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บทคัดย่อ
การศึกษาด้วยตนเองเรือ่ ง “ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงานต้อนรับ
ภาคพืน้ ประจาท่าอากาศยานสุวรรภูม”ิ ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยจูงใจภายในบุคคลทีม่ ผี ล
ต่อการลาออกของพนักงาน และปจั จัยด้านการบริหารทีม่ ผี ลต่อการลาออก และแนวทางข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปญั หาการลาออก กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาคือพนักงานต้อนรับภาคพื้นประจาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมจิ านวน 30 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยจูงใจภายในตัว
บุค คลที่มผี ลต่ อ การลาออก ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามคิดเห็นอยู่ใ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.12 และปจั จัยด้านการบริหารทีม่ ผี ลต่อการลาออก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.65 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยหลักทีม่ ผี ล
ต่อการลาออกอยูใ่ นระดับร้อยละ 70 ซึง่ ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อการลาออก พบว่า ปจั จัยด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานมีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญ
จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์และเลือกกลยุทธ์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการแก้ไขปญั หา
ได้ 3 กลยุทธ์ดงั นี้
1. กลยุทธ์การสร้างความก้าวหน้าในหน้าทีง่ าน
องค์กรต้องทาการวางแผนในงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละตาแหน่ งนัน้ มีหน้าที่งาน
และมีระดับการทางาน การใช้เส้นแสดงความก้าวหน้ าของหน้ าที่งานนัน้ เป็ นกลยุทธ์ท่ที าให้
พนักงานมองเห็นถึงความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน

จ
2. กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาและฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวพนักงาน
การฝึ ก อบรมนัน้ มีประโยชน์ ต่ อ ตัว พนักงานเป็ นการเพิ่ม ความรู้ค วามสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้การฝึ กอบรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างตัวพนักงาน
ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานมากขึน้ ช่วยให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
3. กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทน
องค์กรควรทาการวางแผนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนให้เหมาะสมในทุกๆ เหตุผล
เพราะเงินเดือนค่าจ้างนัน้ เป็นสาเหตุหนึ่งทีส่ ามารถจูงใจให้พนักงานตัง้ ใจปฏิบตั งิ านส่งผลให้เกิด
การปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ

กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุณาและความ
ช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จากคณาจารย์ทุกท่าน อาจารย์อนุ ฉัตร ช่ าชอง อาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์
ดร.สุ ท ธาวรรณ จีร ะพัน ธุ ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ณัฐ พัน ธ์ บัว วราภรณ์ กรรมการ
ตลอดจนอาจารย์ทุก ท่านที่ไ ม่ไ ด้กล่ าวชื่อ ไว้ณที่น้ี ที่ได้กรุณาให้ ค าแนะนาและข้อ คิดเห็นใน
เนื้อหาสาระ ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้งานศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงมา
ณ ทีน่ ้ี
ขอกราบขอบพระคุ ณในความเมตตาของมารดาและบิดาที่กรุณาอบรมสังสอน
่
ข้าพเจ้าและให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แห่งนี้ และขอขอบคุณ คณาจารย์ พีๆ่ น้องๆ นักศึกษา CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ และเป็นกาลังใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้ นี้เป็นอย่างดี
หากมีขอ้ บกพร่องประการใด ข้าพเจ้าใคร่ขออภัยไว้ ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
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บทที่ 1
บทนำ
องค์กรและลักษณะธุรกิ จขององค์กร
1.1) ประวัติควำมเป็ นมำขององค์กร
บริษัท จดทะเบียนก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2547 โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั ฯ ซึ่งมี
ประสบการณ์ดา้ นการให้บริการภาคพืน้ ดินทัวโลกมานานกว่
่
า 20 ปี มากกว่า 100 สนามบินและ
บริษทั สายการบินแห่งชาติอนั ดับ 2 ของประเทศ ซึง่ มีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจการบินมานานกว่า
36 ปี บริษทั ดาเนินกิจการให้บริการภาคพืน้ ดินอย่างครอบคลุม
1.1.1ภำรกิ จของบริ ษทั
1. ให้บริก ารภาคพื้นดิน อย่า งครบวงจร โดยใส่ ใ จในเรื่อ งความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย และ การบริการทีม่ คี ุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจต่อลูกค้า
2. มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตาม
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นสากล และมีผลประกอบการเป็ นทีน่ ่ าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
ผูถ้ อื หุน้
3. สร้างสิง่ แวดล้อมในการทางานและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงาน
เรียนรูแ้ ละทางานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนร่วมในความสาเร็จของบริษทั
1.2) ภำพรวมขององค์กร
บนแนวทางสู่เป้าหมายของการเป็ นธุรกิจบริการภาคพืน้ ดินทีล่ ูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก
บริษทั จึงมุ่งพัฒนาการบริการลูกค้าภาคพื้นให้มขี ดี ความสามารถในการสร้างความสะดวกสบาย
ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผโู้ ดยสาร เพิม่ รายได้ให้กบั องค์กรด้วยการให้บริการสายการบินลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสอดคล้องกับแผนการเพื่อรองรับการเปิดให้บริการทีท่ ่าอากาศ
ยานสุวรรณภูม ิ
1.3) องค์ประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างองค์กรของบริษทั ในปจั จุบนั แบ่งออกเป็น
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1. กิจการบริการผูโ้ ดยสารภาคพืน้ (Passenger Handling Services)
2. กิจการบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Handling Services)
3. กิจการพาณิชย์สนิ ค้า (Cargo Handling Services)
1.3.1 กิ จกำรบริ กำรผูโ้ ดยสำรภำคพื้น (Passenger Handling Services)
1. บริการ Check-in หมายถึง การบริการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทาง
วีซ่า บัตรโดยสาร การกาหนดทีน่ งั ่
2. บริการชังน
่ ้ าหนักกระเป๋าเดินทาง พร้อมติดหางบัตร (Baggage Tag)
3. บริการผูโ้ ดยสารในห้องผูโ้ ดยสารขาเข้า ขาออก และผูโ้ ดยสารผ่าน (Transit)
4. บริการรับแจ้งกระเป๋าและสัมภาระทีส่ ญ
ู หายหรือชารุด
5. บริการห้องรับรองผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ
1.3.2 กิ จกำรบริ กำรลำนจอดและอุปกรณ์ภำคพื้นดิ น (Ground Handling Services)
1. บริการผูโ้ ดยสารขึน้ ลงจากเครือ่ งบินด้วยรถบันได
2. บริการประสานงานด้านการเติมน้ ามันเชือ้ เพลิงกับบริษทั บริการเชือ้ เพลิง
3. บริการน้าดื่มน้าใช้บนเครือ่ งบิน
4. บริการทาความสะอาดห้องผูโ้ ดยสาร ห้องน้า ห้องครัวภายในเครือ่ งบิน
5. บริการรถทาไฟฟ้าเพื่อการใช้ไฟบนเครือ่ งบินขณะเครือ่ งจอดรับส่งผูโ้ ดยสาร
6. บริการรถสายพาน (Conveyer Belt) เพื่อลาเลียงกระเป๋าสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
1.3.3 กิ จกำรพำณิ ชย์สินค้ำและไปรษณี ยภัณฑ์
1. บริการจัดการสินค้า
2. บริการจัดเก็บดูแลรักษาสินค้าทุกประเภททีเ่ ข้าออกและผ่านคลังสินค้า
1.4) กลุ่มลูกค้าหลักและส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษทั
1.4.1 กลุ่มลูกค้ำแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. ลูกค้าสายการบินภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.85
2. ลูกค้าสายการบินต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 98.15
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แผนภูมิที่ 1.1 กลุ่มลูกค้ำหลักของบริ ษทั
1.4.2 สภำวะกำรตลำดธุรกิ จบริ กำรภำคพื้นดิ น
แนวโน้มธุรกิจตัวแทนให้บริการภาคพืน้ ดินแก่สายการบินมีส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ มากขึน้

แผนภูมิที่ 1.2 แนวโน้ มธุรกิ จตัวแทนบริ กำรภำคพื้นดิ น
ทีม่ า : A look at the short and longer term trends that will effect the global ground
handling business. The 12th Ground Handling International Conference, Vienna2010.
(www.groundhandling.com)
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1.5) องค์กรอยู่ในอุตสำหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมใด
บริษทั จัดอยูใ่ นอุตสาหกรรมบริการภาคพืน้ ดิน รับผิดชอบในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
บริการภาคพืน้ ทัง้ หมด
1.6) สภำพกำรแข่งขันและคู่แข่งขันหลัก
ปจั จุบนั หลายๆ สายการบินก็มคี วามพยายามทีจ่ ะทาธุรกิจให้บริการภาคพืน้ ดินแก่สาย
การบินอื่นๆ ทาให้บริษทั มีค่แู ข่งขันสูง เพราะสายการบินต่างๆ พยายามทีจ่ ะดึงดูดลูกค้าให้เข้า
มารับบริการ โดยที่มคี ่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่ไม่สูงจนเกินไปซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของ
บริการภาคพืน้ ดิน

แผนภูมิที่ 1.3 ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของธุรกิ จบริ กำรภำคพื้นดิ น โดยแบ่งตำมกิ จกำรที่
ธุรกิ จให้ บริ กำร
1.7) ปัญหำและลักษณะปัญหำที่เกิ ดขึ้นภำยในองค์กร
ปจั จุบนั การคมนาคมติดต่อสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมอยูใ่ นชีวติ มนุ ษย์แทบทุกวินาที ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการแข่งขันอย่างรุนแรงมาก และธุรกิจทีจ่ ะสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้จะต้องมี
ความรวดเร็ว และตรงต่ อ เวลาทัง้ ในด้ า นการผลิต และการบริก าร มีค วามยืด หยุ่ น ในการ
บริหารงานภายในองค์กร สามารถปรับตัวได้อย่ารวดเร็ว และมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาอย่างไม่
หยุดยัง้ ซึง่ การทีธ่ ุรกิจต่างๆ จะมีคุณสมบัตดิ งั กล่าวได้ จะต้องมีการตระหนักถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุง อย่างต่ อ เนื่ อ ง มีจุด มุ่งหมายที่แน่ นอน และต้อ งให้ค วามส าคัญ กับประการหนึ่ง ต่ อ
ความสาเร็จขององค์กร
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การคมนาคมทางอากาศเป็ น การเดิน ทางที่ส ะดวกรวดเร็ว และส าคัญ อีก ทางหนึ่ ง
นอกจากการสัญจรทางน้ าและทางบก ธุรกิจการบินเป็ นส่วนสาคัญเกี่ยวพันกับคนทัวทุ
่ กมุมโลก
บริษทั เป็ นองค์กรทีใ่ ห้ความสาคัญกับลูกค้า โดยนาการบริการทีด่ เี ลิศทีเ่ ป็ นสากลมาประยุกต์ใช้
โดยนาเสนอบริการในมาตรฐานระดับโลก
ป จั จัย ส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่น่ า จะท าให้ก ารบริก ารเป็ น ที่น่ า ประทับ ใจของลูก ค้า คือ
พนักงานผูใ้ ห้บริการ โดยทีพ่ นักงานผูใ้ ห้บริการจาเป็ นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทนั ในการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ซึง่ เป็ น
กฏเกณฑ์ ข้อบังคับของการจัดการอันดับแรก เพื่อผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร เกี่ยวข้องกับ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า แม้ว่าผูบ้ ริห ารจะคานึงถึงความต้องการและดอกเบีย้ ของ
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นแต่สงิ่ ทีไ่ ด้รบั การสนใจสูงเป็ นพิเศษที่ถูกสารวจก็คอื “อะไรคือความต้องการของ
ลูกค้าและจะตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ ได้อย่างไร”
ทรัพยากรทีส่ าคัญในการบริหารงานขององค์กรคือ ทรัพยากรมนุ ษย์ และปจั จัยทีม่ สี ่วน
ทาให้องค์กรสามารถประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ซึง่ ได้แก่ ปจั จัยด้านเงินทุน วัสดุในการ
ผลิต รวมทัง้ ความรูแ้ ละเทคนิคทางวิชาการ แต่ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญมากเป็ น
ผูก้ าหนดความอยู่รอดขององค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ซง่ึ ถือได้ว่าเป็ นหัวใจของการ
บริหารด้านหนึ่งขององค์กร ในองค์กรใดที่มบี ุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถที่เหมาะสมและ
ทุ่มเทในการทางานให้กบั องค์กรอย่างเต็มทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ ก็จะประสบความสาเร็จได้ ซึง่ ถือว่าเป็ น
จุดแข็งขององค์กรได้ จึงมุ่งสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ุณภาพเข้ามาร่วมงานตลอดจนเร่ง
พัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหาวิธกี ารที่จะปกป้องรักษาพนักงานที่มคี ุณค่าให้อยู่
กับองค์กรไปโดยตลอดด้วยการสร้างเสริมแรงจูงใจต่างๆ เช่น การปรับรายได้ สวัสดิการ การให้
การฝึกอบรม เป็ นต้น ทัง้ นี้ โดยมีเจตนาทีจ่ ะสร้างเสริมความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับพนักงาน แต่
อย่างไรก็ตามองค์กรต่างๆ ก็ยงั ประสบปญั หาในการรักษาบุคลากร ผูบ้ ริหารจึงจาเป็ นต้องรักษา
บุคลากรซึ่งนับว่าเป็ นทุนที่มคี ่ามากที่สุดขององค์กรเอาไว้ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทเดียวกันมี
การซื้อ ตัว บุค ลากรที่มคี วามรู้ความสามารถเหนือ คู่แข่งขัน โดยอาจเสนอในรูปค่ าตอบแทน
ตาแหน่ งหรือผลประโยชน์ ด้านอื่นๆ เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจ และเพื่อเป็ นการป้องกันปญั หาดังกล่าว
องค์กรควรสร้างความผูกพันให้เกิดขึน้ กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานรูส้ กึ รักและผูกพันในองค์กร
ซึ่ง จะท าให้พ นั ก งานมีค วามเต็ม ใจที่จ ะปฏิบ ัติง านอย่ า งเต็ม ความสามารถรวมถึง มีค วาม
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กระตือ รือ ร้นในการทางาน การสร้างสรรค์นวัต กรรมใหม่ซ่งึ จะก่ อ ให้เ กิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่
องค์กร
จากการศึกษา การลาออกของพนักงานในบริษทั บริการภาคพื้นแห่งหนึ่งพบว่า มีการ
ลาออกตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.2553 คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ดงั นี้
ปี พ.ศ. 2548 = 7.50%
ปี พ.ศ. 2549 = 20.00%
ปี พ.ศ. 2550 = 20.00%
ปี พ.ศ. 2551 = 21.82%
ปี พ.ศ. 2552 = 28.75%
ปี พ.ศ. 2553 = 34.29%
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ น ที่จะทาการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการลาออกของพนักงานที่
ทางานบริการภาคพื้น ประจาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ที่มจี านวนมากขึน้ ว่าเป็ นเพราะเหตุใด
และมีแนวทางในการแก้ไขปญั หานี้ได้อย่างไร

แผนภูมิที่ 1.4 จำนวนพนักงำนต้อนรับภำคพื้นในแต่ละปี
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แผนภูมิที่ 1.5 เปรียบเทียบจำนวนพนักงำนที่ลำออก
1.8) วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาปจั จัยจูงใจภายในบุคคลทีม่ ผี ลกระทบต่อการลาออกของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการบริหารทีม่ ผี ลกระทบต่อการลาออกของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการแก้ไขปญั หาการลาออก
1.9) นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. พนักงานต้อนรับภาคพืน้
หมายถึง บุคคลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นพนักงานผูใ้ ห้บริการเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผโู้ ดยสารในการใช้บริการเดินทางเฉพาะบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
2. ปจั จัยส่วนบุคคล
หมายถึง ลัก ษณะส่ ว นบุค คลของประชากร ที่ทาการศึก ษาได้แก่ เพศ อายุ
เงินเดือน ตาแหน่ง สถานภาพสมรส การศึกษา และระยะเวลาทีท่ างาน
3. ปจั จัยจูงใจภายในตัวบุคคล
หมายถึง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้จติ ใจของบุคคลเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรู้
ทัวไปเกี
่
่ย วกับงาน ด้านการยอมรับ นับ ถือ ด้านความพึง พอใจ ด้านทัศ นคติ และด้านขวัญ
กาลังใจ
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4. ปจั จัยด้านการบริหาร
หมายถึง สถานการณ์ท่พี นักงานจะต้องพบเจอเมื่อได้ ทางานในองค์กรซึ่งเกิด
จากแนวคิดในการบริหารจัดการร่วมกันในองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน
อื่น ๆ ลัก ษณะงาน สวัส ดิก าร กฎระเบีย บข้อ บัง คับ การประเมิน ผลและนโยบายการเลื่อ น
ตาแหน่ ง การพัฒนาบุค คลากร ความผูกพันต่อ องค์กร ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้านการได้รบั การสนับสนุ นจากองค์กร ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
5. แรงจูงใจ Motivation
หมายถึง กระบวนการที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางานที่จะทาให้หน่ วยงาน
หรือองค์กร ประสบความสาเร็จตามจุดมุง่ หมายขององค์กรทีต่ งั ้ ไว้
6. ความพึงพอใจในงาน Job Satisfaction
หมายถึง ทัศนคติหรือสิง่ จูงใจทีท่ าให้พนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ ที ม่ี ตี ่อการทางาน
ทีท่ าเมือ่ เขาได้รบั การปฎิบตั ทิ ด่ี ตี อบสนองความต้องการของเขาได้ตามสมควร ย่อมทาให้งานที่
ได้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลทีด่ ขี น้ึ
7. สวัสดิการ
หมายถึง สิ่ง ที่บ ริษั ท มอบให้เ ป็ น แรงจูง ใจในการท างานให้พ นั ก งานซึ่ง ใน
บางส่วนกาหนดขึ้นโดยกฎหมายไว้ให้มเี ป็ นอย่างต่ าในระดับหนึ่ง และความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ทีบ่ ริษทั มอบให้ทน่ี อกเหนือจากเงินเดือน เช่น ประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงิน
ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น กรณีแต่งงาน การศึกษาบุตร เป็นต้น
8. กฎระเบียบข้อบังคับ
หมายถึง ข้อกาหนดเพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการทางานทัง้ นี้เพื่อให้
พนักงานทางานอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุขและพึงพอใจในสถานประกอบการนัน้ ๆ
9. การประเมิน
หมายถึง โอกาสในการย้ายเพื่อทาการปรับเปลีย่ นตาแหน่ งหน้าที่การงานให้ไป
ยังจุดที่เ หมาะสม ไม่ว่า จะสูง ขึ้น หรือ เท่ าเดิมแต่ ป รับ ไปยังอีกส่ ว นงานหนึ่ งทัง้ นี้ก็เ พื่อ ความ
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละบุคคลซึ่งรวมไปถึงอัตราเงินเดือนที่
สูงขึน้

