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ความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการลูกค้าภาคพ้ืน 
กบัสายการบินแห่งหน่ึง 

THE INTENTION OF RESIGNING EMPLOYEES OF A COMPANY  
THAT SERVING GROUND STAFF IN AN AIRLINE 

 
ปฐมาวด ีหนิเธาว์1 

ณัฏฐพชัร มณีโรจน์2 
 

บทคดัย่อ 
 

จากการวจิยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัปจัจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน
บรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง 2) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับ
ความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง โดยใช้แบบสอบถามที่มี
ค่าความเชื่อมัน่ 0.769-0.902 เป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 250 คน ใช้การวเิคราะหห์าค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความต่างค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 

1. ผลการวจิัยพบว่ากลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นต่อความตัง้ใจในการลาออกในด้านปจัจัยด้าน
ลักษณะงาน ปจัจยัดา้นความสมัพนัธต์่อผูบ้งัคบับญัชา และปจัจยัทางดา้นความสมัพนัธต์่อเพื่อนร่วมงาน มรีะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดับมาก ปจัจยัดา้นโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน ปจัจยัทางดา้นรายได ้ผลตอบแทน และ
สวสัดกิาร และปจัจยัทางดา้นความตัง้ใจใน การลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่ง
หน่ึง มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานบรษิัทผูใ้ห้บรกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบินแห่งหน่ึงที่มเีพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายไดต้่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิาร
ลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึงไม่แตกต่างกัน และพบว่า พนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิ
แห่งหน่ึงทีม่อีายุและประสบการณ์การท างานต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผู้ใหบ้รกิาร
ลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึงแตกต่างกัน 
 
ค าส าคญั: ความตัง้ใจลาออก พนักงานบรกิารลูกคา้ภาคพืน้ สายการบนิ 

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were as follows: 1) to study the factors influencing the intention to  
resign among employees of a company that serves as the ground staff of an airline; 2) to compare the 
differences between the personal factors and the intention to resign among ground staff airline employees. A 
questionnaire with a reliability of 0.769 to 0.902 was used as a tool to collect data for two hundred and fifty 
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samples. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, t -test, a one way 
analysis of variance. 

The results showed that the majority of the respondents were female and aged from twenty to 
twenty nine years of age, single, held a Bachelor’s degree, an income from 20,001 Baht to 30,000 Baht and 
one to three years of work experience. There were also opinions about the intention to resign and in terms of 
the job, the level of feedback was very high. However, the level of opinion was moderate regarding 
opportunities and advancement. In terms of relationships with bosses and with college, the level of feedback 
were both very high. However, the factors of Income and welfare were at a moderate level. With regard to 
the factor of intentions to resign among ground staff airline, the level of opinion was moderate.  

The results of the hypothesis testing revealed that gender affected the intentions of employees to 
resign no differently. Employees of a different age demonstrated different behaviors; for example, staff aged 
between twenty to twenty-nine age-bracket intended to resign by the time they were in the thirty to thirty-nine 
year age-bracket. For those employees with a different marital status, the intention to resign was not 
different. Furthermore, the factor of different levels of education affected the intention to resign among 
employees as a whole was no different. Similarly, the aspect of a different level of income, also affected their 
intention to resign in the same way. The employees with an experience level of ten years or more had a 
different intentions in terms of resignation. Employees with more than ten  years of experience are less likely 
to resign than employees with less than one year of experience, one to three years, four to six years and 
seven to nine years. 
 
