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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปญหาการลาออกและกําหนดกลยุทธของบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็กจํากัด
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันทางธุรกิจในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดก็
ตาม ตองคนหากลยุทธตา งๆ มาใช เพื่อใหองคกรไดเปรียบ เพื่อความอยูรอด และได
ผลตอบแทนที่พึงพอใจใหผูมีสวนไดสวนเสีย
เบื้องหลังที่มาของความสําเร็จเหลานี้ก็มาจาก
แนวความคิดรวมกันของคนในองคกร การที่องคกรมีแนวคิด มีจุดมุงหมายเดียวกัน ก็ตองเริ่ม
จากคนในองคกรมรแนวคิด มีสวนรวมในคานิยมเดียวกัน หากคนในองคกรไมมีสวนรวมคานิยม
หรือมีแนวคิดเดียวกันแลว จะนําพาองคกรขาดศักยภาพในการดําเนินงานและขาดศักยภาพใน
การแขงขัน
ในการบริหารงานที่องคกรทั่วไปควรเนนใหความสําคัญ คือ ทรัพยากรทางการบริหาร
องคกรซึ่งถือเปนปจจัยพื้นฐานขององคกร ประกอบไปดวย คน(Man) เงิน (Money) การจัดการ
หรือวิธีดําเนินงาน (Management) และวัสดุอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือในการดําเนินงาน
(Materials) ปจจัยพื้นฐานหรือทรัพยากรเหลานี้จะเห็นไดวา คน (Man) เปนหนึ่งในทรัพยากรใน
การบริหารงานที่องคกรควรใหความสําคัญ คนหรือทรัพยากรบุคคลที่องคกรตองใหความใสใจ
ใหความสําคัญ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลจะกอใหองคกรเกิดปญหาหรือวาจะนําพาองคกรบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนดไดนั้น ขึ้นอยูกับวาองคกรใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมากนอย
แคไหน ใหความใสใจอยางจริงจัง และใหความสําคัญอยางถูกทิศถูกทางหรือไมทรัพยากรบุคคล
มีความแตกตางจากทรัพยากรประเภทอืน่ ที่สามารถมีแนวคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ความรูสึก มีความสัมพันธ การจัดการดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเปนไปในทิศทางที่
องคกร กําหนด จําเปนที่ตอ งสรางความพึงพอใจใหกับทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนแรงจูงใจในการ
ทํางานใหกับองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังตองรักษาสภาพทรัพยากรบุคคลไวเพื่อทีจ่ ะ
สามารถพัฒนากลยุทธในการจัดการการบริหารองคกรไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด ก็เชนกันองคกรดําเนินธุรกิจทางดานเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย จะเนนพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาองคกรเพื่อเสริมสรางองคกรใหมีความ
แข็งแกรง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการสรางยอดขายใหถึงเปา อีกทั้งยังพัฒนา
บุคคลากรและองคกรเพื่อตอบสนองหรือรองรับความตองการของลูกคามีอยางไมจํากัด
เนื่องจาก บริษัหลักทรัพย จะมีรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพย ดังนั้นเมื่อพนักงานเขามาสู
องคกรในตําแหนงเจาหนาที่การตลาดแลว ถือเปนสวนสําคัญในการสรางรายไดใหกับบริษัท
โดยเจาหนาที่การตลาดทุกคนจะมียอดเปาหมายที่จะตองทําใหสําเร็จ ปจจุบันบริษัทหลักทรัพย
โกลเบล็ก จํากัด มีพนักงานจํานวน 350 คน จากขอมูลของแผนทรัพยากรบุคคลพบวา ภายใน
ป 2551 – 2554 มีอัตราการลาออกของพนักงานเปนอยางมาก
จากการศึกษาพบวา กลุมพนักงานลาออกไปแลวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับต่ํา
จนถึงปานกลาง แตความพึงพอใจในสวนกลยุทธและเปาหมายองคกรอยูในระดับต่ํา มีจํานวน
14 คน คิดเปนรอยละ 70 ความพึงพอใจในดานพนักงานอยูในระดับต่ํามีจํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 60 ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารอยูในระดับต่ํามีจํานวน 15 คน คิดเปน รอยละ
75 ความพึงพอใจในคานิยมรวมกันของคนในองคกรอยูในระดับต่ํา 12 คนคิดเปนรอยละ 60
ในขณะที่กลุมพนักงานปจจุบันมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงในทุกดาน
ผูศึกษาจึงวิเคราะห
สาเหตุพรอมนําแนวทางแกไขปญหาโดยการเสนอกลยุทธ
ในการสนับสนุนใหพนักงานและ
ลูกคา พัฒนาศักยภาพความรู ในสินคาใหมและขยายฐานพนักงาน องคกรจะไดรับ ความพึง
พอใจมากขึ้นจากพนักงานและลูกคา มุมมองที่มีตอองคกรจะเปนเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลใสใจ
ทําใหพนักงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองคกร
และเปนแหลงความรู ที่องคกรมีความชํานาญกวาคูแ ขง ทําใหพนักงานมีความสามารถที่จะ

