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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การศึกษาปญหาการลาออกเพื่อ พัฒนาศักยภาพองคกร”
กรณีศึกษา บริษัท ที อาร แมคคานิค มารแชล จํากัด” โดยการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งแบบทุติยภูมิไดแก ขอมูลสถิติของฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและกลุม
พนักงานที่ ล าออกไปเพื่ อหาสาเหตุ ที่แ ท จริงของพฤติก รรมการลาออกที่เ กิดขึ้น แล วนํ ามาวิเ คราะห
ประกอบการพิจารณากําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกรอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสาเหตุที่สงผลกระทบตอการลาออกของพนักงานในบริษัทและนําผลมา
กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกรอยางยั่งยืน

บทนํา
บริษัท ที อาร แมคคานิค มารแชล จํากัด ดําเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายแมค
คานิคอลซีล ภายใตแบรนดมารแชล และใหบริการในการซอมบํารุงรวมถึงการแกไขปญหาเกี่ยวกับแมคคานิ
คอลซีลกันรั่วในเครื่องสูบ เครื่องกวน ที่ใชในงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารขนาดใหญ หนวยงานราชการ
และอื่นๆ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งกวา 12 ป บริษัท ที อาร แมคคานิค มารแชล
จํากัด จึงสามารถนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและใหคําปรึกษา ไมวาจะเปนการออกแบบชิ้นงาน
ของแมคคานิคอลซีล อะไหลปม บริการซอมและบํารุงรักษาปมและ มอเตอรโดยทีมงานชางผูเชี่ยวชาญ
บริษัทประกอบไปดวยบุคาลากรที่มีความรูความชํานาญ ซึ่งสามารถนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมาย
ในการสรางสินคาและการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความประทับใจสูงสุดแกลูกคาทุกทาน อีกทั้งทาง บริษัท ที
อาร แมคคานิค มารแชล ยังมีการฝกอบรมพนักงาน ลงทุนดานเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหลูกคาทุกทานไดรับสิ่งที่ที่สุดจากการบริการของเรา นึกถึงการออกแบบชิ้นงานของแมคคานิ
คอลซีล ซอม อะไหลปม มอเตอร การซอมและการบํารุงรักษาปมและมอเตอร นึกถึง TR Mechanical Seals
MARSHAL โดยสามารถแบงกลุมลูกคาไดเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาหลัก (End user) ทั้งในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลและในตางจังหวัด และกลุมลูกคารองที่ซื้อผลิตภัณฑเพื่อไปขายตออีกทีหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กลุมลูกคาหลัก
ไดแก กลุมผูใชงาน (End User) ตามโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารตางๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยสามารถแบงสัดสวนทางการตลาดเปน กลุมลูกคาในเขตกรุงเทพ
และปริ มณฑล คิ ดเป นรอ ยละ 30 ได แ ก กลุ มลู ก ค าตามอาคารสํ านัก งานขนาดใหญ ,
หางสรรพสินคาและโรงงานอุตสาหกรรมแถบชานเมือง และกลุมลูกคาตางจังหวัด คิด
เปนรอยละ 70 อาทิ กลุมโรงงานอุตสาหกรรม, หนวยงานราชการและกลุมรัฐวิสาหกิจ
ตางๆ เปนตน
2. กลุมลูกคารอง ไดแก ลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑไปเพื่อขายตอใหกับฐานลูกคาของตนอีกตอ
หนึ่ง หรือลูกคาหนารานที่เขามาซื้อผลิตภัณฑไปใชในงานซอมบํารุงเล็กๆนอยๆ เปนตน

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท
ในกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการอยางรวดเร็วของฝายขายและลูกคานั้น บางครั้ง
ก็เกิดบรรยากาศกดดันในการทํางานขึ้น เนื่องจากปริมาณความตองการในสินคาและบริการ กับจํานวน

บุคลากรไมสัมพันธกันทําใหเกิดขอบกพรองในงานหลายตอหลายครั้งจนกลายเปนแรงกดดันสะสมในการ
