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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจค่าตอบแทนต่อความพึงพอใจในงาน ความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ และความตั้งใจลาออกของข้าราชการตารวจ รวมถึงศึกษาผลกระทบความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตารวจ ประชากรคือข้าราชการตารวจ สังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร โรงเรียนผู้กากับจานวน 200 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสาหรับการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันด้าน
จิ ต ใจ และความพึ งพอใจในงานและความผูก พั นด้า นจิ ตใจส่งผลเชิ งลบต่อ ความตั้งใจลาออก แต่ ค วามพึ งพอใจใน
ค่าตอบแทนไม่ส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กรของข้าราชการตารวจ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจค่าตอบแทน, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันด้านจิตใจ, ความตั้งใจลาออก
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Abstract
This research aimed to (1) study the effects of pay satisfaction on job satisfaction, affective
commitment, and the police officer’s intention to leave and (2) study the effects of job satisfaction
and affective commitment on the police officer’s intention to leave. This research employed the
quantitative research method. The population were 200 police officers from the Royal Thai Police
Headquarters using a questionnaire as the research instrument. Data analysis was conducted by using
descriptive statistics, include of frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistics for
hypothesis testing were simple regression analysis and multiple regression analysis. The results found
that pay satisfaction has a positive effected on job satisfaction and affective commitment. Also, job
satisfaction and affective commitment have a negative effected on the police officer’s intention to
leave. On the other hand, pay satisfaction have no significant effects on turnover intention of the police
officers.
Keywords: Pay satisfaction, Job satisfaction, Affective commitment, Intention to leave
บทนา
ค่าตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจที่สาคัญสาหรับการกระตุ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของพนักงาน
และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดวัตถุประสงค์ของพนักงานและองค์กรให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยการ
จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานตามผลการปฏิบัติ พนักงานมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มความพยายามถ้าเพิ่มความเพียงพอในการจ่าย
ค่าตอบแทนโดยนายจ้าง และสุดท้ายส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการทางาน แต่ถ้าความพึงพอใจในงานลดลงที่มา
จากประสิทธิภาพการจ่ายค่าตอบแทนมากเพียงพออาจทาให้พนักงานลาออกไปทางานที่อื่น (A’yuninnisa & Saptoto,
2015) ซึ่งการลาออกของพนั กงานเป็ นปัจจัย ที่หลายองค์กรให้ค วามสาคัญเพราะมีเ วลาและค่ าใช้จ่า ยเข้ามามี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในปัญหาดังกล่าว เช่น ต้องหาพนักงานใหม่มาแทนหรือทางานในหน้าที่นั้น องค์กรต้องเสียงบประมาณในการ
รับสมัครและฝึกอบรมคนใหม่ให้สามารถทางานได้เทียบเท่ากับพนักงานเดิมที่ลาออกไป ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
เช่นการสะดุดของการทางานภายในองค์กร เกิดสภาพความตรึงเครียดและการทางานที่มากเกินไปสาหรับพนักงานที่คง
อยู่ และการลาออกยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์กรได้ (Singh & Loncar, 2010) และอาจส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อความสามารถในการทากาไรขององค์กร
สาหรับอาชีพข้าราชการตารวจ เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก เป็นอาชีพที่มี
เกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ได้ตอบแทนประเทศชาติ กล่าวคือต้องทาหน้าที่ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม จับกุมผู้กระทาผิด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน อีกทั้ง
ยังต้องมีหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุขให้กัประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงนับได้ว่าเป็นหน้าที่ที่มีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง
และเป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถถืออาวุธในการปฏิบัติงานทั้งในขณะที่ประเทศชาติเกิดความเดือดร้อนและมีความ
สงบสุข จึงถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน ที่สาคัญในสภาวะสังคมปัจจุบัน
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เกิดอาชญากรรมหรือรูปแบบคดีต่างๆ มากมายและเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จานวนของข้าราชการตารวจจึง
ต้องมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับงานราชการอื่นเนื่องจากงานตารวจเป็นงานที่มีความเสี่ยง
มากกว่า (ไทยโพสต์, 2562)
ดังนั้นข้าราชการตารวจต้องเป็นบุคคลที่เสียสละ มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ต้องมีความรู้
ความสามารถหลายด้าน มีความเข้มแข็งอดทนเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ส่งผลให้สานักงานตารวจ
แห่งชาติต้องหาแนวทางในการรักษา การสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้
อยู่กับสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อลดการเปลี่ยนสายงานของข้าราชการตารวจ เพราะปัญหาที่เกิดจากการลาออกของ
ข้าราชการตารวจจะส่งผลต่อสวัสดิภาพของประชาชนและภาพรวมของประเทศได้การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยที่เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสอดคล้องกับความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน ความมั่งคง ความปลอดภัยและความยุติธรรมในการ
บรรจุ แต่งตั้งเลื่อนยศตาแหน่งที่ควรพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานไม่ใช่ใช้ระบบอุปถัมภ์ เป็นต้น (จิระเดช,
2547; ดวงพร, 2553; บุญลือ, 2549; อิทธิพล, 2553) มีการศึกษางานวิจัยเชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อยที่ศึกษาเกี่ย วกับ
ความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตารวจ และข้อจากัดที่สาคัญของงานวิจัยก่อนหน้า
นั้ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ ปั จ จั ย ของความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รและความพึ ง พอใจในงานที่ มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แปรกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจค่าตอบแทนกับความตั้งใจลาออกของบุคลากร
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษา โดยมีคาถามงานวิจัยดังนี้ 1) ความพึงพอใจ
ค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันด้านจิตใจ และความตั้งใจลาออกของข้าราชการตารวจ
อย่างไร 2) ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันด้านจิตใจมีผลกระทบต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตารวจ
อย่างไร ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษานี้จะทาให้เกิดความก้าวหน้าทางทฤษฎีความเสมอภาคของความพึงพอใจ
ค่าตอบแทนของข้าราชการตารวจ นอกจากนี้ผู้บริหารยังสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างกลยุทธ์
เพื่อช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการพัฒนา และการรักษาบุคลากร กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์กรและต้องการทางานกับองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของความพึ ง พอใจค่ า ตอบแทนต่ อ ความพึ ง พอใจในงาน ความผู ก พั น ด้ า นจิ ต ใจ
และความตั้งใจลาออกของข้าราชการตารวจ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของความพึ ง พอใจในงาน และความผู ก พั น ด้ า นจิ ต ใจ ต่ อ ความตั้ ง ใจลาออก
ของข้าราชการตารวจ
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การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่สามารถอธิบายความสอดคล้องของความพึงพอใจค่าตอบแทนและความตั้งใจลาออกคือทฤษฎีความ
เสมอภาค (Equity Theory) ได้พัฒนาขึ้นโดย Adam (1965) มีพื้นฐานความคิดว่า บุคคลมีการรับรู้และการเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ โดยทาการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้อุทิศให้กับการทางานและผลลัพธ์ที่ได้รับมานั้นว่ามีความเหมาะสม
เสมอภาคกันหรือไม่ นอกจากนี้ยังได้ทาการเปรียบเทียบตัวเองกับพนักงานท่านอื่นที่ทางานในระดับเดีย วกันหรือแม้แต่
ภายนอกองค์กรที่มีนายจ้างแตกต่างกัน ถ้าผลตอบแทนกับการลงแรงไม่เหมาะสมกันจะทาให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ
และอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานได้เช่นกัน ในงานวิจัยนี้ค่าตอบแทนเป็นตัวแปรที่สาคัญที่ส่งผล
ให้เกิดการเปรียบเทียบความเสมอภาคของข้าราชการตารวจ ถ้าความพึงพอใจค่าตอบแทนต่าไป ส่งผลให้เกิดความไม่พึง
พอใจในงานและลดความผูกพันต่อองค์กร และสุดท้ายส่งผลให้เกิดความตั้งใจลาออกจากองค์กรของข้าราชการตารวจ
หรือเปลี่ยนสายงานในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเสมอภาคส่งผลให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจค่าตอบแทน ทาให้ลดความตั้งใจลาออก เพิ่มความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร นามาซึ่ง
กรอบแนวคิด ดังภาพประกอบที่ 1
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดผลกระทบของความพึงพอใจค่าตอบแทน, ความพึงพอใจในงาน, หรือความผูกพันด้านจิตใจของ
ข้าราชการตารวจที่มผี ลต่อความตัง้ ใจลาออกจากองค์กร