Keywords: THE INTENTION OF RESIGNING, SERVING GROUND STAFF, AIRLINE 
 
บทน า 
 ธุรกิจบริการมีความจ าเป็นต้องใช้พนักงานเป็นหลักในการให้บริการลูกค้ามากกว่ าใช้เครื่องจักร (Auto 
Machine) พนักงานมคีวามสามารถคดักรองลูกคา้และดูแลความปลอดภยัของลูกค้า เช่น การทีไ่ม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสาร
ที่สุขภาพมีปญัหา สุขภาพไม่ดี หรือมีปญัหาทางสุขภาพ ผู ้โดยสารตัง้ครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห ์
พาสปอร์ต หรือ วซ่ีาหมดอายุ เอกสารไม่ครบ เหล่าน้ีจะไม่อนุญาตใหข้ึ้นเครื่องบินหากเอกสารไม่ครบถว้นสมบูรณ์             
ซึ่งเครื่องจกัรไม่สามารถคดักรองลูกคา้ไดอ้ย่างละเอยีดเท่าพนักงาน (การบนิไทย. ขอ้แนะน าดา้นความปลอดภยั.  
วนัที่คน้เอกสาร 9 ธันวาคม 2561, เขา้ถงึไดจ้าก https://www.thaiairways.com) คนมีคุณค่า เพราะว่า คนเป็นส่วน
หน่ึงที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ หรือ ความไม่พึงพอใจ ดังนั ้น บริษัทให้ความส าคัญกับคน โดยเริ่มตัง้แต่                
การสรรหา การคดัเลือกบุคลากร รวมไปถงึการพฒันาบุคลากร ธ ารงรกัษาพนักงานไวใ้หอ้งคก์รนานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้            
ด้วยการจูงใจเรื่องต่างๆ เพราะว่า การที่พนักงานลาออกนั้นแสดงว่า บริษัทได้สูญ เสียทรัพยากรที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นไป 
 บริษัทแห่งหน่ึงน้ีให้บรกิารงานดา้นบุคลากรกับสายการบิน พนักงานที่เข้ามาใหม่จะเป็นพนักงานกลุ่มคน              
รุ่นใหม่ ตามคุณสมบตักิารรบัพนักงานใหม่อายุ 20-29 ปี และผูม้ปีระสบการณ์ในการท างาน อายุไม่เกิน 35 ปี จะเน้น
เฉพาะกลุ่มประเภทงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในดา้นนั้น ๆ และได้รับการอบรมอย่างเฉพาะดา้นจาก             
สายการบิน เพื่อที่จะตอบสนองปจัจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของสายการบิน มีการเน้นการบริหารบุคลากรให้มี
ความสามารถเต็มประสิทธภิาพ และ ยังลดตน้ทุนบุคลากรไดใ้นระยะยาว พนักงานบริษัทผูใ้ห้บรกิารลูกคา้ภาคพืน้กับ
สายการบินแห่งหน่ึง ทีอ่ยู่ในฝ่ายบรกิารลูกคา้ภาคพืน้น้ีตอ้งปฏบิตังิานทัง้ภายในอาคารผูโ้ดยสาร และภายนอกอาคาร

https://www.thaiairways.com/
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ผูโ้ดยสาร อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูโ้ดยสารในดา้นต่าง ๆ การโหลดกระเป๋าเดินทาง รับบตัรโดยสาร (Check-in) 
ตรวจรับบัตรโดยสารขึน้เครื่อง (Boarding Pass) ที่ประตูทางออกขึน้เครื่อง ปฏิบตัิงาน รบั – ส่ง ผู ้โดยสารทัง้ขาเข้า
และขาออก ทัง้อาคารผู ้โดยสารภายในประเทศ (Domestic) และ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ( International) 
รวบรวมเตรยีมเอกสารการบนิใหก้ับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตดิต่อประสานงานกับเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง และ 
เจา้หน้าทีศุ่ลกากร และอกีมากมายหลายหน่วยงานทีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึ 