ทํางาน และนําไปสูการตัดสินใจลาออกจากงานในที่สุด
การลาออกของพนักงานแตละครั้งสงผลกระทบตองานโดยรวม เนื่องจากการสรรหาพนักงาน
ใหมมาทดแทนในหลายครั้งไมทันกับความตองการทําใหงานไมตอเนื่อง ขณะเดียวกันพนักงานที่เหลืออยูก็
ตองรับผิดชอบงานแทนไปกอน ทําใหงานลนมือและผลที่ตามมาคืองานบกพรองในหลายเรื่อง เมื่อไปถึง
ลูกคาทําใหลูกคาไมมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพงาน ไมมีความมั่นใจในการสงมอบ เมื่อความถี่เพิ่มมาก
ขึ้นลูกคาจึงหันไปใชสินคาและบริการของคูแขงในตลาดแทน หากไมไดรับการแกไขอาจสูญเสียกลุมลูกคาไป
อยางถาวร ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกรดังนี้
ระยะสั้น
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานลดลงและตองรับภาระการทํางานแทนคนที่ออกมาขึ้น
ลูกคาขาดความเชื่อมั่นในตัวสินคาและบริการ เนื่องจากขอบกพรองของงานที่ไดรับ ทําใหไมเกิด
การซื้อซ้ําและหันไปบริโภคสินคาและบริการของคูแขงแทน
องคกรมีภาระคาใชจายในการรับพนักงานใหมเพิ่มขึ้น อาทิ คาใชจายในการลงประกาศโฆษณา
คาใชจายเพื่อคัดเลือกพนักงาน คาปฐมนิเทศ คาฝกอบรมพนักงานใหม เปนตน
ระยะยาว
ขาดบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในงาน อีกทั้งอัตราการลาออกยังคงเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
สูญเสียกลุมลูกคาเกาที่มีความภักดีตอตราสินคาไป องคกรเกิดภาพลักษณในเชิงลบและสูญเสีย
สวนแบงการตลาดไปใหคูแขงอยางถาวร

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การศึกษาปญหาการลาออกเพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร”
กรณีศึกษา บริษัท ที อาร แมคคานิค มารแชล จํากัด ไดมีการนําแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หรือใกลเคียงมากําหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อใหงานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ โดยพิจารณาทฤษฎีและ
แนวคิดตางๆ พอสังเขปดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ อาทิ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ไดแก ปจจัยความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย
ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ถามีสิ่งเหลานี้ก็จะเปนตัวเสริมแรงให
บุคคลทํางานหนักขึ้นและมีความรูสึกแงบวกตองานที่ทํามากขึ้น ในทางกลับกันถาไมมีสิ่งเหลานี้บุคคลจะ
รูสึกไมพึงพอใจ เกิดความรูสึกแงลบตองานที่ทํา จนกระทั่งสงผลใหเกิดพฤติกรรมการลาออกขึ้นในที่สุด
แนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับความตองการที่จะอยูและไม
อยากไปจากองคกร โดยการพิจารณาระดับความผูกพันที่มีตอองคกรไดจาก ความจงรักภักดีตอองคกร

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู และความรูสึกผูกพันกับงาน แ น ว ค ว า ม คิ ด
เกี่ยวกับบรรยากาศในองคกร วาดวยบรรยากาศในองคกร เปนสภาพแวดลอมขององคกรที่อยูรอบตัว
ผูปฏิบัติงาน เปนลักษณะของสภาพแวดลอมในการทํางาน เมื่อพนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางานขึ้น
ยอมมีแนวโนมที่จะลาออกสูงทําใหองคกรไดรับผลกระทบตางๆ ตามมา
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ คือการประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความรูสึก ความเชื่อของบุคคลที่มี
ตอสภาพแวดลอม ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีตอองคกร และเชื่อวาความรูสึกนี้จะสงผลตอ
การแสดงออกในพฤติกรรมของบุคคล มีทั้งลักษณะที่ควบคุมไดและควบคุมไมได
ทฤษฎีความคาดหวัง เกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานที่เปนความคาดหวังที่แตละบุคคลยึดถือ ซึ่ง
ผูบริ ห ารสามารถสรางแรงจูง ใจไดโดยคั ด เลือกบุค คลที่มีค วามสามารถ ให ก ารอบรมและสนับสนุนดว ย