9

10. การพัฒนาความรูค้ วามสามารถและความก้าวหน้า
หมายถึง บริษัท มีก ารพัฒ นาความรู้ค วามสามารถให้กับ บุ ค ลากรให้ท ัน กับ
วิท ยาการต่ า งๆ ที่จ ะน าเข้า มาใช้ใ นหน่ ว ยงานทัง้ นี้ ก็เ พื่อ ความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากรของ
หน่วยงานและองค์กรนัน้ ๆ
11. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตัง้ แต่ ในระดับของเพื่อนร่ว มงาน และ
ผู้บงั คับบัญ ชาให้การสนับสนุ นและให้ค วามช่ว ยเหลือ กันในการปฏิบตั ิงานทัง้ นี้ก็เ พื่อ ให้งาน
ประสบความสาเร็จในทีส่ ุด
12. ความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก (Turnover Intention)
หมายถึง ความต้องการหรือความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะนาไปสู่การ
ลาออกจากงานทีท่ าอยู่ ทัง้ การลาออกเพื่อไปทางานยังหน่ วยงานอื่นและการลาออกจากการเป็ น
พนักงานเพื่อไปทางานกับองค์กรอื่น
1.10) ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
ระยะสัน้
ั หาและแนวทางการแก้ไ ขปญั หาการลาออกของพนัก งานเพื่อ เป็ น
1. ทราบถึง ป ญ
แนวทางในการวางแผนควบคุมปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการลาออกของพนักงานในองค์กร
ระยะกลำง
1. เพื่อนาผลจากการศึกษาไปปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ของบริษทั
และแนวทางในการรักษาบุคลากรไว้กบั องค์กร
ระยะยำว
1. นาข้อมูลไปใช้ในการกาหนดระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (การฝึ กอบรมหรือ
การสร้างระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ)

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่อง “ปจั จัยที่มผี ลต่อการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงานต้อนรับ
ภาคพืน้ ประจาท่าอากาศยานสุวรรณภูม”ิ ครัง้ นี้ ได้นาเอาแนวคิด ทฤษฎี บทความและเอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วความพึงพอใจ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการลาออกจากงาน
2.4 แนวคิด เกี่ย วกับ การบริก ารจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resource
Management)
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
2.6 แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
2.7 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
2.8 แนวคิดเกีย่ วกับการเพิม่ คุณค่าในงาน (Job Enrichment)
2.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1) แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) คือ การกาหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกิจการ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการจัด การเชิงกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะมีผลต่อการดาเนินงานในระยะยาว องค์กรจึงต้องมีการวางแผนการทา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ เพื่อให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็ นอุปสรรคและบดบังโอกาสในการก้าวหน้าขององค์กรได้ องค์กรจึง
ต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มอี ยู่แล้วนามาใช้ประโยชน์ และพิจารณาถึงจุดอ่อนขององค์กรเพื่อหา
แนวทางขจัดจุดอ่อน การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสาคัญกับปจั จัยต่างๆ โดยเฉพาะปจั จัย
ภายนอกองค์กรหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการแข่งขัน คานึงถึงการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวและสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ยงั ค านึงถึงความสาคัญของผู้มสี ่ ว นได้เ สียกับองค์กร และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ยงั ทาหน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่ วยงานต่างๆ ในองค์กรให้สามารถบริหาร
จัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
2.1.1) แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
ในการประเมินสภาพแวดล้อมในองค์กรนี้จะประกอบด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อ มภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้ทราบถึง จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยทัวไปจะเรี
่
ยกว่า การวิเคราะห์ SWOT
SWOT Analysis เป็ นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึง่ ช่วยให้ผบู้ ริหารกาหนด
จุดแข็งและจุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
โอกาสและอุ ป สรรคจากการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายนอก (External Environment
Analysis) ตลอดจนผลกระทบทีม่ ศี กั ยภาพจากปจั จัยเหล่านี้ต่อการทางานขององค์กร ได้แก่
Strength: S
หมายถึง จุดแข็ง ทีเ่ ป็นความสามารถขององค์กรทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ซึง่ องค์กรสามารถนามาใช้ประโยชน์ ในการทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
Weakness: W
หมายถึง จุ ด อ่ อ น เป็ น สถานการณ์ ภ ายในองค์ก ร ซึ่ง องค์ ก รไม่ ส ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการทางาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
Opportunities: O
หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจั จัยภายนอก เป็ นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ หรือหมายถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กร
Threats: T
หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจั จัยภายนอก เป็ นข้อจากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งองค์ก รจาเป็ นต้อ งปรับกลยุทธ์ ให้ส อดคล้องและพยายามขจัดอุ ปสรรคต่ างๆ ที่
เกิดขึน้
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2.1.2) แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ยวกับการวิ เคราะห์โอกาสและปัญหาโดยใช้ TOWS
Matrix
TOWS Matrix เป็ นเครื่องมือการวิเคราะห์ท่นี าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุ ดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุ ปสรรค จุดอ่ อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึง่ ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในข้อมูลแต่ละคู่ดงั กล่าว
ทาให้เกิดกลยุทธ์ซง่ึ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
รวมกันเพื่อทีจ่ ะนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก
2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณา
ร่ว มกัน เพื่อ ที่จ ะน ามาก าหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ใ นเชิง ป้ องกัน ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากองค์ก รมีจุ ด แข็ง
ขณะเดียวกันองค์กรก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็ นอุปสรรคภายนอกที่องค์กรควบคุมไม่ได้ แต่
องค์กรสามารถใช้จดุ แข็งทีม่ อี ยูใ่ นการป้องกันอุปสรรคทีม่ าจากภายนอกได้
3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
ได้มาจากการทาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณา
ร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทัง้ นี้ เนื่องจากองค์กรมีโอกาสที่จะนา
แนวคิดหรือวิธกี ารใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนทีอ่ งค์กรมีอยูไ่ ด้
4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
ได้ม าจากการน าข้อ มู ล การประเมิน สภาพแวดล้ อ มที่เ ป็ น จุ ด อ่ อ นและอุ ป สรรคมา
พิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนามากาหนดเป็ นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทัง้ นี้เนื่องจากองค์ กรเผชิญกับทัง้
จุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกทีอ่ งค์กรไม่สามารถควบคุมได้
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2.1.3) แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ยวกับการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก PEST
Analysis
PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เป็ นประโยชน์ ในการวิเคราะห์และทาความเข้าใจ
“ภาพรวม” ของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ทีก่ าลังจะเข้าไปดาเนินงานด้านธุรกิจและคิดเกี่ยวกับ
โอกาสและภัยคุกคามที่อยู่ภายในพื้นที่ธุรกิจใหม่ ซ่งึ จะต้องทาการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใหม่และจะต้องคิดวางแผนเพื่อหาประโยชน์จาก
โอกาสและพยายามลดภัยคุกคามลงให้ได้
PEST Analysis จะช่วยในด้านการวิเคราะห์การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic)
สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะใช้ในขัน้ ตอนแรก เพื่อระดม
ความคิดในลัก ษณะระดับของภูมภิ าคและระดับประเทศ หลังจากนัน้ นาข้อ มูล ที่ ได้ผ่ านการ
วิเคราะห์แล้วมาสรุปผลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทีส่ าคัญของการเปลีย่ นแปลงการดาเนินงาน
ภายในองค์กร สาหรับการทีจ่ ะเข้าไปเปิดตลาดใหม่ในพืน้ ทีย่ งั ไม่ทาธุรกิจมาก่อน

แผนภาพที่ 2.1 แสดงกรอบการวิ เคราะห์ PEST Analysis
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แนวทางการวิ เคราะห์ :
มีแนวการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เริม่ ต้นการระดมสมองเพื่อกาหนดข้อมูลต่างๆ และปจั จัย
ต่างๆ ดังนี้
ทางการเมือง :
1. สถานะความมันคงของรั
่
ฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล
2. แนวโน้มของกฏระเบียบข้อลังคับที่จะออกมาใหม่ และกฏระเบียบข้อบังคุบที่ใช้อยู่ใน
ปจั จุบนั
3. ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจ้างงาน
4. นโยบายภาษีและการค้า
5. การออกกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม
6. การเปลีย่ นแปลงทีบ่ ่อยๆ ในสภาพแวดล้อมทางการเมือง
ทางเศรษฐกิ จ :
1. ขัน้ ตอนของวัฎจักรธุรกิจ
2. สถานการณ์ปจั จุบนั และการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและ
อัตราดอกเบีย้
3. การว่างงานและอุปทานของแรงงาน
4. ต้นทุนค่าแรงงาน (ทัง้ แรงงานขัน้ ต่า และ ค่าแรงพนักงานระดับฝีมอื แรงงาน)
5. ระดับรายได้และการกระจายระดับชัน้ ของรายได้ของคนทางาน
6. ผลกระทบของการค้าแบบโลกาภิวฒ
ั น์
7. แนวโน้มผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีหรืออื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อเศรษฐกิจ
ทางสังคมและวัฒนธรรม :
1. อัตราการเติบโตของจานวนประชากรและอายุเฉลีย่
2. สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนย้ายถิน่ ฐานของประชากร สังคมวิถชี วี ติ ของสังคม
เมือง และสังคมชนบท ระดับการศึกษาเฉลี่ย ทัศนคติต่อการติดต่อการค้ากับประเทศ
ต่างๆ
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3. ประชากรที่ ใช้
่ แรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติในการทางาน การรักความอิสระ
4. ทัศนคติต่อการทางานกับบริษทั ต่างชาติ ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทาง
สังคม และข้อห้ามทางสังคมต่างๆ
5. รูปแบบของประเพณีวฒ
ั นธรรม วิถชี วี ติ ท้องถิน่
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม :
1. ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
2. ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการติดต่อสื่อสารแบบมีสายและแบบไร้สาย
และระยะทางทีไ่ กลจากสานักงานใหญ่
3. กิจกรรมการวิจยั และพัฒนา
4. ผลกระทบของการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี
2.1.4) แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม Five Forces Model