เน่ืองมาจากการที่พนักงานส่วนใหญ่นั้น มีอายุน้อย ต่อสัญญาการท างานทุกๆ 5 ปี สวัสดิการอาจมีไม่
เพยีงพอ ท างานหลากหลายเวลา สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตามตารางเวลา (Schedule) สนามบินมหีลากหลาย
พืน้ที ่การเกิดความซับซ้อนหลายขัน้ตอนในเน้ือหาของงาน ตวัพนักงานมปีญัหาทางดา้นสุขภาพ พักผ่อนไม่เพยีงพอ 
พนักงานเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีอ่ายุยงัน้อยมทีางเลือกในการหางานหลากหลาย และสาเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจเป็นปจัจัย
ทีส่่งผลใหพ้นักงานเกิดการลาออกสูง โดยบรษิัทผูใ้ห้บรกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึงน้ี มอีตัราการลาออก
ในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 60 ของพนักงานฝ่ายบริการภาคพื้นดิน จ านวน 574 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท               
ผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบินแห่งหน่ึง, 2561) เพื่อเป็นการรักษาพนักงานทีม่คีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นไว ้
องค์กรจะตอ้งทราบสาเหตุของการลาออกของพนักงานว่ามสีาเหตุมาจากอะไร เมื่อทราบสาเหตุแล้วก็สามารถคิดหา
หนทางแก้ไขและป้องกันไม่ใหพ้นักงานลาออก หรอืท าใหพ้นักงานตดัสนิใจลาออกน้อยทีสุ่ด หากท าไดก้็จะเกิดผลดกีับ
องค์กร เพราะสามารถลดต้นทุนของบุคลากรในระยะยาวได้ และไม่มีต้นทุนเพิ่มในการสรรหาบุคลากรใหม่ๆ จาก
สาเหตุขา้งตน้นัน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษา ความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสาย
การบินแห่งหน่ึง เพื่อใหผ้ลจากการวจิยัในครัง้น้ี เป็นประโยชน์กับผูบ้รหิาร และฝ่ายทรพัยากรบุคคล ในองคก์รต่างๆ 
ใหส้ามารถน าไปปรบัใช้ในบรษิัทของตนเองไดต้่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาระดบัปจัจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผู ้ใหบ้ริการลูกคา้ภาคพืน้กับ
สายการบนิแห่งหน่ึง 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกับความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผู ้
ใหบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรเป็นพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ของบรษิัทผูใ้หบ้ริการลูกค้าภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง ต าแหน่ง
พนักงานบรกิารลูกคา้ภาคพืน้ (Customer Service Agent) ประจ าสนามบนิสุวรรณภูมิ จ านวน  574 คน (ทรัพยากร
มนุษย ์บรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง, 2561)  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ของบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง ค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดร้อ้ยละ 5 และ
ระดับความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัที่ไดใ้นครัง้น้ีจะเท่ากับ 230 คน และส ารองไวร้้อยละ 8 หรือ 
เท่ากับจ านวน 250 คน 
 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู ้วจิยัด าเนินการโดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) จาก
พนักงานบรษิัทผู ้ให้บรกิารลูกค้าภาคพื้นกับสายการบินแห่งหน่ึง ต าแหน่งพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น  ประจ า
สนามบนิสุวรรณภูม ิ
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และ           
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคริ์ท (Likert's scale) ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก 
จ าแนกเป็น 7 ตอน มดีงัน้ี 

ตอนที ่1 ปจัจยัลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 6 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา รายได ้และประสบการณ์ในการท างาน โดยแบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 ปจัจัยด้านลักษณะของงาน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า ตามแบบของ          
ลิเคริท์ ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก  

ตอนที่ 3 ปจัจัยดา้นโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า ตามแบบของลิเคริท์ ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก  

ตอนที ่4 ปจัจยัดา้นความสมัพันธ์ต่อผูบ้ ังคบับญัชา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
ตามแบบของลิเคริท์ ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก  

ตอนที่ 5 ปจัจัยดา้นความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
ตามแบบของลิเคริท์ ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก 

ตอนที ่6 ปจัจยัดา้นรายได ้ผลตอบแทน และสวสัดกิาร โดยแบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 
ตามแบบของลิเคริท์ ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก  

ตอนที่ 7 ความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพื้นกับสายการบนิแห่งหน่ึง โดย
แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า ตามแบบของลิเคริท์ ม ี5 ระดบั เรยีงจากน้อยไปหามาก 

การวิเคราะหข์้อมูล  
 ตอนที่ 1 วเิคราะห์ระดบัของปจัจยัด้านลักษณะงาน ปจัจยัดา้นโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ปจัจัยด้านความสมัพนัธต์่อผู ้บงัคบับญัชา ปจัจัยด้านความสมัพนัธต์่อเพื่อนร่วมงาน ปจัจัยด้านรายได้ ผลตอบแทน 

และสวัสดิการ และความตัง้ใจลาออกของพนักงาน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย  ( X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)                
ในภาพรวม และรายด้าน น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรยีงท้ายตาราง โดยมีเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยของ               
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) มีดังน้ี โดยช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 3.41 - 4.20 อยู่ในระดบัมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระหว่ าง 1.81 - 2.60 อ ยู่ ในระดับ น้อย และช่ วงค ะแนนเฉลี่ ยระหว่ าง 1.00  - 1.80 อ ยู่ใน ระดับ น้ อยที่สุ ด  
 ตอนที ่2 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปจัจยัด้านประชากรศาสตรก์ับความตัง้ใจในการลาออก
ของพนักงานด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance: One-Way ANOVA) และน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรยีงทา้ยตาราง 
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ผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และวเิคราะหข์อ้มูลการวจิยั มดีงัน้ี  
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลขอ้มูลของปจัจยัดา้นลักษณะงาน  
 

รายการ 
 

S.D. 