ความพึงพอใจค่าตอบแทน (Pay Satisfaction)
ค่าตอบแทนเป็นผลลัพธ์ที่สาคัญที่สุดที่ได้จากการทางาน ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนเป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญของความพึงพอใจโดยรวม (Bordia & Blau, 2003) ซึ่งเป็นความกังวลพื้นฐานของทั้งพนักงานและนายจ้าง
สาหรับพนักงานแล้วค่าตอบแทนเป็นสิ่งสาคัญที่เห็นได้ชัดในแง่ของความพึงพอใจของความต้องการทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนอาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกต่อการเป็นพนักงานที่ดีขององค์กร
ได้ และมี ผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการท างานของพนั กงานแต่ละคน การขาดงานและการลาออกของ
พนักงาน สาหรับนายจ้างแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ ต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่ ดี
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กลับมาจากพนักงานเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ความพึงพอใจค่าตอบแทนเป็นความรู้สึ กที่พนักงานมีต่อค่าตอบแทนที่
ได้ รั บ จากองค์ก รเมื่ อเทีย บกั บการท างานให้ กับ องค์ กรและผลลัพ ธ์ ที่ได้ มา ในงานวิ จั ย นี้ได้ป ระยุ กต์ใ ช้ จากงานของ
Heneman & Schwab (1985) ที่ ไ ด้ ร วมมิ ติ ข องความพึ ง พอใจต่ อ ค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ระดับการจ่ายเงินเดือนหมายถึง ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่พนักงานได้รับในปัจจุบัน 2) การขึ้นเงินเดือนหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงระดับการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน 3) ผลประโยชน์หมายถึง ค่าตอบแทนทางอ้อมของพนักงาน เช่น
ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนที่เกิดจากการหยุดงาน และ 4) โครงสร้างและการบริหารจัดการค่าตอบแทนหมายถึง
ความสัมพันธ์แบบเป็นลาดับชั้นที่ได้ถูกสร้างขึ้นระหว่างอัตราค่าตอบแทนสาหรับงานที่แตกต่างกันภายในองค์กร กับ
กระบวนการโดยระบบการจ่ายซึ่งได้ถูกจัดการหรือดาเนินการไว้แล้ว งานวิจัยนี้ได้รวมมิติทั้ง 4 ไว้เป็นตัวแปรเดียวที่
พยากรณ์ความสัมพันธ์ของการศึกษา จากงานวิจัยในอดีตพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจค่าตอบแทน ได้แก่
ความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์และความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Deconinck & Deconinck, 2010;
Javad & Premarajan, 2011; Tekleab et al., 2005) ความสามารถในการบริหารค่าตอบแทนและการมอบหมายงาน
มากเกินไป (Mulki et al., 2008) และภาวะผู้นาแห่งการปรับเปลี่ยน (Antoni & Syrek, 2012) เป็นต้น
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรที่สาคัญมากในการศึกษาองค์กร (Kinicki et al., 2002) องค์กรที่ต้องการไปถึง
จุดมุ่งหมายควรเพิ่มความพึงพอใจในงานและแรงจูงใจของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมใน
องค์กร (Qamar, 2012) ความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสาคัญต่อองค์กรเพราะเป็นสิ่งกาหนดคุณภาพของงาน
และทัศนคติที่พนักงานมีต่องานซึ่ งในที่สุดแล้วจะทาให้องค์กรมีความมั่งคงและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ ความพึงพอใจในงาน หมายถึงความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงานที่เกิดจากการประเมินคุณลักษณะงาน
และจากการสะสมความรู้สึกและความเชื่อที่พนักงานมีเกี่ยวกับงานในปัจจุบันของตัวเอง ซึ่งระดับความพึงพอใจในงาน
สามารถจัดลาดับได้จากความพึงพอใจมากที่สุดจนถึงไม่มีความพึงพอใจมากที่สุด (Ghazzawi, 2010) และยังสะท้อนให้
เห็นถึงขอบเขตที่พนักงานได้รับความพอใจหรือรับรู้ถึงความรู้สึกที่เติมเต็มที่ได้รับจากงานที่พวกเขาทา (Templer, 2012)
ในงานวิจัยนี้ ความพอใจในงาน หมายถึง การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับงานของพนักงานช้าราชการตารวจที่ประเมินจาก
อิทธิพลที่ได้รับจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการทางาน เช่น โอกาสในการเลื่อนตาแหน่งและความก้าวหน้า
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะของงาน ได้แ ก่ วิธีและขั้นตอนการทางาน สภาพการทางาน
เครื่องมืออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทายังส่งต่อความพึงพอใจงานได้เช่นกัน
งานวิจัยที่ผ่านงานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานได้แก่ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ความยุติธรรมในหน่วยงาน โอกาสความก้าวหน้า ความมั่งคงปลอดภัย การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนยศ
(จิระเดช, 2547; บุญลือ, 2549; อิทธิพล, 2553) เป็นต้น
ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment)
ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสภาพทางจิตใจที่แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร และเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องสาหรับการตัดสินใจที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป (Meyer & Allen, 1997; Meyer et al., 1993)
ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด 3 องค์ประกอบ Meyer & Allen (1991) ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่าง
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กันทั้ง 3 องค์ประกอบได้แก่ 1)ความผูกพันด้านจิตใจ เป็นการแสดงถึงความผูกพันด้านอารมณ์ การแสดงตัวตน และการ
มีส่วนร่วมในองค์กร พนักงานที่มีความผูกพันทางด้านจิตใจที่จะคงอยู่กับองค์กรสูงเพราะพวกเขามีความต้องการที่จะ
ทางานในองค์กร 2) ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง เป็นการรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับการออกจากองค์กร พนักงานที่