แผนภาพที่ 2.2 รูปแบบการวิ เคราะห์ Five Forces
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Porter’s Five Competition Forces Model
“Porter’s Five Competition Forces Model” ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยพอร์ตเตอร์ (Porter) เพื่อ
นามาใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามีปจั จัยที่สาคัญที่จะต้อง
นามาวิเคราะห์ 5 ปจั จัย ได้แก่
1. สภาพการณ์ของการแข่งขัน (Rivalry) โดยการวิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งขันทัง้ หมดทีม่ ี
อยูใ่ นธุรกิจเดียวกันโดยอาจต้องวิเคราะห์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้เ พราะกลไกการค้า
เสรีในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ทม่ี กี ารเคลื่อนไหวทุนได้อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ที่เป็ นอยู่ การวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่งขัน กาลังการผลิต เงินทุน ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์
ของคู่แข่งขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจทีม่ ผี ลกระทบต่อการแข่งขัน
2. อานาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) โดยการ
วิเ คราะห์เ พื่อให้ทราบอานาจการต่ อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้ อยเพียงใด ถ้ามีการแข่งขัน
ในทางธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดทีล่ ดลง
3. อานาจการต่อรองของผูผ้ ลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็ นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับ ผู้ผลิตที่ขายวัตถุดบิ ต่าง ๆ ให้แก่บริษทั เรา โดยการวิเคราะห์การพึง่ พาจากผูผ้ ลิต ถ้า
ธุรกิจเราต้องมีการพึ่งพาผู้ผลิตรายหนึ่ง ๆ สูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมากขึ้น
เพราะถ้าผู้ผลิตรายนัน้ ไม่สามารถส่งวัตถุดบิ ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของเราทันที
4. การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) โดยการวิเคราะห์
ว่ามีความยากง่ายในการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด ถ้าการเข้ามาของผู้
ประกอบรายใหม่สามารถทาได้ง่ายและสะดวกก็จะต้องทาให้บริษทั อาจได้รบั ผลกระทบจากการ
ดาเนินธุรกิจได้งา่ ย
5. การมีสนิ ค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะห์ว่าสินค้า
และบริการที่บริษทั มีอยู่นนั ้ มีโอกาสหรือไม่ทจ่ี ะมีสนิ ค้าและบริการอื่นเข้ามาทดแทนสินค้าและ
บริการเดิมของบริษทั ซึ่งอาจทาให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึงส่วนแบ่ง
การตลาดทีล่ ดลงในอนาคต
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2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2.1) ความหมายของความพึงพอใจในการทางาน
การรูว้ ่ามนุษย์มคี วามต้องการอะไรและสามารถจัดสิง่ แวดล้อมตามความต้องการจะเป็ น
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานได้ ความต้องการของมนุ ษย์นัน้ มีความหลากหลาย แต่ละ
ช่วงชีวติ แต่ละบุคคล แต่ละภูมหิ ลังของชีวติ การอบรมเลีย้ งดู การศึกษาทีแ่ ตกต่างกันและอื่นๆ
นัน้ สามารถทาให้ความต้องการมีความแตกต่างกันไป
การศึกษามูลเหตุ จูงใจในการทางานของแต่ ละนักวิชาการจะทาให้ผู้บริหารได้เ ข้าใจ
แนวคิดทฤษฎีต่ างๆ ให้เ ข้าใจถึงสภาพความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่ างกัน
ออกไป การนาเอามาประยุก ต์ใช้ต้องอยู่ในดุลยพินิจและประสบการณ์ ของผู้บริหารแต่ละคน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการสร้างผลสาเร็จขององค์กร
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) มีผู้ให้ความหมายของคาๆ นี้ไว้เป็ นจานวน
มากโดยทัวไปแล้
่
วมีความหมายคล้ายคลึงและใกล้เคียงกันดังนี้
Smith (1965) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานนัน้ เป็ นการบ่งบอกถึงความพึงพอใจ
มากหรือน้ อยของพนักงาน ที่มตี ่องานว่า ตอบสนองความต้องการของเขาได้มากน้อยเพียงใด
และกล่ า วอี ก นั ย ว่ า เป็ น ความรู้ ส ึ ก ของพนั ก งานที่ ม ีต่ อ งานในด้ า นร่ า งกาย จิต ใจ และ
สภาพแวดล้อม
Applerwhite (1965) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ว่า หมายถึง
ความสุข ความสบายใจ ทีไ่ ด้รบั จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน ความสุขทีไ่ ด้รบั
จากการทางานกับเพื่อนร่วมงาน การมีทศั นคติทด่ี ตี ่องาน และความพึงพอใจเกีย่ วกับรายได้
Blum และ Naylon (1968) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในงานไว้ว่าเป็ นทัศนคติต่างๆ ซึง่
เป็ นผลมาจากงานและปจั จัยต่ างๆ เช่น ค่าจ้าง การปกครองบังคับบัญชา ความมันคงในการ
่
ประกอบอาชีพ สภาพของงาน โอกาสความก้ า วหน้ า ในการท างาน การยอมรับ นับ ถือ ใน
ความสามารถ ความเหมาะสมของปริมาณงาน มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างผูร้ ่วมงาน การ
ปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรมของผูบ้ งั คับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ เป็นต้น
กรองแก้ว (2542: 33) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางานไว้ว่า ทัศนคติ
โดยทัวไปที
่ ม่ ตี ่องานของพนักงาน ถ้าได้รบั การปฏิบตั ทิ ด่ี ตี อบสนองความต้องการของพนักงาน
ตามสมควร เช่น เงินเดือนค่าตอบแทนเพียงพอแก่การยังชีพ ฯลฯ จะทาให้พนักงานมีความ
พอใจและมีทศั นคติทด่ี ตี ่อองค์กร
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สร้อยตระกูล (2545: 133) ทาการอธิบายถึงความพึงพอใจในงานไว้ว่าเป็ นทัศนคติหรือ
ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะของผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานทีท่ า
สมยศ (2553: 221) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานคือ ความรูส้ กึ ดีโดยส่วนรวมต่อ
งานของพนัก งาน เมื่อพูดว่าคนมีค วามพอใจสูง โดยทัวไปจะหมายความว่
่
า คนชอบและให้
คุณค่ากับงานของพวกเขาสูง และมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่องานของพวกเขา
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูส้ กึ หรือทัศนคติของ
บุคคลที่มตี ่องานทีท่ าอยู่ ความรูส้ กึ ชอบ เกิดจากการทีไ่ ด้รบั การตอบสนองทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ถ้าบุคคลใดมีความพึงพอใจในงานมาก ก็จะอุทศิ สติปญั ญาและความสามารถให้แก่
งานอย่างเต็มที่ และการที่บุค คลจะมีความพึงพอใจในงานมากหรือน้ อยย่อ มขึ้นอยู่กบั ความ
ต้องการของบุคคลและองค์ประกอบทีเ่ ป็นสิง่ จูงใจทีม่ อี ยูใ่ นงานนัน้
2.2.2) แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในงานและการวัดความพึงพอใจในงานมีอยู่
หลากหลายจะกล่าวถึงดังนี้
ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
1. ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy Needs)
Maslow (1954) (อ้างถึงใน กุลวดี, 2544) ได้นาเสนอทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของ
มนุษย์ โดยตัง้ สมมติฐานความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า
1. มนุ ษย์นนั ้ มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มที ่สี ้ินสุด แต่สงิ่ ที่มนุ ษย์ต้องการขึน้ อยู่กบั
ว่า เขามีสงิ่ นัน้ อยู่แล้วหรือไม่ ขณะที่ความต้องการใดได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการ
อย่างอื่นก็เข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มที ส่ี น้ิ สุดและจะเริม่ ตัง้ แต่เกิดจนกระทังตาย
่
2. ความต้องการทีไ่ ด้รบั การตอบสนองแล้วนัน้ จะไม่เป็นสิง่ จูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนองเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นสิง่ จูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษย์นัน้ มีลาดับขัน้ ความสาคัญ (A Hierarchy of Needs)
กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับต่ ากว่าได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับทีส่ ูง
กว่าจะเรียกร้องให้มกี ารตอบสนองทันที (Demand Satisfaction)
Maslow ได้ทาการแบ่งลาดับขัน้ ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขัน้ คือ
ขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกายหรือความต้องการทางกายภาพ (Physiological
Needs) เป็ นความต้องการขัน้ มูลฐานของมนุ ษย์ และเป็ นสิง่ จาเป็ นที่สุดสาหรับการดารงชีพ
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ร่างกายจะต้องได้รบั การตอบสนองภายในช่วงระยะเวลา และสม่าเสมอ ถ้าร่างกายไม่ได้รบั การ
ตอบสนองแล้ว ชีวติ ก็ดารงอยู่ไม่ได้ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ อาหาร อากาศ น้ าดื่ ม ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ในขัน้
แรกนี้ องค์กรทุกองค์กรมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ ละคนโดยการจ่ายค่าจ้าง เพื่อ
คนงานหรือลูกจ้างจะได้นาเงินไปใช้จ่ายเพื่อแสวงหาสิง่ จาเป็ นขัน้ มูลฐานของชีวติ เพื่อการดารง
ชีพของแต่ละคน
ขัน้ ที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Security Needs) เมื่อความต้องการทางร่างกาย
ได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยก็เข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุ ษย์
มีค วามปรารถนาที่จ ะได้ร บั ความคุ้มครองจากอันตรายต่ างๆ ที่อ าจจะมีต่ อ ร่า งกายได้ เช่ น
อุบตั เิ หตุ อาชญากรรม ฯลฯ เป็นต้น มนุ ษย์ปรารถนาทีจ่ ะอยู่ในสังคมทีเ่ ป็ นระเบียบและสามารถ
คาดหมายได้ (Predictable World) ความต้องการความปลอดภัย หมายความรวมถึง ความรูข้ อง
แต่ละบุคคลถึงข้อจากัด หรือขอบเขตของพฤติกรรมซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันในสังคม ในองค์กรความ
ปลอดภัยหรือความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ านเป็ นสิง่ สาคัญทีม่ ตี ่อขวัญกาลังใจของพนักงานทุกคน
ซึง่ ถ้าคนเราทางานด้วยความรูส้ กึ หวันไหวอยู
่
ต่ ลอดเวลาถึงความมันคงของต
่
าแหน่ งทีท่ าอยู่แล้ว
งานที่ทาไปย่อมไม่เป็ นผลดีต่อองค์กร หัวหน้างานจึงมีหน้าที่จะจัดให้พนักงานมีความรูส้ กึ ถึง
ความมันคงในการท
่
างานเช่ น การปลดออกหรือ ไล่ อ อก ควรมีการพิจ ารณาอย่า งไร ระบบ
ความชอบพอส่วนตัว (Favoritism) การเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) เป็ นสิง่ ทีก่ ระทบกระเทือน
ต่อท่าที ขวัญกาลังใจของคนงานมากทีส่ ุด
ขัน้ ที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) เมื่อความต้องการ 2
ประการแรกได้ร บั การตอบสนองแล้ว ความต้อ งการที่อ ยู่ใ นระดับ สูง กว่ า ก็จ ะเข้า ครอบง า
พฤติกรรมของบุคคลนัน้ ความต้องการทางสังคม หมายถึง ความต้องการทีจ่ ะเข้าร่วมและได้รบั
การยอมรับความเป็ นมิตรภาพและความรักจากเพื่อนร่วมงาน ความต้องการในขัน้ นี้ของบุคคล
เป็นความต้องการทีจ่ ะให้หรือเพื่อนร่วมงานยอมรับในความสาคัญของตน องค์กรย่อมตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานในการให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั ควรมี
การยกย่องชมเชย และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความรูส้ กึ เป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กร
ขัน้ ที่ 4 ความต้องการทีจ่ ะได้รบั การยกย่องในสังคม (Esteem or Egoistic Needs)
ความต้ อ งการให้ ไ ด้ ร ับ การยกย่ อ งในสัง คมรวมถึ ง ความเชื่อ มัน่ ในตนเอง ความส าเร็จ
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ความสามารถ การนับถือตนเอง ความเป็ นอิสระและเสรีภาพ และรวมถึงความต้องการทีม่ ฐี านะ
เด่นเป็ นทีย่ อมรับนับถือของคนทัง้ หลาย การมีตาแหน่ งสูงในองค์กร หรือการที่สามารถใกล้ชดิ
กับบุคคลสาคัญๆ ล้วนแล้วแต่ทาให้ฐานะของตนเด่นเป็นทีย่ กย่องในสังคม
ขัน้ ที่ 5 ความต้องการที่ได้รบั ความสาเร็จตามความนึกคิด (Self-realization or Self
Actualization Needs) ความต้องการขัน้ สูงสุดนี้ เป็ นความต้องการพิเศษ ซึง่ คนธรรมดาเป็ น
ส่ ว นมากนึก อยากเป็ น นึก อยากได้ แต่ ไม่ส ามารถเสาะหาได้ การที่บุ ค คลใดบรรลุ ถึงความ
ต้องการในขัน้ นี้ก็ได้รบั การยกย่องเป็ นพิเศษไป เช่น ความนึกคิดที่อยากจะเป็ นนายกรัฐมนตรี
หรือ นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถได้รบั การยกย่องจากบุคคลทัวไป
่ แต่ละคนย่อมมีความรูส้ กึ นึกคิด
แตกต่างไป
จากทฤษฎีท่ี Maslow กล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า มนุ ษย์มคี วามต้องการอยู่เสมอและ
ไม่มที ่สี ้นิ สุด ความต้องการของมนุ ษย์มเี ป็ นลาดับขัน้ ตามความสาคัญ ซึ่งมีอยู่ 5 ขัน้ ด้วยกัน
ความต้องการทางร่างกายเป็ นความต้องการขัน้ มูลฐานของมนุ ษย์ และเป็ นสิง่ ที่สุดสาหรับการ
ดารงชีวติ ของมนุ ษย์ทุกคน หากไม่ได้รบั การตอบสนองความต้ องการลาดับแรกแล้ว จะทาให้
มนุ ษย์ไม่สามารถจะมีชวี ติ อยู่ในโลกนี้ ส่วนความต้องการขัน้ สุดยอดของมนุ ษย์ซ่งึ มีน้อยคนจะ
บรรลุถงึ ความต้องการขัน้ นี้ไปได้
ความต้อ งการที่ย งั ไม่ไ ด้รบั การตอบสนองเท่านัน้ จึงจะมีอิท ธิพลต่ อ พฤติกรรมของ
มนุษย์ส่วนความต้องการทีไ่ ด้รบั การตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นตัวจูงใจอีกต่อไป จึงเป็ นหน้าทีข่ อง
ผู้บริห ารที่จ ะต้อ งหาวิธ ีก าร และเครื่อ งมือ ต่ างๆ มาจูงใจหรือ มาตอบสนองความต้อ งการที่
แตกต่างกันแต่ละบุคคลในองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน จะได้อยู่ปฏิบตั งิ าน
ให้กบั องค์กรในระยะยาว
2. ทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg
ทฤษฎีสองปจั จัยมีช่อื เรียกหลายชื่อด้วยกัน ได้แก่ Motivator-Maintenance Theory,
Dual Factor Theory, Two-Factor Theory และ Motivator-Hygiene Theory (อ้างถึงใน สมยศ,
2522)
Herzberg (1975) ได้พยายามศึกษาปจั จัยทีม่ สี ่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจ และความ
ไม่พงึ พอใจในการทางาน โดยการสัมภาษณ์วศิ วกรและนักบัญชี จานวน 200 คน จากบริษทั
ต่างๆ 9 แห่งในเมืองพิทส์เบิรก์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย เพื่อหาคาตอบว่าประสบการณ์จากการ
ทางานแบบใดทีท่ าให้บุคลลเหล่านัน้ เกิดความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อประสบการณ์แต่ละแบบนัน้ เป็ นไปใน
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ทางบวกหรือลบ เมือ่ ได้คาตอบแล้ว Herzberg และคณะได้นามาวิเคราะห์และจัดเรียงลาดับโดย
แบ่งออกเป็ นประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ ท่ที าให้เกิดเจตคติในด้ านดีและไม่ดี ซึ่ง Herzberg
เรียกว่า ปจั จัยจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivator Factor) และปจั จัยค้าจุนอนามัย (Hygiene Factor)
ปจั จัยจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivator Factor) ปจั จัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
ความรูส้ กึ ทางบวกกับงานทีป่ ฏิบตั แิ ละเกีย่ วข้องกับเนื้องานทีป่ ฏิบตั เิ อง ซึง่ บุคคลจะได้รบั การจูง
ใจหรือแรงจูงใจให้เพิม่ ผลผลิตด้วยปจั จัยเหล่านี้ ปจั จัยจูงใจประกอบด้วย ความสาเร็จในการ
ทางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับ ผิดชอบ และความก้าวหน้า ปจั จัยเหล่านี้
Herzberg เชื่อว่าเป็ นตัวหนุ นกาลังให้มนุ ษย์ทางานหนักขึน้ เป็ นตัวกาหนดให้บุคคลมีท่าทีต่อ
ความรูส้ กึ อย่างไรต่องานทีเ่ ขาทา ปจั จัยเหล่านี้จะทาให้บุคคลเกิดความพอใจในงานทีท่ าถ้าเขามี
สิง่ เหล่านี้ และจะรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจถ้าไม่มสี งิ่ เหล่านี้
ปจั จัยค้าจุนอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์ความรูส้ กึ ทาง
ลบกับงานที่ปฏิบตั ิ และเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาทางาน ปจั จัยค้าจุนหรือปจั จัย
อนามัยประกอบด้วย นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา สถานภาพของ
อาชีพ สภาพการทางาน ความเป็ นส่วนตัว เงินเดือน โอกาสที่จะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต
ความมัน่ คงปลอดภัย ในการท างาน ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา ความสัม พัน ธ์ กับ
ผู้ใต้บงั คับบัญชาและความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน เป็ นปจั จัยที่จะนาไปสู่ความไม่พอใจ ถ้า
ขาดสิง่ เหล่านี้ แต่ถงึ มีกไ็ ม่ได้ช่วยให้เกิดความพอใจขึน้ มากนักเพราะบุคคลอาจรูส้ กึ ว่าถึงอย่างไร
ก็มอี ยู่แล้วนัน้ และเป็ นเพียงข้อกาหนดเบือ้ งต้นทีป่ ้ องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พงึ พอใจในงานที่
ทาอยูเ่ ท่านัน้ เอง
3. ทฤษฎีความคาดหวังหรือทฤษฎีวี (VIE) ของวรูม
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์ วรูม (Victor Vroom) ซึ่ง
เสนอเมื่อปี ค.ศ. 1964 นี้เป็ นทฤษฎีท่มี รี ากเหง้ามาจากแนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับ ซึ่ง
เป็ นเรื่องของความคิดความเชื่อซึง่ นักจิตวิทยา เคอร์ท เลวิน (Kurt Levin) และ เอ็ดวาร์ด โท
ลแมน (Edward Tolman) ได้เสนอไว้และมีความคิดพื้น ฐานที่ว่ามนุ ษย์นัน้ ยึดเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ (rational – economic man) ทฤษฎีทว่ี รูมเสนอนัน้ มีแนวคิดสาคัญ 3 ประการ คือ
จานวนทีป่ ระกอบกันขึน้ เป็ นความชอบ (valence) ความเป็ นเครื่องมือ (instrumentality) และ
ความคาดหวัง (expectancy) ได้มกี ารนาเอาพยัญชนะแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษเรียงต่อกัน
รวมเรียกว่าทฤษฎีว ี (VIE) สมมติฐานพืน้ ฐานทีม่ คี วามในทฤษฎีน้ี ก็คอื การเลือกเอาบุคคลใด
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บุคคลหนึ่ง (ท่ามกลางบรรดาทางเลือกต่างๆ นัน้ ) จะสัมพันธ์อย่างมีกฎเกณฑ์กบั สภาพทาง
จิตวิทยา ซึง่ จะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเดียวกันกับพฤติกรรม
สาหรับแนวความคิด 3 ประการ ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นอธิบายได้ดงั นี้
จานวนที่ประกอบกันขึ้นเป็ นความชอบ (valence) หมายถึงระดับความชอบของเอก
บุคคลในผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง นัน้ คือ ระดับความมากน้อยของความชอบหรือ
การเห็นในคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลทีจ่ ะได้จากการกระทานัน่ เอง ดังนั ้นประเด็นทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ valence นี้ก็คอื ค่านิยม สิง่ จูงใจ และอรรถประโยชน์ท่คี าดหวัง valence จะมีค่าเป็ นศูนย์