แขงขันในตลาดได องคกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ มากขึ้น ทําใหเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาสาเหตุการลาออกของพนักงาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษา รวบรวม
สาระสําคัญและรายละเอียดตางๆ ของแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีการ
กําหนดเนื้อหาดังนี้
1.ทฤษฎีความตองการ
2.แนวคิดความพึงพอใจในการทํางาน
3.ทฤษฎีผังกางปลา ( Fishbone Diagram )
4.แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
5.ทฤษฎีภาวะผูนํา
6.ทฤษฎีเมคเคนซึ่ เซเวน เอส
7.แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
8.แนวคิดการกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix
9.งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ระเบียบวิธกี ารศึกษาและผลการศึกษา
ประชากร และกลุมตัวอยาง
การศึกษาของปญหาของบริษัทโกเบล็ก จํากัด เปนการศึกษาดวยวิธีการพรรณนาเชิง
วิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาสภาพของอัตราการเขาออกงาน
2. ศึกษาปญหาและลักษณะการบริหารจัดการภายในองคกรบริษทั โกเบล็ก จํากัด โดย
เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( Depth-Interview ) กับผูบริหารและพนักงานของ
งบริษัทโกเบล็ก จํากัด
3. วิเคราะหขอ มูลเพื่อกําหนดกลยุทธในการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในบริษัท
โกเบล็ก จํากัด โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานประกอบกับ
ทฤษฎี ตลอดจนนําผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อกําหนดเปนกลยุทธ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ พนักงานของ บริษัท โกเบล็ก จํากัด ที่กําลังปฏิบตั ิงานอยูใน
ปจจุบันทั้งสิ้น 329 คน แบงเปน 6 ทีม เปนเจาหนาที่การตลาด 220 คน เปนระดับหัวหนาทีม
6 คน ที่เหลือเปนพนักงานทั่วไป
กลุมตัวอยางใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( Depth-Interview )กับ ผูบริหารทีม ทั้ง 6
คน และ หัวหนาแผนกทรัพยากรบุคคล
สวนของพนักงาน จะใชแบบสอบถามพนักงานเจาหนาที่การตลาด ที่ยังทํางานอยูกับ
บริษัท ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) หรือแบบสะดวก
(Convenience Sampling) จํานวน 50 คน จาก 6 ทีม และ สัมภาษณ พนักงานเจาหนาที่
การตลาด ที่ไดลาออกจากบริษัทไป จํานวน 20 คน
วิธีวเิ คราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ คือการหา
ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percent)
บทสัมภาษณใชการวิเคราะหแบบอธิบายเชิงพรรณา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการสรางแบบสอบถามและบทสัมภาษณผูบริหาร ผูศึกษาไดนําแนวคิด
ทฤษฎี มาดัดแปลงเปนแบบสอบถามและบทสัมภาษณผูบริหาร โดยแบบสอบถามแบงเปน 2
สวนคือ
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม หรือเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน เปนตน
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกร เปนการประเมินคาแบบ มาตร
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดความพึ่งพอใจในการทํางานในองคกร 3 ดานใหญ
2.1ดานความพึงพอใจในการทํางาน
2.2 ดานความตองการ
2.3 ดานทักษะและภาพรวมองคกร
โดยจะใหคะแนนตามลิเคิรต สเกล (Likert Scale)

