน้เพื่อความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองค์กรและ
ความเหนื่อยหน่ายในการท างานกบัความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน และวดัค่าความ
เชื่อมัน่ดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) โดยวธิคี านวณของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 449) มรีายละเอยีดดงันี้  

ส่วนที ่ 1 ส่วนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม         
ปลายปิด (Close-ended response question) 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิานและระดบัการศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

สว่นที ่2 แบบสอบถามวดับรรยากาศองคก์ร ผูว้จิยัปรบัปรุงจากมาตรวดัของ กนกวรรณ เครอืประยงค ์(2551) 
ซึง่พฒันามาจากแนวคดิของ Stringer (2002) ขอ้ค าถามทัง้หมดจ านวน 12 ขอ้ ลกัษณะของแบบวดั เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่, ไม่เหน็ดว้ย, เหน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยพอ ๆ กนั, เหน็ดว้ย
และเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบตามระดบัความคดิเหน็  
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สว่นที ่3 แบบสอบถามวดัความเหนื่อยหน่ายในการท างานขอ้ค าถามทัง้หมดจ านวน 9 ขอ้ ลกัษณะของแบบ
วดั เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มากและมากทีสุ่ด ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบตามระดบัพฤติกรรมการท างาน การวิเคราะห์ขอ้มูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามครบตามจ านวนของขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูป สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ สถิตเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมานประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี (Independent t-test) การวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) การวเิคราะหแ์บบสมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
เกณฑก์ารอภปิรายผลการวจิยั ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชใ้นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
เป็นการวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถามค่าระดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั ตาม
เกณฑม์าตรวดัของลเิคริต์ (Liker scale) คะแนนทีก่าหนดจะถูกค านวณออกมาในรปูของค่าเฉลีย่ตามสตูรอนัตรภาคชัน้  
 

ผลการวิจยั  
1. ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 23 - 28 สถานภาพ มรีายไดต่้อเดอืน 13,001 – 

15,000 ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการปฏบิตังิาน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 1 ปี มจี านวน 101 คน รองลงมามรีะยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน 2 – 3 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี 

2. ปจัจยับรรยากาศองคก์รของพนักงานให้บรกิารทางโทรศพัท์ของธนาคารแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร
ภาพรวมบรรยากาศองคก์รของพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน ดา้นการยกย่องชมเชย ดา้นการสนับสนุนและดา้นความผูกพนั พนักงานมรีะดบัความ
คดิเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 โดยพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศ
องคก์ร ในระดบัมาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสนับสนุน ดา้นมาตรฐานการปฏบิตังิาน ดา้นการยกย่องชมเชย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 3.54 และ 3.54 ตามล าดบั และพนกังานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศองคก์ร ในระดบั
ปานกลาง 1 ดา้น คอื ดา้นความผกูพนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28  

3. ด้านมาตรฐานการปฏบิตัิงาน โดยรวมพนักงานมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบับรรยากาศองคก์ร  ด้าน
มาตรฐานการปฏบิตังิาน ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนกังานมคีวามคดิเหน็ใน
ระดบัมากทุกขอ้ คอื ขอ้ หน่วยงานมกีารกระตุ้นใหพ้นักงานพฒันาปรบัปรุงผลงานใหด้ยีิง่ขึน้อยู่เสมอ ขอ้ ฝ่ายลูกคา้
สมัพนัธท์ี่ท่านปฏบิตัิงานอยู่ หน่วยงานมกีารก าหนดเกณฑว์ดัผลงานอย่างชดัเจน และขอ้ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธท์ี่ท่าน
ปฏบิตัิงานอยู่ มกีารก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและมาตรฐานการปฏบิตังิานใหก้บัผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.66 3.54 และ 3.42 ตามล าดบั  

4. ระยะเวลาการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการลาออกของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์อง
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้ 

5. บรรยากาศองคก์ร ดา้นการยกย่องชมเชย พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม กบัความตัง้ใจใน
การลาออกของพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยรวม  ซึง่สามารถ
อธบิายไดว้่า พนักงานมคีวามเหน็ในดา้นบรรยากาศองคก์ร ดา้นการยกย่องชมเชย ลดลง 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิล
ของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง พนกังานจะมรีะดบัความตัง้ใจในการลาออกโดยรวม เพิม่ขึน้ .154 หน่วย อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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6. บรรยากาศองคก์ร ดา้นความผูกพนั พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม กบัความตัง้ใจในการ
ลาออกของพนักงานให้บรกิารทางโทรศพัท์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยรวม  ซึง่สามารถ
อธบิายไดว้่า พนกังานมคีวามเหน็เกีย่วกบั บรรยากาศองคก์ร ดา้นความผกูพนั ลดลง 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวั
แปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง พนกังานจะมรีะดบัความตัง้ใจในการลาออกโดยรวม เพิม่ขึน้ .282 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

7. ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ดา้นความรูส้กึอ่อนลา้ พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั กบัความ
ตัง้ใจในการลาออกของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยรวม  ซึง่
สามารถอธบิายไดว้่า พนักงานมคีวามเหน็ในดา้นความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ดา้นความรูส้กึอ่อนลา้ เพิม่ขึน้ 1 
หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง พนักงานจะมรีะดบัความตัง้ใจในการลาออกโดยรวม เพิม่ขึน้ .243 
หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

8. ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน ดา้นความรูส้กึลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น พบว่า มคีวามสมัพนัธ ์
ในทศิทางเดยีวกนั กบัความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานให้บรกิารทางโทรศพัท์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง              
ในกรุงเทพมหานครโดยรวม ซึง่สามารถอธบิายได้ว่า พนักงานมคีวามเหน็ในดา้นความเหนื่อยหน่ายในการท างาน  
ดา้นความรูส้กึลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น เพิม่ขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง พนักงาน
จะมรีะดบัความตัง้ใจในการลาออกโดยรวม เพิม่ขึน้ .202 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 

การอภิปรายผล  
1. ด้านระยะเวลาการปฏิบติังาน พบว่า ระยะเวลาการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการลาออก

ของพนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  แตกต่าง ทัง้นี้อาจเนื่องจาก
ระยะเวลาหรอือายุการท างาน ประสบการณ์ในการท างานต่างๆ ทีผ่่านมาจะท าใหพ้นกังานทีป่ฏบิตังิานมาเป็นเวลานาน 
เริม่เกดิความช านาญในงานที่รบัผดิชอบ สามารถปรบัตวัได้ดกีบัสภาพสงัคมองค์การนัน้ๆ พนักงานรูส้กึผูกพนักบั
องคก์รและซมึซบัวฒันธรรมองคก์รมากขึน้ และไม่อยากเปลีย่นงานใหม่ อกีทัง้เมื่อพนกังานปฏบิตังิานมาเป็นระยะเวลา
ทีย่าวนานแลว้ นบัว่าเป็นช่วงทีพ่นักงานจะไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง หรอืมองเหน็ความกา้วหน้าในชวีติการท างานได้
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ท าใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ารอย่างเหน็ไดช้ดักว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานช่วงอื่นๆ 
ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าผูท้ีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานน้อย มกัจะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเปลีย่นงานและลาออกมากกว่าพนกังานทีม่ี
ระเวลาในการท างานมากกว่า โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิยส์ุดา เมธพีลกุล (2550:90) ศกึษาเรื่อง การรบัรู้
บรรยากาศองคก์าร การประเมนิสขุภาพตนเองและความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวชิาชพีระดบัปฏบิตักิาร : กรณีศกึษา
โรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นระบบประสาทของรฐัแห่งหนึ่ง พบว่า พยาบาลทีม่อีายุการท างานแตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจ
ลาออกแตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนพสิุทธิ ์บุญโต (2554:90) ท าการศกึษาเรื่องคุณภาพชวีติและ
ปญัหาในการท างานที่มผีลต่อการลาออกของพนักงานขบัรถบรรทุกในธุรกจิขนส่ง : เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
พนักงานขบัรถบรรทุกทีม่รีะยะเวลาการท างานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการลาออกของพนักงานไม่แตกต่างกนั  และไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรินันท ์ผลมะเฟือง (2548:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง การรบัรูส้ ิง่คุกคามดา้นสุขภาพจากการ
ท างาน บรรยากาศองคก์าร และความตัง้ใจในการลาออกหรอืโอนยา้ยงานของพยาบาล กรณีศกึษาโรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งในสงักดัสภากาชาดไทย พบว่า พยาบาลทีม่อีายุการท างานต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการลาออกหรอืโอนยา้ยงานของ
พยาบาลโดยรวมไม่ต่างกนั  
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2. บรรยากาศองคก์ร ด้านการยกย่องชมเชย พบว่า พนักงานมรีะดบัความคิดเหน็ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยพนกังานเหน็ว่าหน่วยงานใชม้รีะบบการใหร้างวลัทัง้ทีเ่ป็นรปูตวัเงนิ หรอืรูปแบบอื่นๆเมื่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาท า
ผลงานไดด้ขีึน้ และมกีารยกย่องชมเชยเมื่อพนกังานมผีลการปฏบิตังิานทีด่ ีเมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใน
การลาออกของพนักงาน พบว่าบรรยากาศองค์กร ด้านการยกย่องชมเชย มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออกของ
พนักงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม หมายความว่า หากพนักงานไดร้บัการยกย่องทีน้่อยลงจะท าให้
ความตัง้ใจลาออกเพิม่มากขึน้ และหากไดร้บัการยกย่องทีเ่พิม่ขึน้กจ็ะท าใหม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออกน้อยลงตามไปดว้ย 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากพนกังานมคีวามตอ้งการการยอมรบัยกย่องในดา้นต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ เน่ืองจาก
สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัที่พนักงานส่วนใหญ่ค านึงถึง ดงันัน้หากไม่เป็นไปตามที่พนักงานคาดหวงัหรอืไดร้บัจะส่งผลให้
พนักงานตัง้ใจที่จะลาออกเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย ซึ่งตรงกบัระดบัความตัง้ใจที่จะลาออกที่อยู่ในระดบัมาก โดย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิยส์ดุา เมธพีลกุล (2550:90) ศกึษาเรื่อง การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร การประเมนิสุขภาพ
ตนเองและความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวชิาชพีระดบัปฏบิตัิการ : กรณีศกึษาโรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นระบบ
ประสาทของรฐัแห่งหนึ่ง การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นค่าตอบแทนและ สวสัดกิารมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความ
ตัง้ใจลาออก และสอดคลอ้งงานวจิยัของจรินันท์ ผลมะเฟือง (2548:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง การรบัรูส้ ิง่คุกคามดา้น
สุขภาพจากการท างาน บรรยากาศองคก์าร และความตัง้ใจในการลาออกหรอืโอนยา้ยงานของพยาบาล กรณีศกึษา
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสงักดัสภากาชาดไทยพบว่า การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการยกย่อง พบว่ามคีวามสมัพนัธ์
กบัความตัง้ใจในการลาออกหรอืโอนยา้ยงานของพยาบาลโดยรวม และมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความตัง้ใจในการ
ลาออกหรอืโอนยา้ยงานของพยาบาล  