เมือ่ บุคคลไม่รสู้ กึ สนใจใยดีต่อผลลัพธ์ทจ่ี ะได้และมีค่าติดลบเมือ่ บุคคลนัน้ ไม่อยากรับผลนัน้ เลย
ความเป็ นเครื่องมือ (instrumentality) หมายถึง ความเป็ นไปได้หรือโอกาสของผลการ
ปฏิบตั ิงานหรือผลลัพธ์ใ นระดับแรกจะทาให้ได้รบั ผลตอบแทนผลลัพธ์ในระดับต่อไป ซึ่งเป็ น
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลปฏิบ ัติง านกับ ผลตอบแทนที่ไ ด้ร ับ เช่ น สมมติว่ า บุ ค คลๆ หนึ่ ง
ปรารถนาทีจ่ ะได้รบั การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ ง และเขาเห็นว่าการปฏิบตั ิ งานทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ดี จะ
เป็ นปจั จัยสาคัญที่ทาให้เป้าหมายของเขาเป็ นผลได้ ดังนัน้ ผลลัพธ์ในระดับแรกของเขาจึงเป็ น
การปฏิบตั งิ านที่อยู่ในเกณฑ์ดี และผลลัพธ์ระดับแรกจะมี valence ในทางบวก เพราะผลลัพธ์
ระดับแรกนี้จะมีสมั พันธภาพกับผลลัพธ์ระดับที่ 2 ทีค่ าดหวัง นัน้ ก็คอื
การเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ ง อาจกล่าวได้ว่าผลลัพธ์ระดับแรกจะเป็ นเครื่อ งมือเพื่อให้
ได้มาซึง่ ผลลัพธ์ในระดับที่ 2 นันเอง
่
ความคาดหวัง (expectancy) หมายถึง ความเป็ นไปได้ทก่ี ารกระทา หรือความพยายาม
โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจะนาไปสู่ผลลัพธ์ระดับที่ 1 โดยเฉพาะความคาดหวังนี้ต่างจาก
ความเป็ นเครื่องมือ โดยที่ความคาดหวังจะเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ใน
ระดับที่ 1 ในขณะทีค่ วามเป็นเครือ่ งมือนัน้ จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในระดับที่ 1 และที่ 2
ในทัศนะของวรูม ระดับการจูงใจของบุคคลจึงขึน้ อยู่กบั ผลคูณของ valence กับความ
เป็นเครือ่ งมือ และความคาดหวัง และหากบุคคลกระทาการหลายอย่างก็เอาระดับการจูงใจทีห่ า
ได้มารวมกันก็ได้พลังในการจูงใจ ในแง่ของการจูงใจนัน้ วรูมเห็นว่ามนุ ษย์นนั ้ จะประกอบไปด้วย
valence, ความเป็ นเครื่องมือ และความคาดหวัง ทัง้ 3 ปจั จัยจะรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ตัวมนุ ษย์ แนวความคิดนี้ทาให้ผู้ศกึ ษาเข้าใจถึงกระบวนการจูงใจที่สลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ซึ่ง
ช่วยนักบริหารในการวิเคราะห์การจูงใจของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคลโดยมองเห็นตัวแปรที่
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เกี่ยวข้อง แต่หากพิจารณาในทางปฏิบตั ิ แนวความคิดนี้ไม่ได้ถูกนามาใช้ เพราะปกติบุ คคลจะ
ไม่มาทารายการผลลัพธ์ทค่ี าดหวังสาหรับพฤติกรรมทีค่ ดิ ว่าจะกระทา ไม่ประเมินความคาดหวัง
ไม่หา valences และนาสิง่ เหล่านัน้ มาคูณ กันแล้วหาผลตามทฤษฎี ปกติบุคคลโดยทัวไปจะ
่
พิจารณาผลลัพธ์ทค่ี ดิ ว่าจะเป็นผลจากการกระทา ซึง่ น้าหนักและประเมินทางเลือกต่ างๆ และนา
การประมาณค่าในสิง่ เหล่านัน้ มาใช้ประกอบการตัดสินใจของตนเท่านัน้ อย่างไรก็ตามทฤษฎี
ของวรูมนี้ก็ได้ให้แง่มุมในการคิดเกี่ยวกับการจูงใจและชี้ให้เห็นว่าแง่มุมต่างๆ นัน้ สัมพันธ์กนั
อย่างไร ซึ่งช่วยทาให้เห็นความสลับซับซ้อนและช่วยในการวิเคราะห์บ่งชี้ตวั แปรทีเ่ กี่ยวข้องใน
เรือ่ งการจูงใจได้กว้างขึน้ นอกจากนัน้ ยังช่วยทาให้เข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างเป้าหมายบุคคล
และเป้าหมายขององค์กรได้ ดังนัน้ การปรับใช้ทฤษฎีความคาดหวังในลักษณะรูปธรรมมีดงั นี้
1. ค้น หาว่ า ผู้ป ฏิบ ัติง านต้อ งการผลลัพ ธ์แ บบใด หากผู้ บ ริห ารไม่ส ามารถล่ ว งรู้ถึง
ความคิด ความต้ อ งการของผู้ ป ฏิบ ัติง านเสีย แล้ ว ก็เ ป็ น การยากที่จู ง ใจหรือ ปรับ ปรุ ง การ
ปฏิบตั งิ านของเขาได้ ในทีน่ ้อี าจใช้เทคนิคของการออกแบบสอบถามหรือสังเกตถึงปฏิกริ ยิ าตอบ
โต้ท่ผี ู้ปฏิบตั งิ านมีต่อรางวัลหรือผลตอบแทนในกรณีอ่นื ๆ หรืออาจจะใช้วธิ ตี งั ้ คาถามโดยตรง
อาทิ ถามว่าท่านต้องการอะไรจากหน่ วยงาน หรือเพื่อที่จะทางานนี้ ท่านต้องการอะไรเป็ นสิง่
ตอบแทน
2. กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นที่ยอมรับ ยิง่ สามารถกาหนด
รายละเอียดของการปฏิบตั งิ านที่ดไี ด้เท่าใด การปฏิบตั ิงานที่ปรารถนาก็ดูเหมือนจะเกิดขึน้ ได้
มากเพียงนัน้ ดังนัน้ หากมิได้มกี ารกาหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานให้ชดั เจนก็ยงิ่ ดูเหมือน
จะเป็นการยากทีจ่ ะบรรลุมาตรฐานการปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะได้
3. ต้องมันใจระดั
่
บการปฏิบตั งิ านทีป่ รารถนานัน้ สามารถจะทาได้ ความพยายามในการ
ปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามความคาดหวัง นั ้น เป็ น สิ่ง ส าคัญ หากผู้ป ฏิบ ัติก าหนดเ ป้ าหมายการ
ปฏิบตั ิง านซึ่งคิดว่าเป็ นไปได้อ ยู่ใ นระดับสูงเกินกว่าความเป็ น จริงแล้ว บุค คลผู้นัน้ ก็อ าจไม่
สามารถบรรลุ เป้าหมายได้ และที่สุดก็จะส่งผลให้เ กิดความท้อ ถอยหรือ ระดับการจูงใจต่ าลง
นันเอง
่
4. เชื่อมโยงรางวัลหรือผลตอบแทนเข้ากับการปฏิบตั กิ าร ระดับการจูงใจจะสูงขึ้ นเมื่อ
ผู้ปฏิบตั ิงานสามารถเชื่อมโยงรางวัลเข้ากับการปฏิบตั ิการได้ บางกรณีอาจเป็ นการจาเป็ นที่
จะต้องชีแ้ จงให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเห็นความสัมพันธ์ดงั กล่าว
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5. วิเคราะห์สถานการณ์ทงั ้ หมดหากมีความคาดหวังทีข่ ดั แย้งกัน ระดับการจูงใจจะสูงก็
ต่อเมือ่ ผูป้ ฏิบตั เิ ห็นรางวัลหรือผลตอบแทนมากมาย (และในขณะเดียวกันก็เห็นการลงโทษน้อย)
สัมพันธ์กบั การปฏิบตั งิ านทีด่ ที ค่ี าดว่าจะกระทา
6. ผลตอบแทนบางอย่างควรจะทาในลักษณะของกลุ่มมากกว่าทีจ่ ะให้เป็ นรายบุคคล
รางวัล สาหรับกลุ่มนัน้ เป็ นสิ่งจาเป็ นหากต้อ งการพฤติกรรมที่มลี กั ษณะร่ว มมือ (cooperative
behavior) นักบริหารจะต้องตระหนักหรือระมัดระวังในความคาดหวังชนิดอื่นๆ ทีก่ ลุ่มอาจสร้าง
ขึน้ และตรวจตราดูว่าความคาดหวังเหล่านัน้ สอดคล้องกับความต้องการขององค์การหรือไม่
7. ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องมีบทบาทสาคัญยิง่ ในการคิดสร้าง สรรหา บารุงรักษาระบบการ
ให้ร างวัล และผลตอบแทนที่จ ะนาไปสู่ก ารปฏิบ ัติง านที่ม ีประสิท ธิผ ลประสิทธิภาพ บทบาท
ประการหนึ่ง ของผู้ บ ริห ารในเรื่อ งการจูงใจก็ค ือ การก าหนดเป้ าหมายที่ช ัดแจ้ง บ่ ง ชี้ค วาม
คาดหวังในรางวัลที่ได้อย่างกระจ่าง และให้รางวัลหรือผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่ผู้ท่ที างานที่
แตกต่างกัน
8. องค์กรต้องมีความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์กบั บุคคลแต่ละคนซึ่งต่างก็แตกต่างไม่
เหมือนกัน ผู้ปฏิบตั ิงานทัง้ หลายต่ างก็แตกต่างกัน เขาจะมีความต้อ งการ มีค่านิยม มีค วาม
คาดหวังต่างกัน ดังนัน้ เขาจึงมี valences ไม่เหมือนกัน
4. ทฤษฎีการจูงใจว่าด้วย ERG ของ อัลเดอเฟอร์
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของอัลเดอเฟอร์ (อ้างไว้ใน ธงชัย สันติวงษ์, 2539, หน้า 390392) ได้พฒ
ั นาโดยยึดพืน้ ฐานความรูม้ าจากทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว์ โดยตรงแต่ได้มกี าร
สร้างรูปแบบทีเ่ ป็ นจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีของ มาสโลว์ จากการศึกษา อัลเดอเฟอร์ เห็นว่ า
ความต้องการของมนุษย์นนั ้ แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ความต้องการอยูร่ อด (Existence) = E
2. ความต้องการมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness) = R
3. ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต (Growth) = G
ข้อสมมติ 3 ประการของทฤษฎี ERG
มีขอ้ สมมติฐาน 3 ประการ เป็นกลไกสาคัญ คือ
1. ความต้องการทีไ่ ด้รบั การตอบสนอง (Need Satisfaction)
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คือ หากความต้องการระดับใดได้รบั การตอบสนองน้อย ความต้องการประเภทนั ้นจะมี
อยู่สูง ตัว อย่างเช่น ถ้าพนักงานได้รบั การตอบสนองด้านเงินเดือ นน้ อยเกินไป ดังนัน้ ความ
ต้องการด้านเงินเดือนก็จะมีอยูส่ งู
2. ขนาดความต้องการ (Desire Strength)
ถ้าหากความต้องการประเภทที่อยู่ต่ ากว่า (เช่น ความต้องการด้านการอยู่รอด) ได้รบั
การตอบสนองมากพอ ก็จะทาให้ความต้องการประเภททีอ่ ยูส่ งู กว่า (เช่น ความต้องการก้าวหน้า
และเติบโต) มีมากยิง่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้างานได้รบั การตอบแทนด้วยค่าจ้างและอื่นๆ
(ความต้องการ) มากพอแล้วหัวหน้างานคนนัน้ ก็จะต้องการได้รบั การยอมรับและนับถือจากกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน (ความสัมพันธ์ทางสังคม)
3. ความต้องการทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง (Need frustration)
ถ้าหากความต้องการประเภททีอ่ ยู่สูง มีอุปสรรคติดขัดได้รบั การตอบสนองน้อย ก็จะทา
ให้ความต้องการประเภทที่อยู่งสูง มีอุปสรรคติดขัดได้รบั การตอบสนองน้อย ก็จะทาให้ความ
ต้องการประเภททีอ่ ยู่ต่ าลงไปมีความสาคัญมากขึน้ ตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้างานไม่อาจมีโอกาส
ที่จะได้เปลี่ยนไปทางานใหม่ท่ที ้าทายมากขึน้ (ความก้าวหน้าและเติบโต) กรณีเช่นนี้ หัวหน้ า
งานคนนี้กจ็ ะหันมาสนใจและต้องการทีจ่ ะได้รบั ความอบอุ่นสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับเพื่อนร่วมงาน และ
ลูกน้องในกลุ่ม (ความสัมพันธ์ทางสังคม)
5.ทฤษฎี การต้ องการประสบผลสาเร็จของแมคแคลแลนด์ และแอทคิ นสัน (The
need to achieve Theory)
เป็ นทฤษฎีความต้องการของมนุ ษย์ ที่เรียกว่า ทฤษฎีต้อ งการประสบผลสาเร็จทัง้ 3
อย่าง คือ ความสาเร็จ อานาจ และสายสัมพันธ์ ซึง่ กาหนดโดย David C. McClelland และ J.W.
Atkinson (1958)
ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า โดยปกติความต้องการที่มอี ยู่ของคนมี 2 ชนิด คือ ต้องการมีความสุข
สบาย และต้องการปลอดจากการเจ็บปวด สาหรับความต้องการอื่นๆนัน้ จะเกิดขึน้ ภายหลังโดย
วิธ ีก ารเรีย นรู้ แต่ อ ย่า งไรก็ต าม โดยที่ม นุ ษ ย์ทุ ก คนต่ า งก็ใ ช้ชีว ิต ขวนขวายหาสิ่ง ต่ า งๆ มา
คล้ายกัน จึงมีประสบการณ์เรียนรูส้ ิ่งต่างๆมาคล้ายกัน หรือเหมือนกัน จะต่างกันตรงขนาดของ
ความต้องการ มากน้ อยนัน้ จะต่างกัน จึงสรุปได้ว่า มนุ ษย์มคี วามต้องการเหมือนกัน แต่จะมี
ขนาดมากน้อยต่างกัน ความต้องการทัง้ 3 ชนิดมีดงั นี้
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1. ความต้องการด้านความสาเร็จ (achievement) คนทีม่ คี วามต้องการประสบผลสาเร็จ
สูง โดยมากจะนิยมตัง้ เป้าหมายงานไว้ค่อนข้างสูง คนเหล่านี้ชอบที่จะทางานให้ได้ผลดีด้ว ย
ตนเอง มีความมุ่งมันที
่ ่จะทาผลงานให้สาเร็จด้วยตนเอง คนเหล่านี้จะคานึงถึงความสาเร็จของ
งานตามทีต่ งั ้ ใจไว้เป็นสาคัญ มากกว่าการได้รางวัลหรือผลประโยชน์
2. ความต้องการด้านอานาจ (power) คือความต้องการทีจ่ ะมีอานาจเหนือผูอ้ ่นื ทัง้ ด้าน
ทรัพย์สนิ สิง่ ของ และฐานะทางสังคม คนพวกนี้จะนิยมชมชื่นต่ออานาจ จะพยายามมุ่งใช้วธิ ี
สร้างอิทธิพลเพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือจากผู้อ่นื ชอบการเป็ นผูน้ า พวกนี้จะมีแรงจูงใจสูงถ้า
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก
3. ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (affiliation) คือการให้น้ าหนักความสาคัญต่อไมตรีจติ
และความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งกัน และหวัง จะได้ร บั การมีน้ าใจตอบแทนจากผู้อ่ืน คนกลุ่ ม นี้ จ ึง
แสดงออกโดยหวังหรืออยากทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื ให้มากทีส่ ุด โดยทาตนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้อ่ ืน พยายามทาตนเป็ นคนจริงใจ พยายามเข้าใจความรู้ส ึกของผู้อ่ืน
พยายามแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากทีส่ ุด
2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลาออก
ความหมายของการลาออก
“การลาออก” ในที่น้ีใช้ในความหมายของ “turnover” จากการศึกษาของ เซย์เลส และ
สเตราส์ (Sayles and Strauss, 1977, p. 52-53) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การลาออก หมายถึง
การที่องค์กรสิ้นสุดการว่าจ้างพนักงานซึ่งเป็ นผลทาให้พนักงานต้องออกจากองค์กรไปและใน
ขณะเดียวกันก็จะมีการว่าจ้างพนักงานคนใหม่เข้ามาทดแทน โดยทีพ่ นักงานทีม่ าทางานแทนนัน้
อาจเป็นพนักงานใหม่ทไ่ี ม่เคยทางานกับองค์กรนี้มาก่อน หรืออาจเป็ นพนักงานเก่าทีก่ ลับเข้ามา
ทางานกับองค์กรอีกครัง้ หนึ่งก็ได้ ส่วนนักวิชาการไทย คือ เสนาะ ติเยาว์ (2525, หน้า 52) แปล
เป็ นภาษาไทยไว้ว่า “การหมุนเวียนแรงงาน” เป็ นคาที่มคี วามหมายครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
ดังที่มผี ใู้ ห้นิยามไว้หลายท่านอาทิ พิกอร์ล และ ไมเยอร์ส (Pigors & Myers, 1973, p.220)
กล่าวว่า การหมุนเวียนแรงงานหมายถึง การเคลื่อนไหว (movement) ของบุคลากรในรูปแบบ
การเข้าและการออกในองค์กร นอกจากนี้ การลาออกยังเป็ น ตัว ชีว้ ดั (indicator) ตัวหนึ่งในการ
ประเมินคุณ ภาพของสภาพแวดล้อมในการทางานขององค์กร (Sherman, Bohlander &
Chruden, 1992 ; อ้างถึงในดุจดาว มีปรีชา, 2539, หน้า 13)
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เกษมสันต์ (2542: 231) ได้ให้ความหมายของการลาออกไว้ว่า การลาออก หมายถึง
การกระทาของพนักงานที่แ สดงให้นายจ้างทราบว่า พนักงานไม่รบั จ้างทางานให้แก่นายจ้าง
ต่อไป
กองวิชาการและวางแผน กรมแรงงาน (อ้างถึงในกุลวดี เทศประทีป, 2544: 29) ได้
อธิบายเกี่ยวกับการลาออกจากงานไว้ว่ า หมายถึง การออกจากงานของพนักงานด้ว ยการ
ลาออกโดยสมัครใจ ให้ออกเพราะมีความผิด เลิกจ้าง ถูกเกณฑ์ทหาร และอื่นๆ ได้แก่
1. ลาออก หมายถึง การทีล่ ูกจ้างลาออกจากงานโดยสมัครใจ เช่น ลาออกไปศึกษาต่อ
ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น เป็นต้น
2. ให้ออกเพราะลดงาน หรือเลิกงาน หมายถึง การลาออกจากงานของคนทางานซึ่ง
นายจ้างให้ออกโดยไม่มคี วามผิด เช่น หมดงาน หมดสัญญาจ้าง เลิกกิจการ เป็นต้น
3. ให้ออกเพราะทาความผิด หรือปลดออก หมายถึง การออกจากงานของคนทางาน
โดยนายจ้างให้ออก หรือปลดออก เนื่องจากมีความผิดหรือหย่อนสมรรถภาพในการทางาน เช่น
ทุจริต เกียจคร้าน ขาดงาน ผิดวินยั เป็นต้น
4. ให้ออกเพราะเหตุอ่นื ๆ หมายถึง การออกจากงานโดยสาเหตุอ่นื นอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น รับราชการทหาร ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ตาย เป็นต้น
2.3.1 ความหมายของความตัง้ ใจลาออกจากงาน
Mowday และคณะ (1982) ให้ความหมายของความตัง้ ใจที่จะลาออกเอาไว้ว่าเป็ น
ความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจทีจ่ ะอยูเ่ ป็นพนักงานขององค์กรอีกต่อไป โดยความตัง้ ใจหรือความต้องการ
ของบุคคลนี้มอี ทิ ธิพลมาจากความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่องาน และปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับงานซึง่ ทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงหรือลาออกจากงานทีท่ า
Steers (1977) ให้ความหมายของความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกไว้ว่า หมายถึง ความพร้อมที่
จะแสดงพฤติกรรมการลาออกจากงานในอนาคต
Mobley และคณะ (1979) กล่าวว่า ความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจะแสดงออกมาใน 2 ลักษณะ
คือ ความตัง้ ใจที่จ ะค้นหาและความตัง้ ใจที่จ ะลาออก ซึ่งความตัง้ ใจที่จะค้น หาจะทาให้เ กิด
พฤติกรรมการค้นหาในรูปแบบต่างๆ และจะเกิดขึน้ ก่อนความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก ตลอดจนการเกิด
พฤติกรรมการลาออกในขัน้ สุดท้าย
Porter และ Steers (1973) กล่าวไว้ว่า การคาดการณ์การลาออก โดยการใช้ความตัง้ ใจ
ที่จะลาออกจะสามารถคาดการณ์ ได้ง่ายกว่าการใช้การลาออกจริงมาทานาย เนื่องจากความ
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ตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงาน แต่การลาออกจริงอาจมีปจั จัยอื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยมากมาย ซึ่งพบว่าความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจะมีความสัมพันธ์อย่างสูงกับพฤติกรรม
การลาออก
กล่าวโดยสรุปแล้ว ความตัง้ ใจลาออกจากงานจะเกิดขึน้ เมือ่ พนักงานเกิดความรูส้ กึ ไม่พงึ
พอใจและไม่ต้องการทีจ่ ะอยู่กบั องค์กรต่อไป ซึง่ อาจมีสาเหตุจากหลายๆ ปจั จัย เช่น ปจั จัยด้าน
ความพึง พอใจในงาน ความรู้ ส ึก ที่ม ีต่ อ งาน สภาพแวดล้อ ม และองค์ก ร หรือ การแสวงหา
ผลตอบแทนทีด่ กี ว่า ทาให้เกิดพฤติกรรมการมองหาโอกาสทีจ่ ะไปจากองค์กร และเมื่อได้งานที่
คิดว่าเหมาะสมกว่า พึงพอใจมากกว่า จึงนาไปสู่พฤติกรรมการลาออกจากงาน
2.3.2 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตัง้ ใจลาออกจากงาน
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก
Mowday และคณะ (1981) กล่าวว่า การทีพ่ นักงานจะมีความตัง้ ใจทีค่ งอยู่ หรือลาออก
จากองค์กร เป็นผลมากจาก 2 ปจั จัยใหญ่ๆ คือ
1. ความรูส้ กึ ของพนักงานทีม่ ตี ่องาน (Affective Response to the job) สามารถนาไปสู่
พฤติกรรมความตัง้ ใจที่จะลาออกและก่อให้เกิดพฤติกรรมการลาออกได้ เช่น ความพึงพอใจใน
การทางาน ความผูกพันต่อองค์กร (Organization Commitment) ความผูกพันธ์ต่องาน เป็ นต้น
แต่ในขณะเดียวกัน ความรูส้ กึ เหล่านี้ ก็สามารถช่วยลดความตัง้ ใจที่จะลาออกของพนักงานได้
ด้วยเช่นกัน
2. ปจั จัยทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับงาน (Non-work) เช่น การทดลองงาน ความต้องการแรงงาน
ความจาเป็นในชีวติ สมรส ความผูกพันในครอบครัว การฝึกงาน ฯลฯ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถเพิม่ หรือ
ลดความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก หรือคงอยูต่ ่อในองค์กรของพนักงานได้
ผลของความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก
Mowday และคณะ (1981) กล่าวว่าความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกมีผลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรม 3 ลักษณะ ได้แก่
1. พฤติก รรมการลาออกโดยตรง พนั ก งานจะตัด สิน ใจลาออกโดยทัน ที หากเกิด
ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งการจะลาออก แม้ว่าจะยังไม่มที างเลือกอื่นรองรับก็ตาม
2. พฤติกรรมการค้นหาทางเลือก เมื่อพนักงานมีความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออก พนักงานก็จะ
พยายามหาทางเลือกอื่นมารองรับตอนทีล่ าออกไปจากองค์กรเดิม เพื่อจะได้ไม่ ต้องกลายเป็ นผู้
ว่างงานหลังจากลาออกไปแล้ว แต่โอกาสทีจ่ ะค้นหาทางเลือกนัน้ ก็ขน้ึ อยู่กบั ลักษณะส่วนบุคคลที่