มีความผูกพันด้านความต่อเนื่องมากเพราะเกิดจากพนักงานมีความจาเป็นที่จะต้องคงอยู่กับองค์กร และ 3) ความผูกพัน
ด้านบรรทัดฐาน เป็นการรับรู้ถึงพันธะหรือหน้าที่ที่จะคงทางานในองค์กรต่อไป ในงานวิจัยนี้ควา มผูกพันต่อองค์กร
หมายถึงความผูกพันทางอารมณ์ ความสอดคล้องของเป้าหมาย และความจงรักภักดีของข้าราชการตารวจต่อสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ซึ่งเน้นศึกษาเฉพาะด้านจิตใจที่เกิดจากการคงอยู่กับองค์กรเพราะมีความต้องการทางานอยู่ในองค์กร
ต่อไป และความผูกพันนี้ส่งผลต่อความตัง้ ใจลาออกจากองค์กรถ้าหากไม่มคี วามผูกพันด้านอารมณ์ที่ตอ้ งการอยู่กับองค์กร
ต่ อ ไป งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รได้ แ ก่ การหล่ อ หลอมขั ด เกลาทางสั ง คม
กาiรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (Manzoor & Naeem, 2011) ความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน (Shields et al.,
2012) ความพึงพอใจค่าตอบแทน (Singh & Loncar, 2010; Tang & Chiu, 2003) เป็นต้น
ความตั้งใจลาออก (Intention to Leave)
การลาออกของพนักงานเป็นประเด็นที่สาคัญ ในเรื่องของการสูญเสียต้นทุนทางด้านการเงินและด้านบุคลากร
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร (Shaw et al., 2005) และเป็นการส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพทางด้านการ
ผลิตและการบริการขององค์กร สุดท้ายลดกาไรขององค์กร ความตั้งใจลาออกของพนักงานเป็นความคิดหรือการวางแผน
ว่าจะลาออกจากองค์กรเก่าไปทางานที่ใหม่เพื่อมีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคตอันใกล้ (Nadiri & Tanova, 2010) ซึ่งความ
ตั้งใจนี้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการพยากรณ์การลาออกจริงของพนักงานได้เป็นอย่างดี ในงานวิจัยนี้ความตั้งใจลาออก
หมายถึงความคิดหรือการวางแผนของข้าราชการตารวจว่าจะลาออกจากสานักงานตารวจแห่งชาติหรือเปลี่ยนงานในสาย
อาชีพอื่นในอนาคตอันใกล้ Deery & Jago (2008) กล่าวว่า งานวิจัยที่ศึกษาตัวสาเหตุของความตั้งใจในการลาออกของ
พนักงานส่วนใหญ่ได้เน้นให้ความสนใจที่ผลกระทบในเรื่องของทัศนคติต่อการทางาน เช่น ความพึงพอใจการทางาน และ
ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน และยังพร้อมด้วยบทบาทของคุณลักษณะส่วนบุคคล
เช่น ความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกเช่นเดียวกัน และปัจจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจ
ลาออก ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจในงาน (Noor, 2011; Pajo et a., 2010; Scott et al., 2003; Yücel, 2012) ความ
พึงพอใจค่าตอบแทน (Baakile, 2011) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (Manzoor & Naeem, 2011) และการรับรู้
ความพึงพอใจความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน (Noor, 2011) และปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจลาออก
เช่น ความเครียดในการทางาน (Suteeraroj & Ussahawanitchakit, 2008) เป็นต้น
ผลกระทบของความพึ ง พอใจค่ า ตอบแทนต่ อ ความพึ ง พอใจในงาน ความผู ก พั น ต่ อองค์ก รด้ านจิตใจ
และความตั้งใจลาออก
งานวิจัยนี้ความพึงพอใจค่าตอบแทนได้ใช้มิติทั้ง 4 ด้านจากงานวิจัยของ Heneman และ Schwab (1985) ได้
รวมมิติที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากค่าตอบแทนใน 4 มิติได้แก่ ความพึงพอใจต่อระดับรายได้ สิทธิประโยชน์ การเพิ่มเงินเดือน
และโครงสร้างและการบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งความพึงพอใจค่าตอบแทนเป็น
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ตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ถ้าพนักงานเกิดความพึงพอใจค่าตอบแทนสูงอาจส่งผลให้
การลาออกจากองค์กรลดลง (Baakile, 2011) ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Deconnick & Deconnick (2010) พบว่า ความ
พึงพอใจที่ระดับสูงและการเพิ่มค่าตอบแทนส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความตั้งใจลาออกโดยผ่านความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานในองค์กรผู้ซื้อสินค้ารายย่อยในสหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Baakile (2011) พบว่าความพึงพอใจ
ค่ า ตอบแทนส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ความตั้ ง ใจลาออกของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอาจารย์ จ านวน 232 คนในประเทศ
บอตสวานา งานวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับมิติระดับและการเพิ่มค่าตอบแทน (DeConinck & Stilwell 2004)
Tekleab et al. (2005) พบว่าความพึงพอใจการเพิ่มค่าตอบแทนเป็นตัวแปรที่พยากรณ์ความตั้งใจและการลาออกจริง
ซึ่งตรงข้ามกับระดับการจ่ายตอบแทน การพิจารณาความพึงพอใจค่าตอบแทนทั้ง 4 มิติและข้อจากัดงานวิจัยที่ผ่านมา
ส าหรั บ หน้ า ที่ข องตัว แปรความผูกพั น ต่อ องค์ก รที่ อ าจเป็ นตั วกลางสาคั ญในการอธิบ ายอิ ท ธิพ ลของความพึ งพอใจ
ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อการลาออกจากองค์กร (Vandenberghe & Tremblay, 2008) จึงเป็นเหตุผลที่นามาพิจารณาใน
งานวิจัยนี้
งานวิจัยของ Tremblay, Sire, & Balkin (2000) พบว่าผลประโยชน์แบบยึดหยุ่นและการมีส่วนร่วมในวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนจะเพิ่มความพึงพอใจในงาน และยังพบว่าความพึงพอใจค่าตอบแทนพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้ดี
ในกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ทางานในบริษัทประกันภัยในประเทศแคนาดา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
ได้แก่ งานวิจัยของ Vandenberghe & Tremblay (2008) พบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนทุกมิติมีความสัมพันธ์ส่งผล
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tang & Chiu (2003)