3. บรรยากาศองคก์ร ด้านความผกูพนั พบว่า พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยพนักงานเหน็ว่าสมาชกิส่วนใหญ่ในฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ ์มคีวามรูส้กึมุ่งมัน่ทุ่มเท ในการท างานใหก้บัองคก์รนี้อย่าง
เตม็ที ่และสว่นมากรูส้กึภูมใิจทีไ่ดท้ างานกบัองคก์รรวมทัง้ มเีป้าหมายและแนวทางการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัความ
คดิเหน็และความต้องการของสมาชกิส่วนใหญ่ในเมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน 
พบว่าบรรยากาศองคก์ร ดา้นความผกูพนั มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
ตรงกนัขา้ม หมายความว่า หากพนกังานมคีวามผูกพนัต่อองคก์รและเพื่อร่วมงานทีล่ดลงหรอืมคีวามผูกพนัต ่ากจ็ะท า
ใหม้คีวามตัง้ใจลาออกเพิม่มากขึน้ และหากมรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รและเพื่อนร่วมงานมากกจ็ะท าใหม้คีวามตัง้ใจ
ทีจ่ะลาออกน้อยลงตามไปดว้ย ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการทีพ่นักงานมรีะดบัความคดิเหน็ในดา้นความผูกพนัปานกลาง  
หมายถงึว่าพนกังานในฝา่ยงานไม่ไดม้คีวามผกูพนัต่อเพื่อนร่วมงานมากนกั ซึง่ท าใหพ้นักงานมคีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออก
จากงานได ้ซึง่ตรงกบัระดบัความตัง้ใจทีจ่ะลาออกทีอ่ยู่ในระดบัมาก โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิยส์ดุา เมธพีลกุล 
(2550:90) ศกึษาเรื่อง การรบัรู้บรรยากาศองค์การ การประเมนิสุขภาพตนเองและความตัง้ใจลาออกของพยาบาล
วชิาชพีระดบัปฏบิตักิาร : กรณีศกึษาโรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นระบบประสาทของรฐัแห่งหนึ่ง การรบัรูบ้รรยากาศ
องค์การด้านสมัพนัธภ์าพภายในหน่วยงานมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความตัง้ใจลาออก และสอดคล้องงานวจิยัของ
จรินันท ์ผลมะเฟือง (2548:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง การรบัรูส้ ิง่คุกคามดา้นสุขภาพจากการท างาน บรรยากาศองคก์าร 
และความตัง้ใจในการลาออกหรอืโอนยา้ยงานของพยาบาล กรณีศกึษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสงักัดสภากาชาดไทย
พบว่า การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร ดา้นความผูกพนั มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการลาออกหรอืโอนยา้ยงานของ
พยาบาลโดยรวม และมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความตัง้ใจในการลาออกหรอืโอนยา้ยงานของพยาบาล  

4. ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน ด้านความรูสึ้กอ่อนล้า พบว่า พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนักงานเหน็ว่ารูส้กึหมดพลงัและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
ภาระงานที่ได้รบัมอบหมายนัน้มากเกนิไปจนรูส้กึท้อแท้ และทุกๆ วนั รูส้กึไม่พอใจ ตงึเครยีดเพราะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของงานได ้ เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน พบว่า
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บรรยากาศองคก์ร ดา้นความรูส้กึอ่อนลา้ มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั หมายความว่า หากพนกังานมคีวามรูส้กึอ่อนลา้ทีเ่พิม่มากขึน้กจ็ะสง่ผลใหม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออกเพิม่มากขึน้
ตามไปดว้ย ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการทีพ่นักงานรูส้กึว่าหมดพลงัและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาที่
เกดิขึน้ งานทีไ่ดร้บัมอบหมายมากเกนิไป และรูส้กึไม่พอใจ ตงึเครยีดเพราะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
งานได ้สง่ผลใหพ้นกังานมคีวามตอ้งการทีจ่ะลาออกนัน่เอง โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หอมไกล ต้นสกั (2553: 54) 
ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูพ้ฤตกิรรมความเป็นผูน้ า การสนับสนุนทางสงัคมและความเหนื่อยหน่ายใน
งานกบัความตัง้ใจลาออกจากงานของพยาบาล โรงพยาบาลเชยีงใหม่ รามจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ความเหนื่อยหน่าย
ในงานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจลาออกจากงานของพยาบาล  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01          
(r = 0.482) และพบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงานดา้นความรูส้กึอ่อนลา้ทางอารมณ์ และดา้นการลดคุณค่าความเป็น
บุคคล มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจลาออกจากงานของพยาบาล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ค่า สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .614 .284 ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยีพ์ร กุมภคาม (2546: 
บทคดัย่อ) ศกึษา เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความเหนื่อยหน่ายและ
ความตัง้ใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลนพรตันราชธานี พบว่า ความเหนื่อยหน่ายมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความตัง้ใจลาออก โดยความเหนื่อยหน่ายด้านความรู้สกึอ่อนล้าในอารมณ์ และความเหนื่อยหน่ายด้านการลด
ความส าเรจ็ส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์ความตัง้ใจลาออกไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิโดยมสีมัประสทิธิก์ารก าหนด
รอ้ยละ 41.0  