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แตกต่างกันออกไปของพนักงาน เช่น อายุ เพศ อาชีพ ฯลฯ รวมทัง้ ขึน้ อยู่กบั สภาพเศรษฐกิจ
และตลาดแรงงานในขณะนัน้ ด้วย พฤติกรรมด้านอื่นๆ เมื่อพนักงานทราบว่าตนเองไม่สามารถ
ค้นหาทางเลือกทีต่ นปรารถนาได้หรือมีทางเลือกน้อย พนักงานก็ยงั คงไม่ลาออกจากองค์กร แต่
จะมีพ ฤติก รรมอื่น เกิด ขึ้น แทน เช่ น การขาดงาน การเฉื่ อ ยงาน การติ ด ยาเสพติด หรือ
แอลกอฮอล์ การใช้กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism) ฯลฯ เพื่อลดความวิตกกังวล
และความคับข้องใจทีเ่ กิดจากการไม่สามารถลาออกจากองค์กรได้
ความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับการลาออก
Mobley และคณะ (1982) ได้ให้ความหมายของการลาออกไว้ว่า หมายถึง การที่
พนักงานขององค์กรสิน้ สภาพการเป็นสมาชิกขององค์กร ซึง่ การสิน้ สภาพการเป็ นสมาชิกนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การลาออกโดยสมัครใจ (Voluntary Turnover) หมายถึง การที่พนักงานเป็ นผู้
ตัดสินใจลาออกเอง ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
2. การลาออกโดยไม่สมัครใจ (Involuntary Turnover) หมายถึง การทีพ่ นักงานลาออก
โดยเขาไม่ได้เป็ นผู้เลือกเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของพนักงาน ซึง่ อาจเกิดจากการถูกปลด
เพราะพนักงานไม่มคี วามจาเป็นต่อองค์กรอีกต่อไป หรือเกิดจากการถูกไล่ออก เมื่อพนักงานไม่
มีความสามารถเพียงพอ หรือมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เป็นทีย่ อมรับขององค์กร
กระบวนการของการลาออก
Spector (1996) แสดงให้ความเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ทีน่ าไปสู่ความตัง้ ใจที่
จะลาออก ส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการค้นหางาน เช่น การสมัครงานอื่น การไปสัมภาษณ์งาน
เป็ นต้น และสุดท้ายนาไปสู่การลาออก โดยพนักงานทีไ่ ม่พงึ พอใจในงานของตนก็จะเกิดความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงานนัน้ และความตัง้ ใจนี้เองทีน่ าไปสู่พฤติกรรมของการลาออก
Muchinsky (1996) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางานและการ
ลาออกโดยเมือ่ พนักงานมีความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจในการทางาน ก็จะรูส้ ึกอยากทีจ่ ะออกจากองค์กร
จึงหันไปสู่การค้นหางานใหม่ แต่ถา้ ต้นทุนของการลาออกสูง พนักงานก็จะกลับมาประเมินงานที่
ทาอยู่ในปจั จุบนั ของตนใหม่ โดยหลังจากการประเมินงานในปจั จุบนั อีกครัง้ หนึ่งแล้ว พนักงาน
อาจจะเปลี่ยนกลับมาพึงพอใจในการทางานอีกครัง้ ก็ได้ ซึ่งจะทาให้พนัก งานมีความคิดที่จะ
ลาออกลดลง ในทางกลับกันหากพนักงานประเมินแล้วว่า การค้นหางานใหม่มตี ้นทุนไม่สูงนัก
และรูส้ กึ ว่างานใหม่ดกี ว่างานเดิม ก็จะกระตุน้ ให้พนักงานมีความตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกมากยิง่ ขึน้ และ
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ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลาออกจริงในที่สุด แต่ถ้าหากการค้นหางานใหม่มตี ้ นทุนไม่สูง แต่
งานที่หาได้ยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจก็อาจจะทาให้พนักงานยังคงอยู่องค์กรเดิมต่อไป แต่อย่างไรก็
ตามการที่พนักงานไม่ได้ลาออกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเกี่ยวกับต้นทุนในการค้นหางานใหม่ หรือ
งานใหม่ยงั ไม่เป็ นทีน่ ่ าพอใจก็ตาม ก็มไิ ด้หมายความว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน
กับองค์กร อาจเป็ นเพียงความจาเป็ นด้วยเหตุผลบางประการทีท่ าให้พนักงานต้องอดทนทางาน
กับองค์กรเดิมต่อไป
2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
ปจั จัยทางการบริหาร 4 ประการ ได้แก่ มนุ ษย์ เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
มนุ ษย์นบั เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าและสาคัญยิง่ เพราะมนุ ษย์มสี ติปญั ญาทีส่ ามารถใช้ทรัพยากร
อื่น ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการทางานให้ได้ผลงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ มนุ ษย์ยงั มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ซึ่งปจั จัยทางการบริหารอื่น ๆ ไม่สามารถทาได้ ดังนัน้ การบริหารคนจานวน
มากที่มคี วามหลากหลายด้านวิชาชีพ ด้านทักษะและความสามารถ ให้สามารถให้บริการแก่
ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสาคัญอย่างมาก ผู้บริหารจึงควร
เรียนรูค้ วามหมายและความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรู้
วิธกี ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทเ่ี หมาะสม
2.4.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คาว่า “การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์” (human resource management) แต่เดิม เคยใช้
คาว่า การบริหารงานบุคคล (personnel management) ซึง่ เป็ นความหมายทีแ่ คบกว่า โดยมอง
การบริหารบุคคลเป็นแบบศูนย์รวมอานาจทัง้ องค์การ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรม โปรแกรมและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการรับคนเข้าทางาน การดูแลรักษาคนทางาน และการให้คนงานออกจากงาน
รวมทัง้ การเก็บประวัตขิ องคนงาน ลักษณะของศูนย์รวมงานส่ วนใหญ่ของการบริหารงานบุคคล
จึงเป็ นงานบริการและงานธุรการ ต่อมาคาว่า “การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์” ได้รบั ความนิยม
แพร่หลายมากขึน้ เนื่องจากมีการให้ความสาคัญว่า มนุ ษย์เป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่า ไม่สามารถ
ใช้เ ครื่อ งมือ เครื่อ งจัก รใด ๆ มาทดแทนได้ มนุ ษ ย์จ ึง เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ที่น าองค์ก ารให้ไ ปสู่
ความสาเร็จ เนื่องจากมนุ ษย์มสี มอง มีความรูส้ กึ นึกคิด และมีจติ วิญญาณ การจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์จงึ มีค วามแตกต่ า งจากทรัพ ยากรอื่น ๆ เพราะผู้บริห ารต้อ งท าความเข้า ใจถึง ความ
ต้องการของคนงาน การให้เกียรติ และการปฏิบตั ติ ่อกันเยีย่ งมนุษย์ ตลอดจนการให้ค วามสาคัญ
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กับสิทธิเสรีภาพ ความยุตธิ รรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวติ ของคนงานด้วย โดยเป้าหมาย
การจัดการจะเน้ นที่การสร้างคุณค่าเพิม่ ขึ้น โดยการใช้ศกั ยภาพของมนุ ษย์ท่จี ะทาให้องค์การ
บรรลุวตั ถุประสงค์ มีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข ดังนัน้ การจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์จ ึงเกี่ยวข้อ งกับ กิจกรรม โปรแกรมและนโยบายที่ก ว้า งขวางมากขึ้นกว่ า ค าว่ า “การ
บริหารงานบุคคล” ซึง่ เป็นคาเดิมทีเ่ คยใช้
สาหรับความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
เพ็ญศรี วายวานนท์ (2537: 2) ได้ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ว่า เป็ น
งานการจัดการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับคนทางาน เกี่ยวข้องกับการกาหนดและดาเนินนโยบายใน
ด้านการวางแผนกาลังคน การจัดหาและคัดเลือกคนเข้าทางาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน
การประสานสัมพันธ์เพื่อการธารงรักษากาลังคนและการพ้นสภาพการทางานอย่างเป็ นธรรม
เพื่อมุง่ หมายให้คนทางานอยูด่ แี ละเป็นส่วนสาคัญในความสาเร็จขององค์การ
มอนดี และโน (Mondy and Noe, 1996: 4) ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
คลาร์ค (Clark, 1992: 13) อธิบายไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์นนั ้ เป็ นการจัดการ
ความสัมพันธ์ของพนักงานและผูบ้ ริหาร โดยมีจุด ประสงค์เพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่ง
จากความหมายดังกล่าวมีประเด็นทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
1. การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้ความสาคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ ทีไ่ ม่ใช่
เป็นการจัดการบุคคล
2. การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มุ่ง เน้ น ที่เ ป้ า ประสงค์ข ององค์ก าร ดัง นั น้ เมื่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การเปลีย่ นแปลงไป การจัดการความสัมพันธ์ดงั กล่าวก็จะเปลีย่ นด้วย
3. วัตถุประสงค์หลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ควรมุ่งทีอ่ งค์การ ส่วนสมาชิก
ขององค์การแต่ละคนจะเป็นวัตถุประสงค์รอง
จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นการจัดการ
ความสัม พัน ธ์ใ นการจ้า งงาน เพื่อ ให้ม ีก ารใช้ท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการท าให้อ งค์ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยจะเกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ตงั ้ แต่การได้คนมาทางานจนถึงคน
นัน้ ออกจากงานไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เ ป็ น 3 ระยะทีส่ าคัญ คือ ระยะการได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุ ษย์ (acquisition phase) ระยะการรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ท่ที างานในองค์การ (retention
phase) และระยะการให้พ้นจากงาน (termination or separation phase) ซึ่งการจัดการ
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ทรัพ ยากรมนุ ษย์เป็ นบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารในทุกระดับ เนื่องจากต้อ งเกี่ยวข้องกับการ
จัดการให้ได้คนดีมาทางาน สามารถจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน มีการพัฒนา สนับสนุ นและ
ควบคุมให้ค นทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดูแลเรื่องสุ ขภาพและความปลอดภัยของคนงาน
ตลอดจนเตรียมการในรายทีจ่ ะเกษียณหรือต้องเลิกจ้าง
2.4.2 ความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในการบริห ารองค์ก ร มนุ ษ ย์นับเป็ นทรัพ ยากรส าคัญ ที่จ าเป็ น และต้อ งใช้ทรัพยากร
มนุ ษย์จานวนมากในหลากหลายหน้าที่ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์จะเป็ นผู้สร้างสรรค์งานบริการ
และเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นสุ ข ภาพ ที่เ น้ น คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ซึง่ การทีจ่ ะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี คี ุณภาพ การพัฒนาและการรักษาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ใ ห้ทางานให้ก ับ องค์ก ารอย่า งมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ตลอดจนการออกจาก
องค์การไปด้วยดีนนั ้ ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ทด่ี ี ดังนัน้ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์มคี วามสาคัญกับการบริหารองค์การ ดังต่อไปนี้คอื
1. ทาให้มบี ุคลากรทางานทีเ่ พียงพอและต่อเนื่อง
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ท่ดี จี ะต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมี
การทานายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึง่ ต้องสัมพันธ์กบั ทิศทางและแผนงานของ
องค์ก าร ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่ค าดว่าจะมีใ นอนาคต นอกจากนี้ ยังต้อ งค านึงถึง
ตลาดแรงงานของทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์การมีความต้องการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ป ระเภทใด จ านวนเท่ า ใด เมื่อ ใด ท าให้ส ามารถวางแผนการรับ คนเข้า ท างาน การ
ฝึ ก อบรมและพัฒนา และการหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนถ้าจาเป็ น ซึ่งจะส่ งผลให้อ งค์การมี
บุคลากรทางานอย่างเพียงพอตามความจาเป็ น และมีบุคลากรที่ทางานในหน้ าที่ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวของธุรกิจขององค์การ ส่งผลให้อ งค์การสามารถ
ดาเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
2. ทาให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาทางานในองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ทด่ี จี ะนามาสู่กระบวนการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตัง้
บุคคลทีเ่ ป็นคนดีและมีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ
3. ทาให้มกี ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นับเป็ นบทบาทหนึ่งของการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ซึ่งการฝึ ก อบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้อ งกับคนที่ทางานในองค์การ ทัง้ คนที่รบั เข้ามา
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ทางานใหม่และคนที่ทางานอยู่เดิม เพื่อเพิม่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์เหล่านี้ให้ทางานได้
ทางานเป็น ทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และทางานได้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
ปจั จัยต่าง ๆ ในการบริหารองค์การ
4. ทาให้มกี ารบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทด่ี จี ะทาให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ทีเ่ หมาะสมกับการดารงชีว ิตอย่างมีคุณภาพ เป็ นการดึงดูดและรักษาคนให้คงอยู่กบั องค์การ มี
ขวัญและกาลังใจในการทางานให้กบั องค์การ
5. ทาให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนของบุคลากร
ในการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จ ะมีก ารวางกฎระเบีย บด้า นวินั ย ของบุ ค ลากรหรือ
คนทางานให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงานและวัตถุประสงค์ขององค์การ
6. ทาให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรทีเ่ หมาะสมและสนับสนุนคนทางานดี
การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี กี ารกาหนดกระบวนการประเมินผลงานของบุคคลากรที่
ดีและเป็นธรรม จะส่งผลให้มกี ารให้รางวัล การเลื่อนตาแหน่ งแก่ผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านดี และการลงโทษ
ผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านไม่ดแี ละก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ อันเป็ นการสร้างแรงจูงใจบุคลากรให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ทาให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคนทางานด้วยกันและคนทางานกับผูบ้ ริหาร
เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ดี ี
ระหว่างคนทางานด้วยกัน และระหว่างคนทางานกับผู้บริหารหรือแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการทางาน และเป็ นการลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่ าง ๆ ที่จะส่งผล
กระทบต่อองค์การ
โดยสรุปแล้ว การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์มคี วามสาคัญต่อการบริหารองค์การ เพราะ
ต้องใช้มนุ ษย์เป็ นผู้ให้บริก ารที่สาคัญ ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์จะช่วยให้มคี นทางานที่
เพียงพอและต่อเนื่อง ได้คนดีมคี วามสามารถมาทางานทีเ่ หมาะสมกับงาน มีการรักษาคนให้อยู่
กับองค์การโดยมีการพัฒนา การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการประเมินผลที่ เหมาะสม
ตลอดจนการสร้า งความสัม พัน ธ์ท่ีดีกับ คนท างาน ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ส ามารถใช้ศ ัก ยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมในการทางานให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
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2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Development
เป็นกระบวนการทีส่ าคัญทีม่ สี ่วนในการขับเคลื่อนให้พนักงานในองค์กรมีการเรียนรู้ และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้ ในปี ค.ศ. 1969 Leonard Nadler ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในที่ประชุมประชามสัมพันธ์การฝึ กอบรมและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา
(America Society for Training and Development: ASTD) และในปี ค.ศ. 1970 Nadler ได้ให้
ความหมายของคาว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง “การสร้างประสบการณ์ของการ
เรียนรู้อย่างเป็ นระบบในแต่ละช่วงเวลาให้กบั พนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน”
D.Smith (1990): ได้ใ ห้ค วามหมายการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ว่ า หมายถึง
กระบวนการในการกาหนดวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุดทีจ่ ะปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร รวมถึง
เพื่อ ปรับปรุงผลการดาเนินงานและผลผลิต ต่ างๆ ของพนักงานอย่างเป็ นระบบขึ้นโดยผ่ า น
กระบวนการของการฝึ ก อบรม การศึกษา และการพัฒนาอันจะนาไปสู่เป้าหมายที่มตี ่อองค์กร
และตัวพนักงานเอง
Chalofsky (1992): ให้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ว่า หมายถึง ศาสตร์และศิลป์
ของการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของตัว บุค คลกลุ่ม และองค์กร โดยผ่ านรูปแบบการ
พัฒ นาและเครื่อ งมื่อ ต่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด การเรีย นรู้ ข้ึน โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงานและความก้าวหน้าในองค์กร
Marsick และ Watkins (1994): กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง การบูร
ณาการแนวคิดของการฝึกอบรม การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการพัฒนา
องค์กรเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรูข้ น้ึ ภายในองค์กร ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะถูกนาไปใช้
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบทัวทั
่ ง้ องค์กร
Swanson (1995): การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นัน้ หมายถึง กระบวนการของการ
พัฒนาและการค้นหาความสามารถของพนักงานด้ว ยวิธ ีการต่างๆ ที่ใ ช้ใ นการพัฒนาองค์กร
(Organization Development) การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน (Personnel Training and
Development) โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดขี น้ึ
ดนัย เทียนพุฒ (2539): กล่าวไว้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง การบูรณา
การเพื่อใช้การฝึ กอบรมและการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์กร สาหรับปรับปรุง
บุคคล ทีม และประสิทธิผลขององค์กร