พบว่า นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่ทางานเต็มเวลาจานวน 211 คนในฮ่องกงที่มีความพึงพอใจค่าตอบแทนใน
ระดับสูงส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงด้วยเช่นกัน แต่ตรงข้ามกับงานวิจัยของ Kipkebut (2010) พบว่า
ความพึงพอใจค่าตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่องแต่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานวิชาการมหาวิทยาลัยในเคนย่า และงานวิจัยของ Singh, Bhagat, & Mohanty (2011)
พบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 มิติ
ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นตรวจสอบความพึงพอใจค่าตอบแทนของข้าราชการตารวจ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ระดับการจ่าย
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การเพิ่มค่าตอบแทน และโครงสร้างและการบริหารจัดการค่าตอบแทน ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรด้านจิตใจซึ่งมิติความผูกพันด้านจิตใจทาให้พนักงานคงอยู่กับองค์กรเพราะความจงรักภักดี หรือมีเป้าหมายตรงกับ
องค์กร ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทดสอบความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบันของข้าราชการตารวจ พนักงานที่ไม่พึงพอใจ
ค่ า ตอบแทนอาจลดความพึ งพอใจในงาน หรื อ ความผู กพั น ต่อ องค์ ก ร สุ ด ท้ า ยแล้ วอาจส่ งผลให้ ลาออกจากองค์กร
(Vandenberghe & Tremblay, 2008) จากการอธิบายข้างต้นสามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1: ความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานที่ 2: ความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ
สมมติฐานที่ 3: ความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร
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ผลกระทบของความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจต่อความตั้งใจลาออก
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรได้ถูกสันนิษฐานว่ามีหน้าที่ที่สาคัญในการสร้างกรอบแนวคิด
สาหรับการศึกษาการลาออกและการคงไว้ของพนักงาน (Winterton, 2004) และมักถูกรวมเป็นตัวพยากรณ์ที่สาคัญด้าน
จิตใจในการศึกษาที่ ทาการสารวจการลาออกของพนั ก งาน (Georgellis & Lange, 2007) เพราะพนักงานที่มี ค วาม
พึงพอใจในงานในระดับสูงเป็นสาเหตุทาให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันและสุดท้าย
จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการลาออกของพนักงาน (Yücel, 2012)
Baakile (2011) ได้ทาการศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรเฉพาะด้านจิตใจของกลุ่มตัวอย่างจากครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา จานวน 232 คน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร
ซึ่งตรงข้ามกับงานวิจัย Pajo et al. (2010) ซึ่งพบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความ
ตั้งใจลาออกจากองค์กร และยังพบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กรของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนพนั กงาน 185 คนที่ทางานในธุรกิ จ SMEs ของประเทศนิวซีแลนด์ งานวิจัยของ Yurchisin & Park
(2010) พบว่า ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรส่งผลกระทบเชิงลบทางตรงต่อความตั้งใจลาออกและ
ผลลัพธ์ยังพบว่าความพึงพอใจในงานส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความตั้งใจลาออกโดยผ่านความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในห้างสรรพสินค้าในสหรัฐ
ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความตั้งใจลาออกของของข้าราชการตารวจโดยได้มุ่งเน้นให้ความสนใจที่ ความ
พึงพอใจในงานที่เกิดจากตัวงานเองและสภาพแวดล้อมในการทางานได้แก่ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และโอกาสในการ
เลื่อนตาแหน่ง และสนใจศึกษาความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันที่มาจากสิ่งกระตุ้นภายในคือความผูกพันด้านจิตใจ
เพราะความผูกพันด้านจิตใจเป็นความผูกพันที่พนักงานเต็มใจและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีความ
ต้องการที่จะทางานอยู่ในองค์กร ดังการอธิบายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร
ด้านจิตใจมีผลกระทบเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร ดังนั้น สามารถกาหนดสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 4: ความพึงพอใจในงานส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร
สมมติฐานที่ 5: ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการตารวจ สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร โรงเรียน
ผู้กากับ จานวน 203 คน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานและประสบปัญหาโดยตรงและมาจากหลากหลาย
ตาแหน่ง ทาให้ทราบข้อมูลและปัญหาในประเด็นที่ต้องการศึกษาเป็นอย่างดี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม
โดยตรงให้กับกลุ่มประชากรและให้นาส่งในกล่องเก็บแบบสอบถามหลังจากเสร็จการอบรม จานวนแบบสอบถามที่ตอบ
กลับจานวน 203 ชุด มีแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากการตอบผิด หรือตอบไม่ครบ จานวน 3 ชุด ดังนั้น
ได้ แ บบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ จ านวน 200 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.52 ซึ่ ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของจ านวนตอบกลั บ
แบบสอบถามที่จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 (Aaker et al., 2001)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ
ตัวแปร
Factor Loadings
ความพึงพอใจค่าตอบแทน (PS)
0.669 – 0.915
ความพึงพอใจในงาน (JS)
0.561 – 0.853
ความผูกพันด้านจิตใจ (AC)
0.698 – 0.814
ความตั้งใจลาออก (InL)
0.604 – 0.77