ทรัพยากรที่จําเปน ทําใหเกิดความเชื่อมโยงในเรื่องของรางวัลกับผลงาน ทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวาง
ผลงานกับความพยายามโดยอาศัยการใหรางวัลที่เหมาะสมตอบุคลนั้นๆ
เครื่องมือกําหนดความกาวหนาในสายอาชีพ การบริหารคนใหมีความรู ความสามารถ สามารถ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่องคกรวางไวไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนกลไกในการสรางพนักงานที่มีคา
ใหแกองคกรในระยะยาว
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เปนกรอบหรือแนวทางที่จะชวยใหพนักงานบรรลุเปาหมายในสาย
อาชี พ ของตน ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงหรื อ ตอบสนองตอ ความตองการ หรือ เปาหมายในระดับองคก รและ
หนวยงานได เปนแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ในรายละเอียดที่จะพัฒนาบุคลากรใหไปสูเปาหมายตามที่
ตัวบุคลากรหรือองคกรคาดหวังไว
2. แนวทางการศึก ษาเกี่ย วกั บ การลาออก เป นแนวทางการศึ ก ษาทางด านพฤติก รรม
(Behavioral Schools of Thought or Approach) เปนแนวทางการศึกษาที่กลาวถึงพฤติกรรมการลาออก
โดยพยายามคนหาสาเหตุวาการลาออกเกิดขึ้นไดอยางไรและมีผลกระทบตอองคกรอยางไร และแนวทาง
การศึกษาทางดานปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด (Push and Pull Approach) ที่เกี่ยวของกับทั้งปจจัยภายใน
และภายนอกองคกรที่มีอิทธิพลตอการลาออกนั้นๆ
3. ผลกระทบการลาออกของพนักงานตอองคกร เปนการศึกษาถึงผลกระทบตางๆ ที่เกิด
จากพฤติกรรมการลาออกของพนักงานในองคกร อาทิ การเพิ่มคาใชจายในการสรรหาและการคัดเลือ ก
บุคลากร คาใชจายในการฝกอบรมบุคลากร กอใหเกิดความวุนวายยุงเหยิงในการปฏิบัติงาน เกิดภาพพจนที่
ไมดีกับองคกร เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริหารควรดําเนินการแกไขเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเปนการรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกรในระยะยาว
4. บทความที่เกี่ยวของ จากงานวิจัยของทางบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC)
ประเทศไทยระบุวาสาเหตุที่พนักงานลาออกจากองคกรเกิดจากปจจัยในเรื่องของขาดโอกาสในการเติบโตใน
หนาที่การงาน ผูบังคับบัญชาไมดูแลเอาใจใส คาตอบแทนที่ไมเปนธรรมและไมโปรงใส รวมถึงงานที่ทําไมมี

ความทาทาย เปนตน ปจจัยดังกลาวลวนสงผลใหพนักงานเกิดพฤติกรรมการลาออกขึ้นในประเด็นดังกลาว
ตามลําดับ
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาการลาออกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพองคกร” กรณีศึกษา บริษัท ที อาร แมคคานิค มารแชล จํากัด เปนการดําเนินการศึกษาเชิง
คุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช วิ ธีก ารเก็ บข อ มูล ทุติ ยภู มิโ ดยรวบรวมจาก ข อ มู ล สถิติ ของฝ า ย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ แนวคิดทฤษฎี บทวิเคราะห บทความตางๆ และเอกสารขององคกรที่มี
ความสัมพันธกับกรณีศึกษาในครั้งนี้ และเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณลักษณะวิธีวิทยาการวิจัย
(Research Methodology) ประเภทไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ที่กําหนดคําถามตามความ
เหมาะสมกับกรณีศึกษาอยางอิสระ และไมมีลําดับการสัมภาษณกอนหรือหลังใดๆ โดยกลุมตัวอยางเปนกลุม
ที่มีความเกี่ยวของและมีความสัมพันธกับกรณีศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารขององคกรและกลุมพนักงาน
ขององคกรที่ลาออก จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยสัมพันธกับหัวขอ
งานวิจัยเปนลําดับตอไป
จากผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนด
กลยุทธของบริษัท ที อาร แมคคานิค มารแชล จํากัด โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 กรอบการสัมภาษณและแนวคําถามที่ใชในการวิจัยแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
กรอบการสัมภาษณและแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณกลุมพนักงานที่ลาออก มีการกําหนดแนวคําถามที่
ใชมาจากทฤษฏี บทความ และเครื่องมือตางๆ ที่มีความสัมพันธกับกรณีศึกษา อาทิ ทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการ ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน แนวคิดเรื่องแรงจูงใจ ทัศนคติ ความคาดหวัง ความผูกพันตอ
องคกร บรรยากาศการทํางาน และบทความที่เกี่ยวกับการลาออกตางๆ โดยนํามาพิจารณารวมกับเครื่องมือ
ในการกําหนดความกาวหนาในอาชีพ แผนพัฒนาทรัพยากรรายบุคคล เพื่อใชเปนกรอบในการสรางแบบ
สัมภาษณขึ้น กรอบการสัมภาษณและแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูบริหาร มีการกําหนดแนวคําถาม
จากปจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลาออกวาสงผลอยางไรตอองคกร ทัศนคติที่ผูบริหารมองปญหา
เปนเชนไร รวมทั้งมีมาตรการปองกันและรับมืออยางไรตอปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
เพื่ อ หาความสั มพั นธต อ ปจจั ยหลั ก ๆ ที่ สงผลใหเ กิด การลาออกของพนัก งาน บริษัท ที อาร แมคคานิค
มารแ ชล จํ ากั ด พรอ มทั้ง ศึก ษาหาแนวทางการในการพั ฒนาองค ก รใหมีประสิทธิ ภาพเพิ่ มมากขึ้ น และ
กําหนดกลยุทธในการจัดการกับปญหาเพื่อใหองคกรมีศักยภาพอยางยั่งยืนเปนลําดับตอไป
สวนที่ 2 จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สามารถสรุปสาเหตุที่สงผลใหพนักงานเกิด
พฤติกรรมลาออกไดพอสังเขป ดังนี้

1. ประเด็นเรื่องความชัดเจนของความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ความไมชัดเจน
ดังกลาวสงผลใหพนักงานสวนใหญเกิดความรูสึกคลุมเครือในการทํางาน จนทําใหพนักงานตัดสินใจลาออก
เพื่อแสวงหาองคกรใหมที่สามารถตอบสนองความตองการของพวกเขาได หากองคกรสามารถวางมาตรฐาน
เรื่องดังกลาวไดอยางถูกตองเหมาะสมและเปนรูปธรรมก็จะทําใหพนักงานรูสึกมีความผูกพันตอองคกร มี
แรงจูงใจในการทํางานเพิ่มขึ้นและอยูทํางานเพื่อองคกรในระยะยาว
2. ประเด็นเรื่องความชัดเจนของขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมาย การที่ไมทราบขอบเขตการทํางานที่
ชัดเจนของตนนั้น สงผลใหความพอใจในการทํางานลดลง เนื่องจากไมสามารถคาดเดาลักษณะงานที่จะเขา
มาไดวามีความยากงายเพียงใด ตรงกับทักษะที่ตนมีหรือไม จนสงผลใหเกิดความไมพึงพอใจตองานที่ทํา
ตอเพื่อนรวมงาน และตอองคกรขึ้นจนเปนสาเหตุที่นําไปสูการลาออกจากองคกรในที่สุด
3. ประเด็นเรื่องความเหมาะสมของคาตอบแทนและสวัสดิการ อัตราคาจางขององคกรที่ต่ํากวา
ตลาดแรงงานไมไดสงผลเรื่องแรงจูงใจในการทํางานเทากับความไมเปนธรรมในการบริหารคาตอบแทนของ
ผูบริหาร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหแรงจูงใจในการทํางานลดลงจนเกิดการลาออกขึ้นในที่สุด
4. ประเด็นเรื่องความชัดเจนของเปาหมายในการทํางานและตัวชี้ผลของงาน ขอบเขตและ
รายละเอียดของงานที่กวางเกินไป หรือถูกกําหนดไวอยางหลวมๆ สงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกสับสนใน
สิ่งที่ตองปฏิบัติ ทําใหความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานลดต่ําลง หากองคกรไมสามารถจัดการกับ
ปญหาไดอยางเหมาะสมก็จะเกิดการลาออกของพนักงานอยางตอเนื่อง
5. ประเด็นเรื่องความเหมาะสมในการบริหารจัดการของผูบังคับบัญชา การที่องคกรมีลักษณะ
โครงสรางการบริหารแบบรวมอํานาจที่ศูนยก ลาง (Centralization) ที่ผู บริ หาร การใชอํ านาจสิ ทธิ์ขาด