35

อานาจ วัดจินดา (2550): การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คือ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อเพิม่ พูนความรู้ (Knowledge) ของบุคคลเพื่อให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
1.การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
เป็นงานทีม่ งุ่ เน้นในส่วนบุคคลและเกิดผลลัพธ์ในระยะสัน้ การพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ปรับพฤติกรรมการทางานของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรเพื่อให้สามารถทางานปจั จุบนั ที่ตน
รับผิดชอบได้ โดยผ่านเครือ่ งมือทีม่ กั นิยมใช้กนั มาก นัน้ ก็คอื การฝึกอบรม (Training)
2.การพัฒนาอาชีพ (Career Development)
เป็ นงานทีม่ ุ่งเน้นส่วนบุคคลและเกิดผลลัพธ์ในระยะยาวซึง่ หมายถึงการวิ เคราะห์ความ
จาเป็ นเป็ นรายบุคคลในส่วนของความสนใจ ค่านิยม ความสามารถเพื่อทีจ่ ะได้นาข้อมูลที่ได้รบั
ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ และทักษะในการทางานเพื่องานในอนาคต
3.การบริหารผลการปฏิบตั งาน (Performance Management)
เป็ นงานที่มุ่งเน้ นภาพรวมขององค์การ และเกิดผลในระยะสัน้ ซึ่งหมายถึง การมุ่ง
ปรับปรุงผลงานขององค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อประกันหรือรับรองว่าบุคลากรจะต้องมีความรู้
ทักษะ แรงจูงใจ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการสนับสนุ นให้บุค ลากรสร้า งผลงานได้อ ย่าง
สัมฤทธิ ์ผล
4.การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
เป็ นงานที่มุ่งเน้ นภาพรวมองค์การ และเกิดผลในระยะยาว ซึ่งหมายถึง การแก้ไข
ปญั หาขององค์การ การปรับปรุงหรือวางระบบโครงสร้างองค์การ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การกาหนดกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารงานและการสร้างให้เกิดภาวะผูน้ า
2.6 แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาสายความก้าวหน้ าในอาชีพ (Career Path)
การพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็ นแนวความคิดที่
ช่วยพนักงานในองค์กรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพ
และความพร้อ มของพนัก งานแต่ ล ะคน ดังนัน้ การพัฒนาสายความก้าวหน้ าในงานหรือ การ
พัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development) จึงเป็ นเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(Human Resource Management) ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ กับพนักงานและองค์กร โดยผลของ
การพัฒนาอาชีพจะมีประโยชน์คอื ทาให้องค์กรเดินไปสู่ความสาเร็จโดยวัตถุประสงค์ร่วมกัน
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ระหว่างตัวพนักงานและองค์กร อีกทัง้ ทาให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองใน
การทางานเพื่อให้เป็นทีย่ อมรับของตนเอง เพื่อความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงานของตนเอง ส่งผลให้
พนักงานมีขวัญและกาลังใจในการทางาน เป็ นการลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ทางหนึ่ง
และสุดท้ายเป็ นการจัดให้พนักงานได้ทางานที่ตรงกับความถนัด ความรูค้ วามสามารถของตน
(Put the Right Man to the Right Job) ซึง่ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร
การนา Career Development มาใช้ในองค์กร
ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการหรือเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ภายในองค์กร ทัง้ นี้
ขอบเขตของงานด้านการจัดทา Career Development โดยส่วนใหญ่จะครอบคลุมถึงงานต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินความสามารถของพนักงานรายบุคคล (Competency Gay Assessment)
เป็นการมุง่ การพัฒนาบุคลากรโดยการหาช่องว่างความสามารถของพนักงานรายบุคคล
ตามความเป็ นจริง (Actual Competency) เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถที่ค าดหวัง
(Expected Competency) เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงความสามารถทีย่ งั ขาดและต้องการ
เสริมให้มขี น้ึ สาหรับการทางานในปจั จุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2. การจัดทาแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Training &
Development Plan)
เป็ นการมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรโดยการกาหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนางาน
รายบุคคลซึง่ เป็ นแผนประจาปี ทีเ่ รียกว่า Annual Training & Development Plan หรือเป็ นแผน
ระยะยาว ทีเ่ รียกว่า Training & Development Road Map ทีก่ าหนดขึน้ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงานโดยเริม่ ตัง้ แต่พนักงานเข้ามาทางานกับองค์กร และทางานต่อ ไปจนกระทังพนั
่ กงาน
ลาออกจากองค์กร ดังนี้
1. การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
เป็ นการมุ่งเน้ นการพัฒนาบุคลากรโดยสร้างโอกาสหรือความก้าวหน้ าในการทางาน
ให้กบั พนักงาน ซึง่ จะทาให้พนักงานรับรูว้ ่าตนเองสามารถเลื่อนตาแหน่ งงาน (Promotion) ไปยัง
ตาแหน่ งงานใดได้บ้าง หรือสามารถโอนย้าย (Transfer) สับเปลี่ยนหมุนเวียน (Job Rotation)
ไปยังหน่วยงานอื่นหรือตาแหน่งงานใดได้บา้ ง
2. การจัดทาแผนทดแทนตาแหน่ งงาน (Succession Plan)
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เป็ นการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อม
ให้กบั พนักงานทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพสูง (High Performance and Potential) โดยการ
จัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ในรูปแบบของการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การให้คาปรึกษา
แนะนา เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความสามารถทีจ่ ะปฎบัตงิ านในตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
กลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ในงานเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งาน ซึ่ ง เป็ นกิ จ
กรรมการบริหารจัดการที่เน้นการออกแบบลักษณะงานให้พนักงานเกิดความชานาญในงานที่
หลากหลายมากยิง่ ขึน้ (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็ น
ลักษณะงานที่มคี วามสาคัญ (Task Significance) มีอสิ ระสามารถบริหารจัดการงานนัน้ ด้วย
ตนเอง (Autonomy) และได้รบั ข้อมูลป้อนกลับจากผูบ้ งั คับบัญชา (Feedback) เป็ นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง
การออกแบบงานทีเ่ น้นการเพิม่ คุณค่าในงานยังเหมาะกับการเตรียมความพร้อมในสาย
อาชีพ (Career Path) ให้กบั พนักงานเพื่อช่วยเตรียมพนักงานให้สามารถรับผิดชอบงานที่
เพิม่ ขึน้ ในตาแหน่งงานทีส่ งู ขึน้
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานเป็ นการ
แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเมื่อเข้ามาปฏิบตั งิ านในองค์กร มีส่วนช่วยในการ
สร้างขวัญ กาลังใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์กร รวมทัง้ เป็ นการปูทางสู่การสร้างพนักงาน
ทีม่ คี ุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยการจัดทาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ เป็ นเครื่องมือ
ช่วยในการกาหนดความก้าวหน้าในการงาน ทาให้พนักงานทางานอย่างมีเป้าหมาย และกาหนด
หนทางไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมาย
เมือ่ พนักงานเป็นทรัพยากรทีม่ คี ่าทีส่ ุดขององค์กร พนักงานจึงควรได้รบั โอกาสให้พฒ
ั นา
ตนเองได้ต ามศัก ยภาพ ดัง นัน้ การจัด ท าเส้น ทางก้า วหน้ า ในสายอาชีพ จึง มีจุด มุ่ง หมายให้
พนัก งานตระหนัก ต่ อ ความสนใจ คุ ณค่ า จุด อ่ อ น จุด แข็ง ของตนเอง การได้ร บั สารสนเทศ
เกีย่ วกับความก้าวหน้าในหน่ วยงาน การวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ และการกาหนดแผนปฏิบตั ิ
งานเพื่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพ สามารถจัดทาได้ทงั ้ เป็นแผนระยะสัน้ (มีระยะเวลาประมาณ 1 2 ปี) และแผนระยะยาว (มีระยะเวลาประมาณ 5 - 10 ปี)
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ลักษณะของสายอาชีพ (Career Path) สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะสาคัญ คือ
สายอาชีพในแนวดิง่ (Vertical) และสายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. สายอาชีพในแนวดิง่ (Vertical)
เป็ นการเลื่อนขัน้ หรือเลื่อนขัน้ ตาแหน่ งพนักงาน (Promotion) ซึ่งบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบจะเปลีย่ นไปตามตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
1.1 การเลื่อนขัน้ หรือตาแหน่ งจากระดับ “บริหาร” สู่ระดับ “บริหาร” (Executive to
Executive Level)
1.2 การเลื่อนขัน้ หรือเลื่อ นต าแหน่ งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “บริหาร” (Non
Executive to Executive Level)
1.3 การเลื่อนขัน้ หรือตาแหน่ งจากระดับ “พนักงาน” สู่ระดับ “พนักงานอาวุโส” (Non
Executive to Non Executive Level)
2. สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal)
เป็ นการโอนย้าย (Transfer) หรือ สับเปลีย่ นหมุนเวียน (Job Rotation) ทัง้ นี้ตาแหน่ ง
งานอาจเปลีย่ นแปลงหรือไม่เปลีย่ นแปลงก็ได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะทีส่ าคัญคือ
2.1 การโอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนภายในหน่วยงานเดียวกัน
2.2 การโอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนต่างหน่วยงานกัน
ขัน้ ตอนของการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญ 4
ขัน้ ตอนด้วยกันคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ตาแหน่งงาน
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์งาน
ขัน้ ตอนที่ 3 การจัดกลุ่มงาน
ขัน้ ตอนที่ 4 การจัดทา Career Model และเกณฑ์
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาโครงสร้างองค์กร/ตาแหน่งงาน
เป็ นการศึกษาลักษณะทัวไปของโครงสร้
่
างองค์กรและตาแหน่ งงานในปจั จุบนั ซึ่งเป็ น
ขัน้ ตอนเริม่ ต้นก่อนการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดผังโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตาแหน่งงาน และระดับตาแหน่ งงานขององค์กรในปจั จุบนั
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และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การจัดกลุ่มงาน (Job Family) ให้
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจขององค์กร
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
เป็ นการศึกษาขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และกิจกรรมหลักของแต่ละงาน รวมทัง้
คุณสมบัตทิ จ่ี าเป็ นของงานในตาแหน่ งงานต่าง ๆ โดยจะวิเคราะห์ขอบเขตของตาแหน่ งงานใน
กลุ่มต่าง ๆ ตามผังโครงสร้างองค์กร และผังโครงสร้างตาแหน่ งงานปจั จุบนั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การจัดกลุ่มงานและจัดทารูปแบบของสายอาชีพให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
ขัน้ ตอนที่ 3 การจัดกลุ่มงาน (Job Family)
เป็ นการจัดแบ่งกลุ่ มงานที่มหี น้ าที่ค วามรับผิดชอบ และคุ ณสมบัติของต าแหน่ งงาน
ใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยวิเคราะห์จากคาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่ งงานที่
จัดทาขึน้ โดยการจัดกลุ่มงานมีวธิ กี ารทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
1. ศึกษาขอบเขตหน้าทีง่ าน (Scope of Work) และคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ งงาน
(Job Specification)
2. การจัด แบ่ ง กลุ่ ม งาน (Job
Family) โดยพิจ ารณาจัด กลุ่ ม งานจากงานที่ม ี
ความสามารถ (Competency) ทีค่ ล้ายคลึงกันควรจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
3. การจัดแบ่งกลุ่มงานย่อย (Sub Group) ของแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ทีก่ าหนด
ขึน้
ขัน้ ตอนที่ 4 การจัดทา Career Model และเกณฑ์
โดยมีแนวทางในการจัดทา Career Model หรือรูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพขององค์กรทีส่ าคัญดังต่อไปนี้คอื
1. การระบุตาแหน่ งงานทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในหน่ วยงานทัง้ ในระดับฝ่าย ส่วน แผนกของแต่ละ
กลุ่มงานย่อย (Sub Group) ในแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) ทีก่ าหนดขึน้
2. การจัดกลุ่มแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนย้ายกลุ่มงานให้เหมาะสม ซึ่ง
พิจารณาจากความสามารถในงาน (Job Competency) โดยมีแนวทางเลือก คือ โอนย้ายงานเข้า
กลุ่มย่อย (Sub Group) ของกลุ่มงาน (Job Family) เดียวกัน และโอนย้ายงานข้ามกลุ่มงาน
(Job Family) ทีแ่ ตกต่างกัน
3. พิจารณาการโอนย้ายของตาแหน่งงาน โดยมีเทคนิคทีส่ าคัญ คือ
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3.1 การพิจารณาโอนย้ายระดับต าแหน่ งงาน มีหลักเกณฑ์ คือ โอนย้ายทุกระดับ
ตาแหน่งงาน และโอนย้ายระดับตาแหน่งงาน
3.2 การจัดทาผังแสดงความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ งงาน และการโอนย้ายงาน ซึง่
มีหลักเกณฑ์คอื การเลื่อนตาแหน่ งและโอนย้ายงานภายในกลุ่มงาน (Job Family) ทีเ่ หมือนกัน
และเลื่อนตาแหน่งและโอนย้ายงานในกลุ่มงาน (Job Family) ทีแ่ ตกต่างกัน
4. การจัดทาเกณฑ์หรือ มาตรฐานสาหรับแต่ ละต าแหน่ งงานตามรูปแบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Model) ทีก่ าหนดขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณา
เลือนระดับตาแหน่งงานและการโอนย้าย
2.7 แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หารค่าตอบแทนและเงิ นเดือน
ในการแข่ขนั ของธุ รกิจปจั จุบนั ค่ าตอบแทนเป็ นสิง่ จูงใจที่นิยมใช้กนั มากที่สุดในการ
กระตุ้น ให้ผู้ป ฏิบตั ิง านท างานอย่า งแข็ง ขัน แม้ว่ าสิ่ง ที่พนัก งานต้อ งการในการทางานนัน้ มี
มากกว่าค่าจ้างและเงินเดือน แต่การได้รบั ค่าจ้างและเงินเดือนทีเ่ หมาะสมก็เป็ นปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วย
สร้างขวัญและกาลังใจของพนักงานทีด่ ี ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากขึน้
ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทุกชนิดที่กจิ การ
ให้แก่บุคลากร เพื่อตอบแทนการทางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน เงินเพิม่ หรือ
โบนัส ค่านายหน้า รวมทัง้ ผลประโยชน์พเิ ศษอื่นๆ
ค่าตอบแทนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน (Financial Compensation) ซึง่ แบ่งได้ 2 ชนิด คือ
1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินโดยตรง (Direct Financial Compensation) เช่น
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า เงินโบนัส
1.2 ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินทางอ้อม(Indirect Financial Compensation) เช่น
ประกันสังคม การประกันการว่างงาน ค่ารักษาพยาบาล