Alpha Coefficient
0.883
0.710
0.861
0.703

จากตารางที่ 1 งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือที่สาคัญคือ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เพื่อสอบถามระดับความเห็น
ของข้าราชการตารวจ สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ เกี่ยวกับข้อมูลของความพึงพอใจค่าตอบแทนมีผลต่อความตั้งใจ
ลาออก ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้คือ (1) ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจข้อคาถามว่ามีความถูกต้อง
กระชับ เข้าใจง่ายและถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (2) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากการหา
ค่ า สั ม ประสิทธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิ ธี ข อง ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ ค่ าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ อยู่ระหว่าง 0.703 – 0.861 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.60 ตามข้อเสนอของ Nunnally (1978) (3) การหา
ค่ า ความตรงเชิ งโครงสร้า ง โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis) มี ค่ า
น้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.561 – 0.915 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.4 แสดงให้เห็นได้ว่าแบบสอบถาม
มีความน่าเชื่อถือและมีความตรงเป็นที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Nunnally & Bernstein (1994)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ดังสมการดังต่อไปนี้
สมการที่ 1: JS = 1+ β1PS + 1
สมการที่ 2: AC = 2+ β2PS + 2
สมการที่ 3: InL = 3+ β3PS + β4JS+ β5AC+ 3
โดย PS แทน ความพึงพอใจค่าตอบแทน, AC แทน ความผูกพันด้านจิตใจ, JS แทน ความพึงพอใจในงาน
และ InL แทน ความตั้งใจลาออก

ผลการวิจัย
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ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83 อายุอยู่ช่วงระหว่าง 51-54 ปี
มีสถานภาพสมรสร้อยละ 82 มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ69.5 และส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสถาบันเปิดของรัฐ
ร้อยละ 44.5 มีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ช่วงระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 40 รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ช่วงระหว่าง 35,00140,000 บาท ร้อยละ34 และมีตาแหน่งงานป้องกันและปราบปรามร้อยละ 40.5
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวแปร

ความพึงพอใจ
ค่าตอบแทน (PS)

ความพอใจในงาน
(JS)

ความผูกพัน ด้าน ความตั้งใจลาออก
จิตใจ (AC)
(InL)

Mean

4.021

4.129

4.529

4.032

S.D.

0.414

0.427

0.587

0.404

ความพึงพอใจค่าตอบแทน (PS)
ความพอใจในงาน (JS)

.388**

ความผูกพันด้านจิตใจ (AC)

.155**

.212**

.-171**

.-312*

ความตั้งใจลาออก (InL)
*** p < .01, ** p < .05, * p < .10

.-259**

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ที่ ร ะดั บ 0.05 และ 0.10 และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคู่ ตั ว แปรอยู่ ใ นระหว่ า ง -0.312 – 0.388 ซึ่ ง ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าไม่เกิน 0.8 จึงไม่เกิดปัญหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ความพึงพอใจค่าตอบแทน (PS)

ตัวแบบที่ 1
ความพอใจในงาน (JS)
0.395***
(0.067)

ตัวแปรตาม
ตัวแบบที่ 2
ความผูกพันด้านจิตใจ (AC)
0.213**
(0.097)

0.146
1.732

0.213
1.854

ความพอใจในงาน (JS)
ความผูกพันด้านจิตใจ (AC)
Adjusted R2
Maximum VIF
*** p < .01, ** p < .05, * p < .10