เห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ
เห็นดวย
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เทากับ

5
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ซึ่งขอคําถามจะมีความหมายในทิศทางเดียวกัน คือ จะใหระดับคะแนนตามความคิดเห็น
ตรงกับขอทีเ่ ลือก ไดกําหนดเกณฑคาเฉลี่ย ตามแนวคิดของเบสท (Best 198 : 182 อางใน
สุทธิลักษณ แจมใส)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับสูงสุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับสูง
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับต่ํา
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับต่ําทีส่ ุด
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการศึกษา
(Statistical Package for the Social Science: SPSS) และลักษณะของการบรรยายเชิง
พรรณาดังนี้
1.สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยสถิติที่ใช คือ
การหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percent)
2.สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก
2.1 ดานผูนําองคกร
2.2 ดานสภาพการทํางาน
2.3 ดานคาตอบตอบแทน
2.4 ดานลักษณะงาน
2.5 ดานความพึงพอใจในดานภาพรวมขององคกร
3.สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจในดานลักษณะงาน วิเคราะหแบบอธิบาย

เชิงพรรณา
4.สวนที่ 4 บทสัมภาษณเพื่อเปนการวิเคราะหภาพรวมขององคกร โดยวิเคราะหแบบ
อธิบายเชิงพรรณา
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
กลยุทธในการสนับสนุนใหพนักงานและลูกคา พัฒนาศักยภาพความรู ในสินคา
ใหมและขยายฐานพนักงาน กลยุทธนี้มุงมั่นใหพนักงานเกิดการตื่นตัว มุงมั่น เสริมสรางความรู
ในสินคาใหม จะสงผลทําใหองคกรเกิดการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ฝายทรัพยากรบุคคลเปดหลักสูตรอบรมใหกับพนักงานติดอาวุธความรู สราง
หลักสูตรทีเ่ หมาะสม สอนการนําเสนอสินคาใหสามารถนําเสนอสินคาไดหลากหลายและถูกตอง
และรองรับตอการเปดตลาดแขงขันเสรี ทีจ่ ะมาถึง
2.จัดอบรมและงานสัมมนาใหกับลูกคาเพือ่ เพิ่มความรู สรางประสบการณรวมกับลูกคา
และเปนการแนะนําองคกรใหเปนที่รูจักมากขึ้น
3. องคกรทําการคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรูเหมาะสม โดยใชการเขาถึงแหลง
ทรัพยากร การไปเปดบูธรับสมัครพนักงานถึงมหาวิทยาลัยชั้นนํา โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาจบ
ใหมไดมีโอกาสรวมงาน แลวนํามาฝกอบรมดานความรูการลงทุน
4. การคัดสรรพนักงานการตลาดจากสินคาประเภทอืน่ ๆ เชน พนักงานขายบาน ขาย
รถยนต ขายคอนโด คนกลุมนี้จะมีกลุมลูกคาที่มีประสิทธิภาพอยู แลวนํามาสอนเรื่องการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย
5.เมื่อทุกอยางจัดทําเสร็จใหจัดทําเปนคูมือ ใหกับพนักงานเพื่อใหเกิดความเขาใจและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
6.ตองมีการวัดผล และการสังเกตุอยางใกลชิด โดยหัวหนาทีมของแตละทีม พรอมทั้งให
คําปรึกษา คําแนะนําตางๆแกพนักงาน และมอบรางวัลแดพนักงานที่ทําสําเร็จ
ขอดี
1.พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้นและพนักงานจะมีมุมมองวาองคกรเปนเหมือนพี่
เลี้ยงที่คอยดูแลใสใจทําใหพนักงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
2.เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองคกรและเปนแหลงความรู ที่องคกรมีความ
ชํานาญกวาคูแ ขง ทําใหพนักงานมีความสามารถที่จะแขงขันในตลาดได