5. ความเหน่ือยหน่ายในการท างาน ด้านความรูสึ้กลดคณุค่าความเป็นบุคคลในผู้อ่ืน พบว่า พนักงาน
มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนักงานเหน็ว่ามคีวามรูส้กึสงสยัในคุณค่าและความส าคญัใน
งาน ลกัษณะงานทีป่ฏิบตังิานอยู่ไม่ได้รบัความส าคญัจากผูใ้ชบ้รกิาร และไม่ไดร้บัความใส่ใจจากเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน พบว่าบรรยากาศองคก์ร ดา้น
ความรู้สกึลดคุณค่าความเป็นบุคคลในผูอ้ื่น มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนั หมายความว่า หากพนักงานรูส้กึว่าไม่ไดร้บัความส าคญัต่อบุคคลทีร่่วมงานทัง้ลูกคา้ หวัหน้างานและ
เพื่อนร่วมงาน กจ็ะท าใหม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะลาออกเพิม่มากขึน้นัน่เอง ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการทีพ่นกังานรูส้กึว่างานทีท่ า
ไม่ค่อยมคีุณค่าและไม่ไดร้บัความส าคญัต่อลกูคา้ หวัหน้างานและเพื่อร่วมงาน จงึสง่ผลใหพ้นกังานมคีวามต้องการทีจ่ะ
ลาออก และตรงกบัระดบัความตัง้ใจลาออกทีอ่ยู่ในระดบัมาก โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หอมไกล ต้นสกั (2553: 
54) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูพ้ฤตกิรรมความเป็นผูน้ า การสนับสนุนทางสงัคมและความเหนื่อยหน่าย
ในงานกบัความตัง้ใจลาออกจากงานของพยาบาล โรงพยาบาลเชยีงใหม่ รามจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ความเหนื่อย
หน่ายในงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจลาออกจากงานของพยาบาล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
(r = 0.482) และพบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงานดา้นความรูส้กึอ่อนลา้ทางอารมณ์ และดา้นการลดคุณค่าความเป็น
บุคคล มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจลาออกจากงานของพยาบาล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ค่า สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .614 .284 ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยีพ์ร กุมภคาม (2546: 
บทคดัย่อ) ศกึษา เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความเหนื่อยหน่ายและ
ความตัง้ใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลนพรตันราชธานี พบว่า ความเหนื่อยหน่ายมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
ความตัง้ใจลาออก โดยความเหนื่อยหน่ายด้านความรู้สกึอ่อนล้าในอารมณ์ และความเหนื่อยหน่ายด้านการลด
ความส าเรจ็ส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์ความตัง้ใจลาออกไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิโดยมสีมัประสทิธิก์ารก าหนด
รอ้ยละ 41.0  
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ข้อเสนอแนะ  
1. ควรศกึษาเพิม่เตมิในเชงิคุณภาพว่าปจัจยัใดทีจ่ะใหร้ะดบับรรยากาศองคก์รและความเหนื่อยหน่ายในการ

ท างานในขององคก์รมแีนวโน้มลดลงเพื่อจะน าขอ้มลูจากการวจิยัไปปรบัปรุงพฒันาในดา้นต่างๆ และสามารรถน าเสนอ
แนวทางการป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ภายในอนาคตได ้ 

2. ควรศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์ร ดา้นความผูกพนั เนื่องจากว่าจากการศกึษาครัง้นี้เป็น
ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะลาออกมากที่สุด ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ถดัไปควรเพิม่เติมในการศกึษาปจัจยั
ดงักล่าวในเชงิลกึมากขึน้ เช่น ความสมัพนัธข์องลกัษณะสว่นบุคคล กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตน้  

3. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนักงานในส่วนของส านักงานใหญ่  โดย
ท างานในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรขยายกลุ่มประชากรใหค้รอบคลุมถงึพนักงานในส่วน
ภูมภิาคดว้ย โดยศกึษาแยกเป็นรายภูมภิาคทัง้ 5 แห่ง ซึง่มสีภาพแวดลอ้มการท างาน วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้
ศกึษากลุ่มประชากรทีอ่ยู่ในต าแหน่งงานระดบับรหิารดว้ย อนัจะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีดมากขึน้ และสามารถ
วดัระดบับรรยากาศขององคก์รไดโ้ดยรวมได ้ 

4. ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาในเชงิปรมิาณ (Quantitative Approach) ซึง่มกีารเกบ็ขอ้มูลจากใช้
แบบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้จงึอาจเพิม่การศกึษาในเชงิคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใชก้ารสมัภาษณ์ 
การสงัเกต หรอืการเขา้ไปท าความรูจ้กัและมสีว่นร่วมในการท างานกบัพนักงานในส่วนงานต่างๆ เพื่อจะไดร้บัทราบถงึ
บรรยากาศองคก์รและความเหนื่อยหน่ายในการท างานขององคก์รมากขึน้ไดม้ากยิง่ขึน้  
 

ประกาศคณูุปการ  
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  อาจารย์ที่ปรึกษา                   

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล ทีใ่หค้ าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย  

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิและอาจารย์ ดร.มนู ลนีะวงศ ์ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ                   
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ          
ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตา
ดว้ยดเีสมอมา  

ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วน
ส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี  

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ที่ใหค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา 
เพื่อการวจิยัครัง้นี้  

ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดเ้ลีย้งดูและอบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนดี ขยนั อดทน ซื่อสตัย ์              
มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาต ิ 
สุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิามารดา ญาติ
และบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา  
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