ระดบั
ความ 
คิดเหน็ 

1. ปจัจยัดา้นลักษณะงาน 3.48 0.45 มาก 

2. ปจัจยัดา้นดา้นโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 3.14 0.55 ปานกลาง 

3. ปจัจยัดา้นความสมัพนัธต์่อผูบ้งัคบับญัชา 3.96 0.64 มาก 

4. ปจัจยัดา้นความสมัพนัธต์่อเพื่อนร่วมงาน 3.67 0.58 มาก 

5. ปจัจยัดา้นดา้นรายได ้ผลตอบแทน และสวสัดกิาร 3.17 0.36 ปานกลาง 

6. ความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้
ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง 

3.18 0.41 ปานกลาง 

 
 จากตารางที ่1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับปจัจยัทางดา้นลักษณะงาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ปจัจัยทางด้านโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 ปจัจัยทางด้านความสัมพันธ์ต่อผู ้บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ปจัจัยทางดา้นความสมัพันธต์่อเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
ปจัจัยทางด้านรายได้ ผลตอบแทน และสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ปจัจัย
ทางด้านความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบินแห่งหน่ึง โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 
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สมมติฐานท่ี 1 พนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึงทีม่ลีักษณะส่วนบุคคลต่างกัน มผีลต่อ
ความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึงแตกต่างกัน  
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบริษัทผู ้ให้บรกิารลูกค้า
ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึง 
 

ล าดบั สมมติฐาน ค่า t / F Sig. 
ผลการ
ทดสอบ 

1 พนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบิน               
แห่งหน่ึงที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออก
แตกต่างกัน 

-0.213 0.831 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

2 พนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบิน               
แห่งหน่ึงที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออก
แตกต่างกัน 

3.433* 0.001 
ยอมรบั

สมมตฐิาน 

3 พนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบิน               
แห่งหน่ึงทีม่สีถานภาพสมรสต่างกัน มผีลต่อความตัง้ใจในการ
ลาออกแตกต่างกัน 

2.746 0.066 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

4 พนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบิน             
แห่งหน่ึงทีม่ีระดบัการศึกษาต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการ
ลาออกแตกต่างกัน 

0.927 0.397 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

5 พนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบิน              
แห่งหน่ึงที่มีรายได้ต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออก
แตกต่างกัน 

1.887 0.113 
ปฏเิสธ

สมมตฐิาน 

6 พนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบิน              
แห่งหน่ึงทีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกัน มผีลต่อความตัง้ใจ
ในการลาออกแตกต่างกัน 