2. สิง่ ตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน (Nonfinancial) แบ่งได้ 2 ชนิด
2.1 สิง่ ตอบแทนที่ไม่เป็ นเงินที่เกิดจากงาน เป็ นความพึงพอใจที่ผปู้ ฏิบตั ไิ ด้รบั จาก
งาน คือ การใช้ทกั ษะ ความอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการได้ทราบผลการปฏิบตั งิ าน
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2.2 สิ่ง ตอบแทนที่ไ ม่ เ ป็ น เงิน คือ ความพึง พอใจของผู้ ป ฏิบ ัติ ง านที่เ กิด จาก
สภาพแวดล้อมของงานนัน้
การวางระบบการบริ หารค่าตอบแทน
การบริหารงานในปจั จุบนั องค์กรต่างๆ ได้ให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็ นอย่าง
มาก โดยเป้าหมายทีส่ าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การดึงดูด รักษา พัฒนาและจูง
ใจพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในแต่ละตาแหน่งในองค์กร ให้ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถของตน
เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ผลตอบแทนในส่วนของค่าจ้างเงินเดือน เป็ นปจั จัยที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ ประสบความสาเร็จ ทัง้ ในส่วนของการสรรหา การกระตุ้น จูง
ใจพนัก งาน รวมถึงการพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปในสายอาชีพ ในหลายองค์กรยังประสบ
ปญั หา ซึ่ง บ่ อ ยครัง้ เกิดขึ้นโดยมีส าเหตุ จากค่ า ตอบแทน เช่น การจ่ายค่ าจ้างที่ ไม่เ ท่ากันใน
ตาแหน่ งงานเดียวกัน พนักงานรู้ส ึกว่าได้รบั ค่าจ้างต่ ากว่าบริษัทอื่นในต าแหน่ งงานเดียวกัน
รวมทัง้ การก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารขึ้นเงินเดือ น และอัตราการขึ้นเงินเดือ นในแต่ล ะปี ดังนัน้
ระบบบริหารค่าจ้างทีเ่ ป็ นธรรม และเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายในองค์กรจึงเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญ
ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทาโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เป็ นเชิงกลยุทธ์นัน้ จะต้องมีความชัดเจนมีความ
ยืดหยุ่น ในการบริหารและสามารถแข่งขันกับตลาดได้ เมื่อโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนมีความ
ชัดเจนแล้วจะมีส่วนอย่างมากในการป้องกันมิให้เกิดความไม่พอใจในการบริหารงานทรัพยากร
มนุ ษย์ขององค์กร ความสับสนก็จะไม่เกิด แล้วยังมีความเป็ นธรรมในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
ให้กบั พนักงาน
โดยส่วนรวมการบริหารงานค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนในทางปฏิบตั จิ ริงจะเข้าใจ
ได้งา่ ยขึน้ เมือ่ ทราบความมุง่ หวังขององค์กร กล่าวคือเมือ่ องค์กรต้องการอะไรในอนาคตซึง่ จะถูก
กาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์แล้ว ถ้ายังไม่รชู้ ดั เจนก็ต้องดูทเ่ี ป้าหมาย หรือนโยบายองค์กร แล้วจึงมีการ
จัดวางผังองค์กรรองรับ (Organization chart) การจัดผังองค์กรมองอีกมุมหนึ่งก็คอื การจัดสรร
อานาจหน้ าที่ และทรัพยากรในการบริห ารนัน่ เอง โดยจะเขียนออกมาในรูปของค าบรรยาย
ขอบข่ายหน้าทีข่ องฝา่ ยงาน ส่วนงาน (functional statement) ความสาคัญถัดลงมาคือโครงสร้าง
ระดับตาแหน่ งงาน (Corporate title) เช่นผู้จดั การฝ่าย ผู้จดั การส่วน หัวหน้าแผนก เป็ นต้น
กล่าวคือจะแบ่งระดับตาแหน่ งงานทางการบริหารและการบังคับบัญชาออกเป็ นกี่ระดับโดยให้
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สอดคล้องกับลักษณะของโครงสร้างองค์กรด้วยว่าเป็ นแบบสูง (Tall organization) แบบกลาง
(Moderate Organization) หรือแบบราบ (Flat Organization) การจัดสรรอานาจหน้าทีด่ งั กล่าว
ยังเป็ นภาพรวมขององค์กร องค์กรจาเป็ นต้องแบ่งหน้าทีแ่ ละมอบหมาย(Delegation) ไปยังตัว
บุคคลในแต่ละตาแหน่ งงาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Functional title เช่นผู้จดั การฝ่ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จดั การส่วนบัญชี เป็ นต้น และการที่จะทราบว่าแต่ละตาแหน่ ง
งานมีห น้ า ที่อ ะไรและมีค วามรับ ผิด ชอบอย่า งไรนั น้ จึง เขีย นออกมาในรูป ของ ค าบรรยาย
รายละเอียดของงาน (Job description) และต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะของงานในตาแหน่ งงาน
เหล่านัน้ ด้วย (Job specification) เมื่อดาเนินการถึงขัน้ ตอนนี้แล้วถือว่าได้รายละเอียดกิจกรรม
งานทัง้ หมดขององค์กรเกือบจะสมบูรณ์ลาดับต่อไปจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องกาหนดมาตรฐานของ
ระดับงาน (Job level) อาจรวมเอาตาแหน่งงาน (Functional title) ทีม่ ลี กั ษณะและความยากง่าย
ใกล้เคียงกันจัดเป็ นกลุ่มงานหนึ่ง และจัดเป็ นระดับของงานตามลาดับจากงานทีง่ ่ายไปยังงานที่
ยากและซับซ้อนกันจัดเป็นกลุ่มงานหนึ่ง และจัดเป็ นระดับของงานตามลาดับจากงานทีง่ ่ ายไปยัง
งานที่ย ากและซับ ซ้อ นมากขึ้น และเมื่อ งานมีค วามซับ ซ้อ นและยากมากขึ้น ก็ ต้ อ งอาศัย
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสามารถสูงขึน้ ด้วย (High competence) และเมื่อต้องใช้ผทู้ ม่ี คี วามสามารถ
สูงไปรับผิดชอบงานและหน้าที่ท่ซี บั ซ้อนและยากขึน้ จึงมีความจาเป็ นต้องจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
และค่าตอบแทนทีส่ งู ตามไปด้วย
ลักษณะเช่นนี้ทางการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนถือว่าเกิดความเป็ นธรรม
ในระดับ หนึ่ ง เทคนิ ค ที่จ ะสามารถดาเนิ น การให้เ กิด ความเป็ นธรรมในทางการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์เรียกว่า การประเมินค่างาน (Job evaluation) เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงสร้าง
ค่าจ้างเงินเดือนต่อไป ความสัมพันธ์ของกระบวนการดังกล่าว ถามต่อไปว่า องค์กรมีเครื่องมือที่
จะพิจารณาความเป็ นธรรมได้อย่างไร และพนักงานคนใดมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานได้
หรือไม่ คาตอบคือ นอกจากจะใช้โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็ นเครื่องมือในการ
บริหารแล้วยังมีเอกสารคาบรรยายรายละเอียดงานและลักษณะเฉพาะของงาน (JD, JS) เท่านี้
ยังไม่เป็ นการเพียงพอทีบ่ อกว่าผูท้ ่ดี ารงตาแหน่ งงานนัน้ ปฏิบ ัตงิ านได้มาตรฐานสมควรจะได้รบั
รางวัล ตอบแทนที่ ม ากขึ้น หรือ ไม่ อ ย่ า งไรยัง ต้ อ งอาศั ย การประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง าน
(performance appraisal) และการประเมินความเหมาะสมเพื่อเลื่อนระดับงานและระดับตาแหน่ ง
ประกอบกับเพื่อจูงใจพนักงานมุง่ ทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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2.8 แนวคิ ดเกี่ยวกับการเพิ่ มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
Job Enrichment หรือ การเพิม่ คุณค่าในงาน เป็ นเครื่องมือทีอ่ อกแบบขึน้ มาเพื่อพัฒนา
บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน (Job Design) ที่หลากหลาย ซึ่งพื้นฐาน
สาคัญของ Job Enrichment มาจากแนวคิดของ Frederick Herzberg ในปี 1950 และ 1960 ผู้
ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ต่อมา Hackman และ Oldman ได้
นามาศึกษาต่อ โดยทีม่ ุ่งเน้นไปทีค่ ุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) ซึง่ เป็ น
กรอบแนวคิดพืน้ ฐานทีส่ าคัญของ Job Enrichment
แนวคิด Job Enrichment เป็ นกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เน้ นการออกแบบ
ลัก ษณะงาน เป็ น งานที่แ ตกต่ า งจากเดิม ที่เ คยปฏิบ ัติ เน้ น ให้ เ กิด ความช านาญในงานที่
หลากหลายขึ้น (Skill Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน เป็ นลักษณะงานที่ม ี
ความสาคัญ มีอิส ระสามารถบริหารจัดการงานนัน้ ด้วยตนเอง และได้รบั ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
การออกแบบงานในลักษณะของ Job Enrichment มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
1. Renewal ทาให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่ ายโดยการ
เปลีย่ นแปลง ลักษณะงาน บุคคลทีจ่ ะต้องติดต่อประกสานงานด้วย เปลีย่ นมุมมองหรือความคิด
จากงานเดิม
2. Exploration การพัฒ นาและการแสวงหาทัก ษะความช านาญที่ม ากขึ้น พัฒ นา
สัมพันธภาพทีเ่ กิดขึน้ จากการทางานใหม่ๆ
3. Specialization การชานาญในงานเป็ นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหาร
จัดการงานนัน้ ที่ลกึ ขึน้ ยากและท้าทายมากขึน้ ถึงแม้ว่ าการออกแบบงานในลักษณะของ Job
Enrichment จะมีประโยชน์กบั พนักงาน แต่มพี นักงานบางกลุ่มทีต่ ่อต้าน ปฏิเสธไม่ยอมรับงาน
ทีต่ อ้ งเพิม่ มากขึน้ พวกเขาจะมองว่าเป็นการสูญเสียเวลาทีจ่ ะต้องบริหารจัดการงานทีเ่ พิม่ มากขึน้
ดัง นั ้น หากผู้ บ ัง คับ บัญ ชาต้ อ งการที่ จ ะมอบหมายงานให้ พ นั กงานยากและท้ า ทายขึ้น
ผู้บงั คับบัญชาจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ท่ชี ดั เจน (Clarity) เชื่อ มโยงกับความก้าวหน้ าและ
เป้าหมายในอาชีพ โดยให้คาแนะนาหรือกรอบแนวทางปฏิบตั ิ ทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งแก่พนักงาน
ในการบริห ารจัดการกับงานที่เ พิ่มมากขึ้น (Introduction) เพื่อ ช่ว ยสร้า งความมันใจในตั
่
ว
พนักงานว่าพวกเขาสามารถบริหารงานทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าในงาน (Job Value Added) ในตัว
พนัก งานที่มากขึ้น พบว่า เครื่อ งมือ การออกแบบงานที่เ น้ น การเพิ่ม คุ ณค่ าในงานหรือ Job
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Enrichment จึงเหมาะกับการเตรียมพร้อมในสายอาชีพ (Career Path) ให้กบั พนักงาน เพื่อช่วย
เตรียมพนักงานให้สามารถรับผิดชอบงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตาแหน่งทีส่ งู ขึน้
รูปแบบของการเพิ่ มคุณค่าในงาน
Job Enrichment ทีน่ ิยมใช้อยู่ในองค์กรนัน้ มี 2 รูปแบบทีแ่ ตกต่างกันตามลักษณะงานที่
มอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบ ดังนี้
1.การเพิม่ คุณค่าในงานทีม่ รี ะดับหรือค่างานเช่นเดียวกับงานทีพ่ นักงานได้รบั มอบหมาย
หมายถึง การเพิม่ คุณค่างานให้กบั พนักงานได้ทางานทีม่ รี ะดับงานทีเ่ ท่ากับปจั จุบนั เป็ น
งานที่มคี วามหลากหลายทาให้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ หรือเป็ นการทางานทีท่ ้าทาย
โดยอาจเป็นการทางานเชิงเทคนิคมากขึน้
2. การเพิม่ คุณค่าในงานทีม่ รี ะดับหรือค่างานสูงกว่างานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในปจั จุบนั
หมายถึง การเพิม่ คุณค่างานโดยมอบหมายให้พนักงานทางานในขอบเขตงานที่สูงมาก
ขึน้ และพนักงานมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึน้ ซึง่ การเพิม่ คุณค่างานในลักษณะนี้เป็ นการช่วย
กระตุน้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความพร้อมทีจ่ ะรับผิดชอบในตาแหน่งงานทีส่ งู ขัน้ ต่อไปได้
ขัน้ ตอนการเพิ่ มคุณค่าในงาน
การเพิม่ คุณค่างานมีขนั ้ ตอนและหลักปฏิบตั ใิ นรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ขัน้ ตอนการสารวจ
ผู้บงั คับบัญ ชาจะต้อ งตรวจสอบว่าพนัก งานมีขอบเขตความรับผิดชอบงาน ปจั จุบนั
อะไรบ้าง โดยดูจาก Job Description (JD) หรือใบกาหนดหน้าทีง่ านของตาแหน่ งงาน หรืออาจ
สอบถามพนักงานว่าในการทางานปจั จุบนั อะไรทาให้งานมีความท้าทายและน่ าสนใจมากยิง่ ขึน้
กระบวนการนี้จะทาให้ผู้บงั คับบัญชาออกแบบการเพิม่ คุณค่างานให้พนักงานได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมมากทีส่ ุด
2. ขัน้ ตอนการรวบรวมงาน
ผู้บ ัง คับ บัญ ชารวบรวมจัด หมวดหมู่ง านที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ใกล้เ คีย งกับ งานป จั จุบ ัน ที่
พนักงานรับผิดชอบ และพิจารณาคัดเลือกงานทีจ่ ะมอบหมายให้พนักงาน ประกอบกับนาข้อมูล
ทีไ่ ด้สอบถามจากพนักงานมาใช้ประกอบการพิจารณามอบหมายงานทีย่ ากขึน้ ให้กบั พนักงาน
3. ขัน้ ตอนการสื่อสาร และให้คาแนะนา
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ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องสื่อสารพนักงาน โดยบอกจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจน และ
ควรให้ค าแนะน าแก่ พ นัก งานถึง แนวทางปฏิบ ัติใ นการบริห ารงานให้บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องแจ้งเป้าหมาย ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการให้พนักงานทราบ โดย
เชื่อมโยงกับความก้าวหน้ าและเป้าหมาย ผลลัพธ์ทต่ี ้องการให้พนักงานทราบ โดยเชื่อมโยงกับ
ความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพของพนักงานแต่ละคน
4. ขัน้ ตอนการนาไปปฏิบตั ิ
ผู้บงั คับบัญชาควรติดตามการทางานพนั กงาน และสอบถามพนักงานอย่างสม่าเสมอ
เพราะพนักงานจะต้องปรับตัวกับงานใหม่ๆ ผู้บงั คับบัญชาจึงจะต้องเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั พนักงาน
ในช่วงทีพ่ นักงานยังต้องรับผิดชอบงานทีย่ ากและท้าทายขึน้ กว่าเดิม
5. ขัน้ ตอนการประเมินและการสรุปผล
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องตรวจสอบและประเมินผลความสาเร็จในการพัฒนาความสามารถ
ของพนัก งานจากการมอบหมายงานที่เ พิ่ม คุ ณ ค่ า มากขึ้ น พร้อ มทัง้ สรุ ป ผลและแจ้ง ผลให้
พนักงานรับรูว้ ่าพนักงานสามารถบริหารงานทีม่ อบหมายให้ได้มากน้อยเพียงใด
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาความสามารถด้วยวิธกี ารเพิม่ คุณค่าในงาน คือ
พนักงานทีท่ างานเดิมๆ ซ้าๆ มาเป็ นระยะเวลานาน เป็ นการทางานที่ใช้ทกั ษะซ้าๆ ไม่มโี อกาส
คิดสร้างสรรค์การทางานและกระบวนการทางานใหม่ๆ หรืองานทีร่ บั ผิดชอบไม่มคี วามท้าทาย
ซึง่ การเพิม่ คุณค่าในงานจะช่วยกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และสร้างความพึงพอใจ
ในการทางานให้กบั พนักงาน เพื่อ ให้พนักงานรู้รอบ รู้กว้างขึ้น และเมื่อ พนัก งานได้มโี อกาส
เรียนรู้งานที่กว้าง และระดับสูงกว่างานปจั จุบนั หรือได้ทางานจนครบกระบวนการแล้ว ย่อม
ส่ ง ผ ล ใ ห้ พ นั ก ง า น มี โ อ ก า ส เ ติ บ โ ต ห รื อ มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ส า ย อ า ชี พ ต่ อ ไ ป
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า งานเป็ นอี ก เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการพั ฒ นาที่
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถเลือกนามาใช้ในการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม
เครื่องมือดังกล่าวนี้จะเกิดประสิทธิภาพได้นัน้ จะต้องใช้ควบคู่ไปกับเครื่องมือการพัฒนาอื่นๆ
ด้วย เช่น การสอนงาน การให้คาปรึกษาแนะนา การให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็ นต้น โดยองค์ก ร
จะต้องจัดอบรมถึงวิธกี ารและเทคนิคในการใช้เครือ่ งมือการพัฒนาความสามารถอื่นๆ
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2.9 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษครัง้ นี้ พบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
ภารดี บุตรศักดิ ์ศรี (2539) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จจัยส่วน
บุคคลความพึงพอใจในงาน และแนวโน้ มที่จะลาออกจากองค์กรของพนักงานในกลุ่ม ธุ รกิจ
บริษทั เงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้ม
ทีจ่ ะลาออกจากองค์กร เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปญั หาการลาออกจากองค์กร
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นพนักงานที่ทางานเต็มเวลาใรกลุ่มธุรกิจบริษทั เงินทุน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อวัดความพึงพอใจในด้านต่างๆ 7 ด้าน คือ ตัวงาน หัวหน้างาน เพื่อน
ร่ว มงาน ความมันคง
่ ควมก้าวหน้ า รายได้ และสวัส ดิการ นอกจากนัน้ ยังวัดแนว โน้ มที่จะ
ลาออกจากองค์กร และปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตาแหน่ ง เงินเดือน
ค่าตอบแทน ความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว และระยะเวลาในการเดินทางมาทางาน
ค่าความเชื่อ มันของแบบสอบถามวั
่
ดความพึงพอใจในงาน และวัดแนวโน้ มที่จะลาออกจาก
องค์กร สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอง
ทาง ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ
ผลการวิจยั พบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างปจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ตาแหน่ ง เงินเดือนค่าตอบแทน ความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัวและระยะเวลา
ในการเดินทางมาทางาน กับแนวโน้มทีจ่ ะลาออกจากองค์กร มีความสัมพันธ์ทางลบระหว่างกัน
ความพึงพอใจในงาน ด้านตัวงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความมันคงและด้
่
าน
รายได้ กับแรงโน้มทีจ่ ะลาออกจากองค์กร ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ด้าน
เพื่อนร่วมงาน และสวัสดิการกับแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์กร จากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ พบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์กรของพนักงานในกลุ่มธุรกิจ
เงินทุน ได้แก่ ความพึงพอใจในงานด้านหัวหน้างาน ด้านความมังคงและด้
่
านความก้าวหน้า
ลัด ดา (2546) ได้ ท าเรื่อ งการวิจ ัย เรื่อ ง สาเหตุ ก ารลาออกของพนั ก งานฝ่ า ยบัญ ชี
กรณีศกึ ษาเฉพาะบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์โฮเท็ล จากัด (จังหวัดภูเก็ต) พบว่า สาเหตุส่วน
บุคคลไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การลาออก ส่วนปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจลาออกคือ
สาเหตุ ท่เี กิดจากปฏิบตั ิงานได้แ ก่ ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย คามันคงของงาน
่
และสาเหตุท่เี กิดจากองค์กร คือ ความมันคงขององค์
่
กร การจัด
ฝึกอบรม
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กรกฎ พลกานิช (2540) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปจั จัยที่มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนั ก งานบัง คับ บัญ ชา และพนั ก งานวิช าชีพ การตลาด บริษัท ปูน ซีเ มนต์ ไ ทย จ ากัด
(มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบังคับบัญชา
และพนักงานวิชาชีพ การตลาด บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาถึงปจั จัย
ที่ม ีผ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของพนักงานบัง คับ บัญ ชา และพนักงานวิช าชีพการตลาด
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบังคับบัญชาและพนักงาน
วิชาชีพการตลาด บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) การสุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุ่ มแบบง่าย
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามลักษณะทัวไป
่ แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะงาน และ
แบบสอบถามความผูก พันต่ อองค์กรวิเ คราะห์ข้อ มูล โดยการทดสอบค่ าที การทดสอบความ
แปรปรวน ระหว่างกลุ่มด้วยค่าเอผ และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบังคับบัญชา และพนักงานวิชาชีพการตลาดส่วนใหญ่มคี วาม
ผู ก พัน ต่ อ องค์ก รในระดับ สู ง ป จั จัย ด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ พื้น ฐานการศึก ษา
สถานภาพสมรส และอายุงานในองค์กรแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วน
ปจั จัยด้านลักษณะ ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในงาน การเห็นความสาคัญของงาน การมีส่วนร่วมใน
การบริห ารงาน ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาและความสัม พัน ธ์ กับ เพื่อ นร่ ว มงานมีด
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กร