ตัวแบบที่ 3
ความตั้งใจลาออก (InL)
-0.029
(0.120)
-0.475***
(0.116)
-0.333***
(0.080)
0.161
1.201
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย และการวิเคราะห์การถกถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานผลกระทบของความพึงพอใจค่าตอบแทนมีผลต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตารวจ สังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิงบวกต่อความพอใจในงาน (H1: β1 =
0.395 ที่ระดับนัยสาคัญ p < 0.01), ความพึงพอใจค่าตอบแทน ส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันด้านจิตใจ (H2: β2 = 0.213
ที่ระดับนัยสาคัญ p < 0.05), ความพึงพอใจค่าตอบแทนไม่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออก(IL) (H3: β3 = -0.029 ที่ระดับ
นั ย ส าคั ญ p > 0.05), ความพอใจในงานส่ งผลเชิ งลบต่อ ความตั้งใจลาออก(H4: β4 = -0.475 ที่ ร ะดั บ นัยสาคัญ p <
0.01), และความผูกพันด้านจิตใจส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออก(H5: β5 = -0.333 ที่ระดับนัยสาคัญ p < 0.01)
อภิปรายผล
1. ความพึ งพอใจค่ า ตอบแทนส่ งผลเชิ งบวกต่ อ ความพึ งพอใจในงาน ดั งนั้ น จึ ง สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านที่ 1
คือความพึงพอใจค่าตอบแทนในการศึกษานี้สามารถแยกได้เป็น รายได้รวมต่อเดือน เช่น เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม
พิเศษ ค่าปรับและเงินรางวัล และความเหมาะสมเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ รายจ่ายในการดารงชีพ
สิทธิประโยชน์ เช่นค่ารักษาพยาบาล เงินเพิ่มการครองชีพหรือสวัสดิการอื่นๆ ความเหมาะสมในการขึ้นเงินเดือนและ
ความยุติธรรมในการปรับขึ้นเดือนพร้อมด้วยความเหมาะสมของการประเมินผลงาน และบทบาทของผู้บังคับบัญชาใน
การขึ้นเงินเดือน การให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการ
จ่ายและการขึ้นเงินเดือน ซึ่งเมื่อบุคลากรมี ความพึงพอใจค่าตอบแทนจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานตามไปด้วย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Singh, Bhagat, & Mohanty (2011) เพราะบุคลากรรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์กรใน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตและการทางานส่งผลให้บุคลากรเกิดความเต็มใจหรือต้องการที่จะปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ เมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บุคลากรคิดว่าค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการตารวจ งานที่ได้รับมอบหมาย
เหมาะสมกับตาแหน่งของตนเอง หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ ให้คาปรึกษาและให้การสนับสนุนในการ
คิดหาวิธีการทางานที่เหมาะสมกับตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจใน
งานทางานของตนเอง สุดท้ายส่งผลให้ความตั้งใจที่จะลาออกจากสานักงานตารวจแห่งชาติลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Pajo, Coetzer, & Guenole (2010), Yücel (2012) และ Yurchisin & Park (2010)
2. ความพึ ง พอใจค่ า ตอบแทนส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ด้ า นจิ ต ใจ ซึ่ ง สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านที่ 2
คื อ ผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจค่ า ตอบแทนซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รด้ า นจิ ต ใจ เช่ น
การพิจารณาความดีความชอบในหน่วยงานไม่มีระบบอุปถัมภ์ ไม่มีการใช้เส้นสายและพวกพ้องในการพิจารณาการจ่าย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจัย เหล่านี้สามารถลดความอึดอัดใจและเพิ่มความสุขในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากร
ที่มีความสุขในการทางาน จะนามาซึ่งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ใส่ใจกับปัญหาขององค์กร พร้อมที่จะแก้ไข
ปัญหาหรือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขององค์กรเพราะระลึกเสมอว่าปัญหาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ก็คือ
ปัญหาของตัวเอง และต้องการที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ตารวจตลอดไปจึงลดความตั้งใจที่จะลาออกจากสานักงานตารวจ
แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vandenberghe & Tremblay (2008) พบว่าความพึงพอใจค่าตอบแทนทุกมิติมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจและด้านบรรทัดฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Singh,
Bhagat, & Mohanty (2011) พบว่า ความพึงพอใจค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3
มิติ
3. ความพึงพอใจค่าตอบแทนไม่มีนัยสาคัญต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร ดังนั้น จึงไม่สนับสนุนสมมติฐาน
ที่ 3 ซึ่งผลลัพธ์ของการศึกษานี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานในเรื่องของความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจ
ลาออก ซึ่งตรงข้ามกับการศึกษาก่อนหน้านี้ การศึกษางานวิจัยของ Baakile (2011), Hayati et al. (2015) และ Singh
& Loncar (2010) ที่พบว่าความพึงพอใจค่าตอบแทนส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร จากผลลัพธ์ข้างต้น
ของการศึกษานี้อาจมาจากสาเหตุของประชากรที่ศึกษามีคุณลักษณะส่วนใหญ่เป็นชายที่มีประสบการณ์ในการทางานมา
นานและมีการศึกษาในระดับสูง และสามารถเปลี่ยนสายงานอื่นและสายอาชีพอื่นได้สะดวกกว่า และการทางานในบาง
สายงาน เช่น งานสอบสวนต้องการเปลี่ยนไปทางานป้ องกันปราบปราม งานสืบสวน งานจราจรและงานอานวยการ
ที่ มั ก จะได้ รับ โอกาสความก้ า วหน้ า ในชี วิ ต ราชการมากกว่ า (อิ ท ธิ พ ล, 2553) หรื อ แม้ แ ต่ อ าจจะเปลี่ ยนอาชี พ เช่ น
เป็นอัยการ เป็นต้น ดังนั้นจึงทาให้การตัดสินใจที่จะลาออกจากองค์กรจึงเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ และอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่เกิดจากผลการศึกษาคือข้าราชการตารวจที่มี ความพึงพอใจค่าตอบแทนจะสามารถลดความตั้งใจลาออกได้ถ้าหากว่า
ข้าราชการตารวจมีความพึงพอใจในงานหรือมีความผูกพันทางด้านจิตใจต่อสานักงานตารวจแห่งชาติเพิ่มด้วยจึงจะลด
ความตั้งใจลาออกจากสานักงานตารวจแห่งชาติได้
4. ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจากองค์กร
ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 และสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 เนื่องจากผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจค่าตอบแทน
ไม่ได้ส่งผลลบให้เกิดความตั้งใจลาออกแต่ต้องอาศัยปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ
จึงจะมีอิทธิพลให้ข้าราชการตารวจลดความตั้งใจลาออกจากสานักงานตารวจแห่งขาติ ซึ่งการลดความตั้งใจที่จะลาออก
จากองค์กรนั้น บุคลากรต้องการการสนับสนุนจากหัวหน้าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และงานที่ได้รับ
มอบหมายนั้นต้องมีความเหมาะสมกับหน้าที่ ความชานาญและตาแหน่งที่ได้รับ พร้อมด้วยความต้องการที่จะปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรด้วยความเต็มใจ เกิดความภาคภูมิใจกับหน้าที่และตาแหน่งงานในอาชีพตารวจ มีโอกาสเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน มีความมั่นคง ปลอดภัยและมีความยุติธรรมในการบรรจุ แต่งตั้งเลื่อนยศ ตาแหน่ง ซึ่งควรพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของงาน ไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนที่ได้รับจากสานักงานตารวจแห่งชาติอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Singh & Loncar (2010) ที่กล่าวว่า การลดความตั้งใจลาออกนั้นเกิดจากความพึงพอใจค่าตอบแทน
ที่ผ่านตัวกลางได้แก่ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรทางด้านจิตใจของบุคลากร เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Baakile (2011) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษา ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รเฉพาะด้ า นจิ ต ใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากครู โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษา จานวน 232 ท่าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจส่ งผลกระทบเชิงลบต่อความตั้งใจลาออกจาก
องค์กร
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การนาไปใช้ประโยชน์
1. ข้อค้นพบจากการศึกษานี้เป็นประโยชน์ทางด้านวรรณกรรมเชิงประจักษ์ของการศึกษาการลดความตั้งใจ
ลาออกในบริบทของข้าราชการตารวจในสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกิดจากความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ผ่านตัวกลาง
ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรทางด้านจิตใจของบุคลากร
2. ผลการศึ ก ษาสามารถเป็ น แนวทางในการบริห ารค่ า ตอบแทนกั บ หน่ว ยงานอื่ น ที่ สามารถส่งเสริ มหรือ
สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกแก่บุคลากรในหน่วยงานได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ควรตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารค่าตอบแทน เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพันและนามาซึ่งความจงรักภักดีต่อองค์กรและยังคงทางานอยู่
กับองค์กรต่อไป
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ วางแผน ปรับปรุงหรือพัฒนาโครงสร้าง
การบริหารค่าตอบแทนในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1. ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรอื่น สามารถนาข้อมูลผลกระทบของความพึงพอใจค่าตอบแทน ความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันด้านจิตใจไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานเพื่อลดความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรใน
หน่วยงานได้
2. หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนที่จะนามาซึ่งความพึงพอใจในงานเกิด
ความร่วมมือร่วมใจทางานให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถต่อไป
ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับความพึงพอใจค่าตอบแทนเฉพาะกลุ่ม ข้าราชการตารวจใน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีคุณลักษณะของบุคคลทางสังคมและบริบทสภาพแวดล้อมที่อาจจะแตกต่างไปจากกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น เช่น กลุ่มตัวอย่างภาคเอกชนทั้งการผลิตและการบริการ ภาครัฐวิสาหกิจ ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรนา
แบบจาลองนี้ไปศึกษาเชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดความเข้าใจและการอธิบายข้อสรุป
อ้างอิงพร้อมด้วยการยืนยันในเชิงทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาในอนาคตควรนาเสนอตัวแปรอื่นที่เป็นตัวกลางของปัจจัยความพึงพอใจค่าตอบแทนต่อพฤติกรรม
และการรับรู้ความตั้งใจลาออก เช่น การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู้ความพึงพอใจความสมดุลระหว่างชีวติ
และการทางาน เป็นต้น อาจมีตัวแปรอื่นที่สามารถอธิบายการพยากรณ์ได้ดีกว่าและมีความเหมาะสมกับบริบ ทกลุ่ม
ตัวอย่างและวัฒนธรรมของสังคมไทย พร้อมนี้ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพก่อน เช่น การศึกษากรณีศึกษาที่เป็นการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกมิติและได้ข้อมูลและปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อหาตัวแปรที่
เหมาะสมกับสังคมไทยและหลังจากนั้นจึงทาการศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อความเป็นสามัญการต่อไป