8.678* 0.000 
ยอมรบั

สมมตฐิาน 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เพศต่างกัน มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงาน
บริษัทผู ้ให้บรกิารลูกค้าภาคพื้นกับสายการบินแห่งหน่ึงไม่แตกต่างกัน  แสดงว่า ความแตกต่างของเพศไม่มีผลต่อ              
ความตัง้ใจในการลาออก 
 อายุต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพืน้กับสายการบิน             
แห่งหน่ึงแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 แสดงว่า อายุที่ต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออก
แตกต่างกัน  
 สถานภาพสมรสต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออกไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ความแตกต่างทาง
สถานภาพสมรสไม่มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออก 
 ระดบัการศึกษาต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผู ้ให้บรกิารลูกคา้ภาคพื้นกับ            
สายการบินแห่งหน่ึงโดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่าความแตกต่างทางระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อความตัง้ใจในการ
ลาออก 
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 รายไดต้่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพื้นกับสายการบิน
แห่งหน่ึงโดยรวมไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ความแตกต่างของรายไดไ้ม่มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออก 
 ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีผลต่อความตัง้ใจในการลาออกแตกต่างกัน แสดงว่า  ประสบการณ์            
การท างานต่างกัน มผีลต่อความตัง้ใจในการลาออกแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การศึกษาพบประเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล มดีงัน้ี  
 เพศ พบว่า พนักงานบรกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบินแห่งหน่ึงที่มเีพศต่างกันมคีวามตัง้ใจในการลาออก
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าเพศอาจจะส่งผลต่อการลาออกไม่ได ้โดยพนักงานบริการลูกคา้ภาคพื้น
เพศหญิงและเพศชายนัน้ไดร้บังานทีม่อบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันจะไดร้ับงานที่คล้ายคลึงกัน
มไิด้มีระบุว่างานน้ีต้องเป็นเพศหญิง งานน้ีต้องเป็นเพศชายที่สามารถปฏิบัติงานได ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ 
ปรทิศัน์ คล่องด ี(2558 : 88 ) ไดศ้ึกษาวจิยัเรื่อง การรบัรูส้ภาพแวดล้อมในการท างานและความพึงพอใจในงานทีม่ผีล
ต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงาน Generation Y ของบรษิัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า เพศที่
แตกต่างกันมคีวามตัง้ใจในการลาออกโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 อายุ พบว่า พนักงานบรกิารลูกคา้ภาคพื้นกับสายการบินแห่งหน่ึงที่มีอายุแตกต่างกันมีความตัง้ใจในการ
ลาออกโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว้ โดยช่วง
อายุระหว่าง 20-29 ปี มคีวามตัง้ใจในการลาออกมากกว่าช่วงอายุ 30-39 ปี ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะพนักงานทีม่อีายุน้อยจะ
ยา้ยงานบ่อยเน่ืองจากโอกาสในการเปลี่ยนงานยังมเียอะมากกว่าผู ้ทีม่ีอายุมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ณปภัช นาคเจือทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า พนักงานในเขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจงัหวดัพระนครศรอียุธยา
ทีม่ีเพศต่างกัน มีระดับแนวโน้มการลาออกดา้นสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านเงนิเดอืนแตกต่ างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สถานภาพสมรส พบว่า พนักงานบริษัทผูใ้หบ้รกิารลูกคา้ภาคพื้นกับสายการบนิแห่งหน่ึงที่มสีถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มคีวามตัง้ใจในการลาออกโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวจิัย ทัง้น้ีอาจะ
เป็นเพราะพนักงานที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกันมคีวามพงึพอใจในงาน มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่การงานอย่าง
คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับงานวจิยัของ พฤกษ์ สุพรรณนาลัย และประสพชัย พสุนนท ์(2558 : 115) ไดศ้ึกษาวจิยัเรื่อง 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงานในบรษิัทชไนเดอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพ
สมรส พบว่า พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจลาออกไม่แตกต่างกัน  
 ระดบัการศึกษา พบว่า พนักงานบริษัทผู้ใหบ้รกิารลูกคา้ภาคพื้นกับสายการบนิแห่งหน่ึงที่มรีะดบัการศึกษา
แตกต่างกัน มคีวามตัง้ใจในการลาออกโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานของงานวจิยั ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะพนักงานผูท้ี่มรีะดบัการศึกษาต่างกันอาจจะมีการตดัสินใจและมพีฤตกิรรมคล้ายคลึงกัน จงึมีความตัง้ใจในการ
ลาออกโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิัยของ สุเบญญา ขวญัทอง และทวศีักดิ ์กฤษเจรญิ  (2558 : 276)              
ได้ศึกษาวิจยัเรื่อง การศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อความตัง้ใจออกจากงานของพนักงาน Generation Y ผลการวจิัยพบว่า 
ระดบัการศึกษาทีต่่างกันมผีลต่อความตัง้ใจออกจากงานของพนักงาน Generation Y ไม่แตกต่างกัน 
 รายได ้พบว่า พนักงานบรษิัทผู้ใหบ้รกิารลูกคา้ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึงทีม่รีายไดแ้ตกต่างกัน มคีวาม
ตัง้ใจในการลาออกโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานของงานวิจยั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะพนักงาน                
มีความพึงพอใจในด้านรายได้ของตนเอง หรอือาจจะมีความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีรายได้                  
ทีแ่ตกต่างกันแต่พนักงานมีความตัง้ใจในการลาออกไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวจิัยของ พฤกษ์ สุพรรณนาลัย 
และประสพชัย พสุนนท์ (2558: 115) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจลาออกของพนักงาน                     
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ในบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกันมีความตัง้ใจลาออก                        
ไม่แตกต่างกัน  
 ประสบการณ์การท างาน พบว่า พนักงานบริษัทผู ้ให้บริการลูกค้าภาคพื้นกับสายการบินแห่งหน่ึงที่มี
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความตัง้ใจในการลาออกโดยรวมแตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับสมมตฐิานของ
งานวิจยั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะพนักงานทีม่ีอายุการท างานเยอะจะมคีวามผูกพนัธ์ต่อองคก์ร มคีวามรบัผดิชอบ และมี
ความช านาญในการท างาน รวมไปถงึมคี่าตอบแทนมากกว่าพนักงานทีม่อีายุการท างานน้อย สอดคล้องกับงานวจิยัของ 
นพรตัน์ ตัง้เวนิชเจรญิสุข (2559 :47)ผลการวจิัยพบว่า ปจัจัยส่วน บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ สาขาวิชาทีจ่บ 
และประสบการณ์การท างาน มผีลต่อการลาออกของผูแ้ทนยาหรอืไม่ ผูว้จิยัไดว้ดัค่าตวัแปรโดยใช้วธิ ีChi-square test 
ผลการวจิยัพบว่า อายุ สถานภาพ และประสบการณ์การท างาน เป็นปจัจยัดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อการลาออกของผูแ้ทนยา
อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลควรน าขอ้มูลการวจิยัทางดา้นลักษณะส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการลาออกไป
เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน และให้ผู ้บริหารสามารถน าผลการ
ศึกษาวิจยัในครัง้น้ีไปก าหนดกลยุทธ์ในการจูงใจพนักงาน เช่น มีการอบรมพนักงานใหม่ให้เขา้ใจวฒันธรรมองค์กร 
เขา้ใจนโยบายบริษัทให้กับพนักงานทีเ่ขา้มาท างานใหม่ เพื่อลดอตัราการลาออกของพนักงานบรษิัทผูใ้หบ้รกิารลูกค้า
ภาคพืน้กับสายการบนิแห่งหน่ึงใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยในดา้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและคาดว่าน่าจะมีความสัมพันธต์่อความตัง้ใจในการ
ลาออกของพนักงานของบริษัทแห่งหน่ึง และควรมีการท าการศึกษาวจิัย ประเมินผลความตัง้ใจในการลาออกของ
พนักงานของบริษัทแห่งหน่ึง หาจุดบกพร่องและสามารถรักษาพนักงานไว้ให้อยู่กับองค์กรได้นานมากยิ่งขึ้น              
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท 
 