ดังกลาวผูบริหารไมสามารถบริหารจัดการไดอยางเปนธรรม อาจเปนชนวนเหตุนําไปสูความไมพึงพอใจและ
สรางความขัดแยงตางๆ สงผลความพึงพอใจในการทํางานลดลงและสงผลใหเกิดการลาออกขึ้นได ผูบริหาร
ควรสรางทัศนคติและแรงจูงใจที่เหมาะสมแกการทํางาน โดยอาศัยการใหของรางวัลที่เหมาะสมกับพนักงาน
แตละรายเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่ดีขึ้นในการทํางาน
สวนที่ 3 ขั้นตอนการสรุปและประมวลผลโดยการวิเคราะหเครื่องมือและกลยุทธมาใชจัดการกับ
ปญหาความไมชัดเจนของความกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อวัตถุประสงคในการสรางพนักงานที่มีคุณคาใหแก
องคกรในระยะยาว โดยตองมีลักษณะเปนทั้งแผนระยะสั้น เชน จัดใหมีศูนยกลางการพัฒนาบุคลากร มีคูมือ
การจั ด ทํ าเส น ทางความก า วหน า ในสายอาชี พ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางและแนวคิ ด สํ าหรั บ พนั ก งานในการ
วางเปาหมายในอาชีพ วิเคราะห ติดตาม และประเมินการทํางานของพนักงานอยางตอเนื่อง และแผนระยะ
ยาว อาทิ จัดใหมีที่ปรึกษาทางอาชีพหรือการใหคําแนะนํา หัวหนางานตองใหความยินยอมเปดโอกาสให
บุคลากรทดลองปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) กอนเปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ในกรณีขอ
โอนย ายข า มหน ว ยงาน จั ด ทํา เส นทางก า วหน าในสายอาชี พ ให เ หมาะสมกั บสภาพการณ ข ององค ก รที่

เปลี่ยนไป และนําผลมาใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหความกาวหนาและการวางแผนอัตรากําลังคน
ตอไป โดยมีขั้นตอนในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพขององคกรดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางองคกร โครงสรางตําแหนง โครงสรางสายการบังคับบัญชานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. วิเคราะหงาน และ Competency ของแตละตําแหนงงานเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดกลุมงานและ
จัดทํารูปแบบของสายอาชีพใหเหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกร
3. จัดกลุมงานที่มีลักษณะงานและ Competency ใกลเคียงกันไวในกลุมงานเดียวกัน เพื่อออกแบบ
รูปแบบ (Model) การทํางานใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
4. ขั้นตอนการจัดทํา Career Model และเงื่อนไขหลักเกณฑ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ดังตอไปนี้
4.1. จัดทํา Career Model ของตําแหนงงาน
4.2. พิจารณาโอนยายระดับตําแหนงงาน โดยพิจารณาการโอนยายบางระดับตําแหนงงาน
4.3. จัดทําผังแสดงความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงงานและการโอนยายงาน โดยพิจารณา
จากการเลื่อนตําแหนงและโอนยายงานภายใน Job Family เดียวกัน และการเลื่อน
ตําแหนงและโอนยายงานใน Job Family ที่ตางกัน
4.4. จัดทําเกณฑมาตรฐานสําหรับแตละตําแหนงงานตาม Career Model ที่กําหนดขึ้น เพื่อใช
เป น แนวทางในการพิ จ ารณาเลื่ อ นระดั บ ตํ า แหน ง งานและการโอนย า ยงานที่ มี ค วาม
เหมาะสม เปนเกณฑมาตรฐานและจูงใจพนักงาน
4.5. รูปแบบแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนยายกลุมงานใหเหมาะสมซึ่งพิจารณาจาก
ความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือ โอนยายงานขาม Sub
Group ของ Job Family เดียวกัน และโอนยายงานขาม Job Family ที่ตางกันในองคกร
โดยการพิจารณาตองอาศัยเกณฑในการประเมินที่เปนธรรม โปรงใส และเปนบรรทัดฐานที่
แนชัดตามความเหมาะสมของ J.D. และ KPIs ของแตละแผนก เพื่อปองกันไมใหเกิดขอครหา หรือ
ลดความพึ ง พอใจในการทํ า งานของพนั ก งานลง เพื่ อ ประโยชน ใ นการสร า งสรรค บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพใหแกองคกรในระยะยาว
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวา กลุมพนักงานที่ลาออกไปใหความสําคัญกับเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ ความชัดเจนของขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมาย ความเหมาะสมของคาตอบแทนและสวัสดิการ ความ
ชัดเจนของเปาหมายในการทํางานและตัวชี้วัด รวมทั้งความเหมาะสมในการบริหารจัดการของผูบังคับบัญชา
ประเด็นเหลานี้ลวนเปนสาเหตุหลักที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมลาออกขึ้นของพนักงานตามลําดับ สวนประเด็น

อื่นๆ แมจะไมสงผลสําคัญตอพฤติกรรมดังกลาวแตก็มีนัยยะสําคัญตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ดังนั้นจึงเปนการสมควรที่ทางองคกรตองเรงแกไขปญหาดังกลาว เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
เกิดขึ้นกับพนักงาน อีกทั้งเปนการสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และที่
สําคัญควรกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหมีความชัดเจนเปนมาตรฐาน เพื่อใหพนักงานได
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาตนเองและสามารถเติ บ โตบนเส น ทางอาชี พ ที่ มั่ น คง อั น จะเป น
ประโยชนตอการสรางความมั่นคงใหกับทั้งตนเองและองคกรได
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ
ควบคูโดยจัดทําแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลเรื่องความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อนํามาใชวิเคราะหแนวทาง
ในการพัฒนาปจจัยที่สงผลใหแรงจูงใจในการทํางาน และควรศึกษาวิจัยและทําการสํารวจตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย อัตราคาตอบแทนที่พึงจาย
ประสิทธิผลการทํางานโดยรวม เพื่อศึกษาความไดเปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจและนําไปพัฒนาการทํางาน
ใหตอบสนองความตองการของลูกคาเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูบริหารองคกรควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลใหมากขึ้น คือ ตองกําหนดนโยบายในการสรรหาบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับงาน วางขอบเขต
ความรับผิดชอบของงานใหชัดเจน สงเสริมใหจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และ
นําไปใชให ชัด เจน เพื่อ สรางขวัญ และกําลังใจที่ดีใ นการทํางานและสามารถเติบโตในสายอาชีพไดอ ยาง
เหมาะสมและมั่นคง ขณะเดียวกันควรมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจายคาตอบแทนที่
ชัดเจน โปรงใสและเปนธรรม ทั้งคาตอบแทนที่เปนทั้งตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อเปนการรักษาคนดีและคน
เกงใหอยูกับองคกรในระยะยาวอันเปนประโยชนในการสรางจุดแข็งและความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจขององคกร
ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ จัดใหมีศูนยกลางการพัฒนาบุคลากร มีคูมือการจัดทําเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพเพื่อใชเปนแนวทางและแนวคิดสําหรับพนักงานในการวางเปาหมายในอาชีพ
วิเคราะห ติดตาม และประเมินการทํางานของพนัก งานอยางตอเนื่อง และแผนระยะยาว อาทิ จัดใหมีที่
ปรึ ก ษาทางอาชีพ หรือการใหคําแนะนํา หัว หนางานตอ งใหค วามยินยอมเปด โอกาสใหบุค ลากรทดลอง
ปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) กอนเปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ในกรณีขอโอนยายขามหนวยงาน
จัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพการณขององคกรที่เปลี่ยนไป และนําผลมาใชเปน
ขอมูลประกอบการวิเคราะหความกาวหนาและการวางแผนอัตรากําลังคนตอไป
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