Journal of Modern Management Science 12(1) (2019) pp. 30

รายการอ้างอิง
จิระเดช วรศาสตร์, (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของนักบินที่มีต่อกองบินตารวจ สานักงานส่งกาลังบารุง
สานักงานตารวจแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์, สาขาการบริหารงานยุติธรรม.
ดวงพร สว่างศรี. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง (ขาเข้า) ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
บุญลือ ภิญโญสโมสร, 2549. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ : กรณีศึกษา สถานีตารวจนครบาล
หัวหมาก, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
ไทยโพสต์. (2562). สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/5380
อิทธิพล กริสว่าง, 2553. ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สังกัดกองบังคับการตารวจ
นครบาล 6. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,
สาขาการบริหารงานยุติธรรม.
A’yuninnisa, R. N. & Saptoto, R. (2015). The Effects of Pay Satisfaction & Affective
Commitment on Turnover Intention. International Journal of Research Studies in
Psychology, 4(2), 57-70.
Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing Research. New York: John Wiley & Son.
Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social
Psychology, 2, 267-299. New York: Academic Press.
Antoni, C. H., & Syrek, C. J. (2012). Leadership & Pay Satisfaction,The Mediating Role of Psychological
Contracts. International Studies of Management & Organization, 42(1), 87-105.
Baakile, M. (2011). Comparative Analysis of Teachers’ Perception of Equity, Pay Satisfaction, Affective
Commitment and Intention to Turnover in Botswana. Journal of Management Research, 3(1),
1-21.
Bordia, P., & Blau, G. (2003). Moderating Effects of Allocentrism on the Pay Referent Comparison-Pay
Level Satisfaction Relationship. Applied Psychology, 52(4), 499-514.
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychology Testing. 5th ed. New York : Harper Collins
Publishers Inc.
DeConinck, J. B., & Stilwell, C. D. (2004). Incorporating Organizational Justice, Role States, Pay
Satisfaction and Supervisor Satisfaction in a Model of Turnover Intentions. Journal of Business
Research, 57, 225-231.
DeConinck, J. B., & DeConinck, M. B. (2010). An Examination of the Antecedents and Outcomes of Pay
Satisfaction among Retail Buyers. Marketing Management Journal, 20(1), 40-48.
Deery, M., & Jago, L. (2008). A Framework for Work-life Balance Practices: Addressing the Needs of the
Tourism Industry. Tourism and Hospitality Research, 9(2), 97-108.
Georgellis, Y. & Lange, T. (2007). Participation in Continuous, on-the-job Training and the Impact on
Job Satisfaction: Longitudinal Evidence from the German Labour Market. International
Journal of Human Resource Management, 18(6), 969-985.