3.องคกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ มากขึ้น ทําใหเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
4.องคกรจะเกิดภาพลักษณที่ดีกับพนักงานและสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดมากขึ้น
ขอเสีย
1.ใชระยะเวลานานในการเรียนรูสินคาใหมและมีสินคาที่ตองเรียนรูเยอะ
2.พนักงานเดิมจะปรับเปลีย่ นยากเนื่องจากมีแนวคิดเดิมๆ อยู
กลยุทธที่ใชในการดําเนินการ
เนื่องจากสินคาและบริการของบริษัท เปนสินคาที่เกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อใหการ
ดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จจากการสัมภาษณผูบริหารและ
พนักงานสะทอนใหเห็นวา กลยุทธที่ใชสําหรับสําหรับบริษัท จึงใชกลยุทธแบบ
มุงเนน ( Focus ) ในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดวยการเนนในเรื่องการสรางควา
รูความชํานาญในผลิตภัณฑใหมที่กําลังจะเกิดขึ้น กลยุทธที่ทางบริษัทกําลังจะเลือกใชในการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อเสริมสรางการแขงขันในอนาคต ในกลยุทธระดับบริษัท ดังนี้
1. การเปดศูนยอบรมใหกบั พนักงานและลูกคา เพื่อสรางบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
ในอุตสาหกรรมนี้ใหมีมากขึน้
2. การขยายตลาดกลุมใหกวางขึ้นโดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆเขาไป เพื่อเพิ่มชองทางใน
การลงทุนใหมมี ากขึ้น
3.จัดการเก็บขอมูลแลวสรางเปนคูมือสงใหพนักงานทุกคน
การเลือกดําเนินการแกไขปญหาจากแนวทางการเลือก เปนสื่งที่มีความสําคัญยิ่ง ซึ่งการที่
บริษัทจะสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดนนั้ ควรจะตองมีบุคลากรที่มีความรูมีประสิทธิภาพ ลด
อัตราการลาออก พึงพอใจทีจ่ ะอยูก ับบริษทั และเติบโตไปพรอมกัน

ขอจํากัดของการศึกษา
1.ระยะเวลาของการศึกษามีระยะเวลาจํากัด จึงทําใหขั้นตอนในการเก็บขอมูลเปนไปอยาง
เรงรีบ และขัน้ ตอนในการวิเคราะหตองใชเวลา ทําใหเกิดความลาชาในการวิเคราะหขอมูล
2.กลุมพนักงานลาออกแลวติดตอประสานงานคอนขางยาก

3.ขอมูลขององคกรบางคาเปนความลับไมสามารถเปดเผยได อาจทําใหตัวเลขที่เสนอไป
คลาดเคลื่อนได

ขอเสนอแนะการศึกษา
1.บริษัทควรจะทําการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่นาเชื่อถือมากขึ้น เนนการทํา
ประชาสัมพันธใหมากขึ้น
2.ผูบริหารควรเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคลใหมากขึ้น ไมใชมองแตเพียง
ยอดขาย เพียงอยางเดียว
3.ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจกับพนักงานใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานใากขึ้น
4.ฝายทรัพยากรบุคคล ตองสรางหลักสูตรการอบรม ที่จะเปนตัวชวยใหพนักงานมีความรู
ความสามารถที่จะไปบอกลูกคาใหมาลงทุนกับ องคกร ในขณะเดียวกันก็ตองมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การสรางแรงบันดาลใจในการอยูกับองคกรดวย
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