เอกสารอ้างอิง 
Krejcie, R. V. and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and  
        Psychological Measurement. 30, p.607-610.  
การบนิไทย. ขอ้แนะน ำดำ้นควำมปลอดภยั. วนัทีค่น้เอกสาร 9 ธนัวาคม 2561, เขา้ถงึไดจ้าก  
        https://www.thaiairways.com/th_TH/plan_my_trip/travel_information/travel_guide.page 
ณปภชั นาคเจอืทอง. (2553). กำรศึกษำปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มกำรลำออกของพนักงำนในสวน อุตสำหกรรมโรจนะ  
        จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยกรุงเทพ.    
นพรตัน์ ตัง้เวนิชเจรญิสุข. (2559). ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรลำออกของผูแ้ทนยำ. ศศ.ม. (สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ). 
        กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์    
บุญชม ศรสีะอาด. (2545). กำรวจิยัเบื้องตน้. พมิพค์รัง้ที ่7. กรงเทพฯ: สุวรียิาสาสน์. 
บุญรวย ฤาชัย. (2559). กำรจดักำรเพือ่ควำมก้ำวหน้ำในงำนอำชีพ = Career management : HRM 4323 (Hr 419)  
        (พมิพค์รัง้ที ่2). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยรามค าแหง. 
ปรทิศัน์ คล่องด.ี (2558). กำรรบัรูส้ภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและควำมพงึพอใจในงำนทีม่ผีลต่อควำมตัง้ใจลำออก  
        ของพนักงำน Generation Y ของบรษิัทเอกชน ในกรุงเทพมหำนคร. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). 
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ.    
พฤกษ์ สุพรรณนาลัย และประสพชัย พสุนนท.์ (2558, มกราคม – มถิุนายน). ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจลาออก 
        ของพนักงานในบรษิัทชไนเดอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด. วำรสำรจนัทรเ์กษมสำร, 21(40), 110-118.  



9 
 

สุเบญญา ขวญัทอง และทวศีักดิ ์กฤษเจรญิ. (2558, มกราคม – ธนัวาคม). การศึกษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจออก 
        จากงานของพนักงาน Generation Y A Study on Factors Affecting Turnover Intention of Generation Y  
        Employees, วำรสำรสงัคมศำสตร ์มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ, 18, 263-282.  
 
 