Journal of Modern Management Science 12(1) (2019) pp. 31

Ghazzawi, I. (2010). Gender Role in Job Satisfaction: The Case of the U.S. Information Technology
Professionals. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 14(2), 1-34.
Hayati, D., Charkhabi, M., Kalantari, D., & Paola, F. D. (2015). The Effect of Pay Satisfaction on
Turnover Intention: Mediating Role of Job Satisfaction and Organizational Commitment.
Journal of International Management Studies. 15(2), 73-84.
Heneman, H. G., & Schwab, D. P. (1985). Pay Satisfaction: Its Multidimensional Nature and
Measurement. International Journal of Psychology, 20, 129-141.
Javad, S., & Premarajan, R. K. (2011). Effects of Distributive and Procedural Justice Perceptions on
Managerial Pay and Job Satisfaction. The IUP Journal of Organizational Behavior, 10(3), 7-25.
Kinicki, A. J., McKee-Ryan, F. M., Schriesheim, C. A., & Carson, K. P. (2002). Assessing the Construct
Validity of the Job Descriptive Index: A Review and Meta-Analysis. Journal of Applied
Psychology, 87(1), 14-32.
Kipkebut, D. J. (2010). Human Resource Management Practices and Organizational Commitment in
Higher Educational Institutions: A Kenyan Case. The IUP Journal of Organizational Behavior,
9, 45-70.
Manzoor, M., & Naeem, H. (2011). Relationship of Organization Socialization with Organizational
Commitment and Turnover Intention: Moderating Role of Perceived Organizational Support.
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(8), 515-529.
Mason, C. H., & Perreault, Jr. W. D. (1991). Collinearity, Power, and Interpretation of Multiple
Regression Analysis. Journal of Marketing Research, 28, 268-280.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A Three-component Conceptualization of Organizational
Commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.
Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations:
Extension and Test of a Three-Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology,
78(4), 538-551.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application.
Thousand Oaks, CA: Sage.
Mulki, J. P., Lassk, F. G., & Jaramillo, F. (2008). The Effect of Self-efficacy on Salesperson Work
Overload and Pay Satisfaction. Journal of Personal Selling and Sales Management, 28(3),
285-297.
Nadiri, H. & Tanova, C. (2010). An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job
Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International
Journal of Hospitality Management, 29, 33-41.
Noor, K. M. (2011). Work-Life Balance and Intention to Leave among Academics in Malaysian Public
Higher Education Institutions. International Journal of Business and Social Science, 2(11),
240-248.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
Nunnally, J. C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric Theory. 3rd ed. New York: McGraw-Hill

Journal of Modern Management Science 12(1) (2019) pp. 32

Pajo, K., Coetzer, A., & Guenole, N. (2010). Formal Development Opportunities and Withdrawal
Behaviors by Employees in Small and Medium-Sized Enterprises. Journal of Small Business
Management, 48(3), 281-301.
Qamar, N. (2012) Job Satisfaction and Organizational Commitment as Antecedents of Organizational
Citizenship Behaviour (OCB). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business,
4(7), 103-122.
Scott, D., Bishop, J. W., & Chen, X. (2003). An Examination of the Relationship of Employee
Involvement with Job Satisfaction, Employee Cooperation, and Intention to Quit in U.S.
Invested Enterprise in China. The International Journal of Organizational Analysis, 11(1), 3-19.
Shaw, J., Gupta, N., & Delery, J. (2005). Alternative Conceptualizations of the Relationship between
Voluntary Turnover and Organizational Performance. Academy of Management Journal,
48(1), 50-69.
Shields, J., Scott, D., Bishop, J. W., & Goelzer, P. (2012). Pay Perceptions and Their Relationships with
Cooperation, Commitment, and Intent to Quit. International Studies of Management and
Organization, 42(1), 68-86.
Singh, P. & Loncar, N. (2010). Pay Satisfaction, Job Satisfaction and Turnover Intent. Relations
Industrial / Industrial Relations, 65(3), 470-490.
Singh, R. N., Bhagat, M., & Mohanty, R. P. (2011). Pay Satisfaction and Organizational Commitment:
Moderating Role of Employee’s Cultural Values. XIMB Journal of Management, 3: 37-51.
Suteeraroj, M. & Ussahawanitchakit, P. (2008). Stress, Anxiety, and Intention to Leave: The Empirical
Study of Managers in Thai Petroleum and Chemical Business. Review of Business Research,
8(4), 163-173.
Tang, T. L-P. & Chiu R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical
Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? Journal of
Business Ethics, 46, 13-30.
Tekleab, A., Bartol, K. M., & Liu, W. (2005). Is it Pay Levels or Pay Raises that Matter to Fairness and
Turnover? Journal of Organizational Behavior. 26, 899-921.
Templer, K. J. (2012). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: The Importance of
Agreeableness in a Tight and Collectivistic Asian Society. Applied Psychology, 61(1), 114-129.
Tremblay, M., Sire, B., & Balkin, D. (2000). The Role of Organizational Justice in Pay and Employee
Benefit Satisfaction and Its Effects on Work Attitudes. Group & Organization Management,
25(3), 268-289.
Vandenberghe, C. & Tremblay, M. (2008). The Role of Pay Satisfaction and Organizational
Commitment in Turnover Intentions: A Two-Sample Study. Journal of Business Psychology,
22, 275-286.
Winterton, J. (2004). A Conceptual Model of Labour Turnover and Retention. Human Resource
Development International, 7(3), 371-390.

Journal of Modern Management Science 12(1) (2019) pp. 33

Yücel, I. (2012). Examining the Relationships among Job Satisfaction, Organizational Commitment, and
Turnover Intention: An Empirical Study. International Journal of Business and Management,
7(20), 44-58.
Yurchisin, J. & Park, J. (2010). Effects of Retail Store Image Attractiveness and Self-Evaluated Job
Performance on Employee Retention. Journal of Business Psychology, 25,441-450.