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา และผลการศึกษา
3.1 ระเบียบวิ ธีการศึกษา
การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อเรื่อง “ปจั จัยที่มผี ลต่อการลาออกของพนักงาน : ศึกษา
พนักงานต้อนรับภาคพื้นประจาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ” เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey
Research) มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปญั หา และกาหนดแนวทางการแก้ไขปญั หาการลาออกของ
พนักงาน ศึกษาโดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมขององค์กรทัง้ ภายในและภายนอกซึง่ ได้ทา
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาปจั จัยจูงใจภายในบุคคลทีม่ ผี ลกระทบต่อการลาออกของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาปจั จัยด้านการบริหารทีม่ ผี ลกระทบต่อการลาออกของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการแก้ไขปญั หาการลาออก
โดยมีวธิ กี ารในการศึกษา ดังนี้
3.1.1 การเก็บข้อมูล (Data Collection)
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผู้ศึก ษาท าการเก็ บ ข้อ มู ล จากรวบรวมเอกสาร และค้น คว้า ข้อ มูล ของบริษัท และ
รายละเอียดต่างๆจากเว็บ ไซต์ สื่อสิง่ พิมพ์ จากเอกสาร งานวิจยั ทฤษฎี แนวคิดการวิเคราะห์
บทความจากอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผูศ้ กึ ษาทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. สัมภาษณ์หวั หน้ างานฝ่ ายการโดยสารจานวน 3 คน
เนื่องจากหัวหน้างานฝ่ายการโดยสาร เป็ นผูท้ ่คี วบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ฝา่ ยการโดยสารโดยตรง ทาหน้าทีใ่ นการจัดตารางการทางานของพนักงาน และประเมินผลการ
ปฏิบตั ขิ องพนักงาน
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2. สัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจากงานแล้วจานวน 20 คน
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ โดยตรงกับพนักงานที่ลาออกจากบริษัทไปแล้ว สัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถามทีไ่ ด้ออกแบบมาเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล
3. สัมภาษณ์พนักงานที่กาลังตัดสิ นใจลาออกจานวน 10 คน
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์พนักงานทีก่ าลังตัดสินใจลาออกจากบริษทั โดยการใช้แบบสอบถาม
ทีไ่ ด้ทาการออกแบบมาเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่อ งมือ ที่ใช้ใ นการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่งได้สร้างขึ้นจากการรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ ง
ระดับการศึกษาสูงสุด เงินเดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทางานกับบริษทั
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับปจั จัยจูงใจภายในตัวบุคคล ได้แก่ ด้านทัศนคติในการ
ทางาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรู้ท วั ่ ไปเกี่ย วกับ งาน ด้า น
ขวัญกาลังใจ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยด้านบริหารงาน ได้แก่ ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ด้านการประเมินผล ด้านโอกาสความก้าวหน้าแก่พนักงาน ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความผูกพันต่อองค์กร
ส่ ว นที่ 4 ปั จ จัย หลัก ที่ มี ผ ลต่ อ การลาออก ข้ อ เสนอแนะอื่ น สอบถามถึ ง สิ่ ง
สนับสนุนด้านอื่นๆ เป็ นคาถามปลายเปิ ด
3.1.2 การวิ เคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
1. การวิ เคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
บริษทั ฯ ได้ก่อตัง้ และดาเนินงานมาเป็นเวลา 7 ปี เป็ นบริษทั ทีท่ าการร่วมทุนกันระหว่าง
บริษทั ให้บริการภาคพืน้ ดินซึง่ มีประสบการณ์ในดาเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี ให้บริการสาย
การบินมากกว่า 300 สายการบิน มากกว่า 100 สนามบินทัวโลก
่
และสายการบินอันดับ 2 ของ
ประเทศไทยซึง่ มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบินมานานกว่า 30 ปี บริษทั ให้บริการภาคพืน้ ดิน
อย่างครอบคลุมโดยมีคู่แข่ งรายสาคัญ คือ สายการบินแห่งชาติ ซ่งึ มีหน่ วยธุ รกิจที่ดาเนินงาน
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ประเภทเดียวกันบริษัทฯใช้ก ลยุทธ์ต้นทุนต่ าในการบริหารงานเพื่อเป็ นการจูงใจลูกค้าซึ่งใน
ปจั จุบนั มีสายการบินต้นทุนต่ าเปิดให้บริการเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก สายการบินเหล่านี้เน้นการ
บริหารจัดการด้วยต้นทุนทีต่ ่ าทีส่ ุดจึงเป็ นโอกาสทีด่ สี าหรับบริษทั ทีล่ ูกค้าสายการบินต่างๆจะทา
การพิจารณาเป็นลาดับแรกๆ
จากคากล่าวของ Steward Sinclair, Managing Director ได้กล่าวว่า เป้าหมายของ
บริษทั ในการทารายได้ ในการดาเนินงานในปีแรกของบริษทั อยู่ท่ี 180 ล้านบาท เมื่อสนามบิน
สุวรรณภูมเิ ปิดให้บริการ บริษทั จะสามารถให้บริการด้านพื้น ทีค่ ลังสินค้าซึ่งเป็ นการขยายธุรกิจ
ภาคพืน้ ดินจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยังสนามบินใหม่ได้
โดยพืน้ ทีใ่ ห้บริการคลังสินค้าตัง้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตฟรีโซนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
สนามบิน ด้วยพืน้ ทีใ่ ห้บริการทีม่ ากกว่า 500,000 ตารางเมตร บริษทั จะให้บริการด้านคลังสินค้า
อย่างเต็มรูปแบบแก่สายการบินนานาชาติด้วยระบบการให้บริการรูปแบบใหม่จากบริษทั ทีร่ ่วม
ลงทุน
บริษทั มีกาลังความสามารถในการให้บริการถึง 400,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตามบริษทั ก็
ยังคาดหวังว่าจะให้บริการได้ถงึ 275,000 ตันในปีแรกของการเปิดให้บริการ
ในส่วนของการบริการภาคพืน้ ที่สนามบิน มีพน้ื ที่ให้บริการ 35,000 ตารางเมตร โดยจะ
ทาการให้บริการในส่วนของการเช็คอินกระเป๋าผู้โดยสาร การเช็คตั ๋วผู้โดยสาร การขึน้ เครื่อง
การบริการห้องรับรองพิเศษสาหรับผู้โดยสารชัน้ พิเศษ พนักงานยกกระเป๋า พนักงานบริการ
รถเข็น และการให้บริการพิเศษอื่นๆ เช่น การขนส่งภาคพื้นดิน การดูแลความปลอดภัย การ
เตรียมตัวขึ้นเครื่อง การให้บริการขนถ่ายสัมภาระ บริการติดตามสัมภาระ บริการกระเป๋าต่อ
เทีย่ วบิน การเดินทางของลูกเรือ
Sinclair ได้กล่าวว่า บริษทั คาดหวังในการทารายได้มากกว่า 180 ล้านบาท โดยจะ
แบ่งเป็นจากหน่วยธุรกิจด้านคลังสินค้าและบริการภาคพืน้ ดิน บริษทั จะทาการลงทุนเพิม่ เป็ นเงิน
ถึง 280 ล้านบาท สาหรับ 2 โครงการ คือ บริการด้านคลังสินค้าและบริการภาคพื้น และได้มกี าร
เตรียมพร้อมพนักงานในการให้บริการมากกว่า 1,000 คน และเพิม่ เป็ น 1,600 คนภายใน 1
เดือน
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2. การวิ เคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
การวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หวั หน้ างาน
ปจั จุบนั มีสายการบินต้นทุนต่าเปิดให้บริการเพิม่ มากขึน้ และสายการบินนานาชาติอ่นื ๆ
เปิดให้บริการเทีย่ วบินเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ จึงเป็ นโอกาสทีด่ ตี ่อบริษทั ซึง่ ลูกค้าสายการ
บินตัดสินใจเลือกให้บริษทั เป็ นตัวแทนบริการภาคพื้น และเพื่อเป็ นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศไทยมากขึน้ มีชาวต่างชาติ
ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึน้ เป็ นเหตุให้สายการบินจัดทาเที่ยวบินพิเศษเป็ น
เที่ยวบินเช่าเหมาลาเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นกรุ๊ปทัว ร์แต่ ไม่เป็ นเที่ยวบินประจา เพื่อ เป็ นการ
ดาเนินงานให้ได้ผลกาไรสายการบินเหล่านัน้ จาเป็นต้องคานึงถึงต้นทุนในการดาเนินงาน จึงเป็ น
โอกาสของบริษทั ทีจ่ ะมีลกู ค้าสายการบินเพิม่ มากขึน้
เศรษฐกิจโลกในปจั จุบนั มีค วามผันผวนอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทีม่ กี ารขึน้ ลงอย่างรวดเร็ว และเกิดผลกระทบต่อราคาน้ ามันโลกทาให้ต้นทุน
ทางด้านเชื้อเพลิงสูงขึ้น สายการบินจานวนไม่น้อ ยตัดสินใจลดเที่ยวบินหรือ ตัดสินใจยกเลิก
เทีย่ วบินทีไ่ ม่ทากาไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่างสูงสุด ปญั หาต่างๆ เหล่านี้
ส่งผลต่อ บริษัท ถ้าลูก ค้าสายการบินปรับลดเที่ยวบินหรือ ยกเลิกเที่ยวบินจะส่ งผลต่ อรายได้
บริษทั ก็จะลดลง
ภารกิจหลักของบริษทั คือ การให้บริการลูกค้าสายการบินด้วยบริการที่มคี ุณภาพใส่ใจ
ด้านความปลอดภัย ได้ตามมาตรฐานในระดับสากล ด้วยพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านซึง่ มีทกั ษะมีความ
ช านาญและมีป ระสบการณ์ ใ นการท างาน ให้บ รรลุ เ ป้ า หมายของบริษัท ในการเป็ น บริษัท
ให้บริการภาคพืน้ อย่างครอบคลุมและเป็ นบริษทั ให้บริการภาคพืน้ ซึง่ ลูกค้าสายการบินตัดสินใจ
เลือกเป็นอันดับต้นๆ
เมื่อบริษทั มีลูกค้าสายการบิน รายใหม่เพิม่ มากขึน้ มีความจาเป็ นอย่างมากทีห่ วั หน้างาน
ต้องจัดทาตารางการทางานของพนักงานต้อนรับภาคพืน้ ให้เหมาะสมและตามกฎหมายแรงงาน
กาหนดและเพื่อไม่เป็ นการให้พนักงานทางานเกินชัวโมงการท
่
างาน พนักงานทีบ่ ริษทั รับเข้ามา
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ท่เี พิง่ สาเร็จการศึกษาไม่มปี ระสบการณ์ทางานมาก่อน และผู้ท่มี ปี ระสบการณ์
ทางานแต่ ไ ม่ใ ช่ ป ระสบการณ์ เ กี่ย วธุ ร กิจ การบิน หรือ บริก ารภาคพื้น มาก่ อ น การท างานซึ่ง
เกีย่ วข้องโดยตรงกับตารางเวลาเทีย่ วบินพนักงานจึงต้องทางานตามตารางเวลา ทีส่ อดคล้องกับ
เวลาของเทีย่ วบินการจัดทาตารางการทางานจะต้องสอดคล้องกับเวลาของเทีย่ วบิน
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บริษทั มีการจัดการฝึ กอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบินให้ แก่พนักงานใหม่ก่อนการ
ปฏิบ ัติง านจริง ซึ่ง การฝึ ก อบรมนัน้ เน้ น เนื้ อ หาที่เ กี่ย วกับ การปฏิบ ัติง านเป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ล ะ
เนื่องจากพนักงานฝ่ายบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการฝึ กอบรมนัน้ มีไม่เพียงพอนัน้ มีไม่เพียงพอและ
ไม่ได้ปฏิบตั งิ านด้านการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวมีหน้าทีง่ านอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ย
ตาแหน่ งงานของพนักงานบริการภาคพื้นนัน้ มีการแบ่งระดับออกเป็ น 3 ระดับ คือ
Officer Leader และ Supervisor ซึ่งถือว่ามีระดับตาแหน่ งน้อยมากพนักงานส่วนมากเมื่อ
คานึงถึงความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานแล้วมักจะทาให้หมดกาลังใจในการทางาน
การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้กระบวนการทางสถิตเิ ป็ นเครื่องมือในการ
ประมวลและสรุปผล ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ นอกจากนี้ยงั ทาการประเมินผลเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
จากการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการลาออกของพนักงานต้อนรับภาคพื้น ผู้ศกึ ษาได้เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด ซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถนาเสนอตามลาดับ
ได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ปจั จัยจูงใจภายในตัวบุคคล
ส่วนที่ 3 ปจั จัยด้านการบริหาร
ส่วนที่ 4 ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อความต้องการลาออก และข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีส่ นับสนุ น
เป็นคาถามปลายเปิด
ใช้มาตรวัดแบบการจัดลาดับคะแนน (Rating Scale) ในการให้คะแนนโดยวิธกี ารให้
คะแนนทีต่ รงกับความเห็นด้วยมากทีส่ ุด 5 และเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด 1 ตามลาดับ และวิธกี ารหา
ค่าเฉลีย่ ของระดับความสาคัญเฉลีย่ ของแต่ละปจั จัยโดยใช้สตู ร ดังต่อไปนี้
พิสยั =
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
=
5–1
=
4
กาหนดจานวนชัน้ จัดระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ
จานวนชัน้
=
5 ชัน้
อันตรภาคชัน้ =
พิสยั / จานวนชัน้
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=
4/5
=
0.8
จากเกณฑ์ความกว้างของอันตราภาคชัน้ ข้างต้น สามารถแบ่งระดับได้ดงั ต่อไปนี้
คะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
1.00 – 1.80
น้อย
1.81 – 2.60
ปานกลาง
2.61 – 3.40
ค่อนข้างสูง 3.41 – 4.20
สูงมาก
4.21 – 5.00
3.2 การสรุปและประมวลผล
3.2.1 การสรุปและประมวลผลจากแบบสอบถาม
จากการศึกษาหาสาเหตุ แนวทางการแก้ปญั หาการลาออกของพนักงาน โดยผู้ศึกษา
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน 30 ชุด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ปจั จัยจูงใจภายในตัวบุคคล
ส่วนที่ 3 ปจั จัยด้านการบริหาร
ส่วนที่ 4 ปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อการลาออก
่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตาม
เพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา เงินเดือน สถานภาพสมรส ระยะเวลาทีท่ างาน ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
5
25
30

ร้อยละ
17.00
83.00
100.00
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงสัดส่วนเพศหญิ ง: ชาย
จากตารางที่ 3.1 และแผนภูมทิ ่ี 3.1 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยเพศหญิง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 และเพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00
ตารางที่ 3.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ
20 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

จานวน
3
25
2
30

ร้อยละ
10.00
83.00
7.00
100.00
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แผนภูมิที่ 3.2 แสดงสัดส่วนด้านอายุ
จากตารางที่ 3.2 และแผนภูมทิ ่ี 3.2 พบว่า พนักงานมีช่วงอายุ 26 – 30 ปีมากทีส่ ุด โดย
มีจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.00
ตารางที่ 3.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกข้อมูลส่วนบุคคลด้านตาแหน่ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านตาแหน่ ง
Officer
Leader
Supervisor
รวม

จานวน
26
4
30

แผนภูมิที่ 3.3 แสดงสัดส่วนด้านตาแหน่ งงาน

ร้อยละ
87.00
13.00
100.00
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จากตารางที่ 3.3 และภาพที่ 3.3 พบว่า พนักงานตาแหน่ ง Officer มีมากที่สุด โดยมี
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 87.00
ตารางที่ 3.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกข้อมูลส่วนบุคคลด้านการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
30
30

ร้อยละ
100.00
100.00

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงสัดส่วนด้านการศึกษา
จากตารางที่ 3.4 และ แผนภูมทิ ่ี 3.4 พบว่า พนักงานมีความรูร้ ะดับปริญญาตรี 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 3.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกข้อมูลส่วนบุคคลด้านเงิ นเดือน
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเงิ นเดือน
10,000 – 15,000
15,001 – 20,000
20,001 – 25,000
25,001 – 30,000
มากกว่า 30,001
รวม

จานวน
23
7
30

ร้อยละ
77.00
23.00
100.00
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แผนภูมิที่ 3.5 แสดงสัดส่วนด้านเงิ นเดือน
จากตารางที่ 3.5 และ แผนภูมทิ ่ี 3.5 พบว่า พนักงานช่วงเงินเดือน 10,000 – 15,000
บาท มีมากทีส่ ุดโดยมีจานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.00
ตารางที่ 3.6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย /หย่าร้าง
รวม

จานวน
29
1
30

แผนภูมิที่ 3.6 แสดงสัดส่วนด้านสถานภาพสมรส

ร้อยละ
97.00
3.00
100.00
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จากตารางที่ 3.6 และ ภาพที่ 3.6 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มสี ถานภาพ โสดมากทีส่ ุด
โดยมี 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.00
ตารางที่ 3.7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ
งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 2 ปี
มากกว่า 2 ปี
รวม

จานวน
10
16
4
30

ร้อยละ
33.33
53.34
13.33
100.00

แผนภูมิที่ 3.7 แสดงสัดส่วนด้านอายุงาน
จากตารางที่ 3.7 และ ภาพที่ 3.7 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มอี ายุงาน 1 - 2 ปี มากทีส่ ุด
โดยมี 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.34 และรองลงมาอายุงาน ต่ากว่า 1 ปี
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ ปัจจัยจูงใจภายในตัวบุคคล ปัจจัยด้านการบริ หาร
ปจั จัยจูง ใจภายในตัว บุ ค คลที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สินใจลาออกของพนัก งาน ได้แ ก่ ด้า น
ทัศ นคติใ นการทางาน ด้านความพึงพอใจในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรู้
ทัวไปเกี
่
ย่ วกับงาน ด้านขวัญและกาลังใจ มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน ดังนี้
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ตารางที่ 3.8 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลรวมของปัจจัยจูงในภายในตัวบุคคล
ปัจจัยจูงใจภายในตัวบุคคล
1.ด้านทัศนคติในการทางาน
2.ด้านความพึงพอใจต่อการทางาน
3.ด้านการยอมรับนับถือ
4.ด้านความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับงาน
5.ด้านขวัญและกาลังใจ
รวมปัจจัยจูงใจภายในตัวบุคคล

ค่าเฉลี่ย
2.73
3.67
3.30
2.23
3.67
3.12

การแปรผล
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง
น้อย
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3.8 จะเห็นว่าปจั จัยจูงใจภายในตัวบุคคลโดยรวม มีผลต่อการตัดสินใจ
ลาออกของพนักงานโดยมีระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาปจั จัยย่อยพบว่า
ปจั จัยจูงใจภายในตัวบุคคล ด้านความพึงพอใจในการทางานและปจั จัยด้านขวัญและ
กาลังใจ มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานอยู่ในระดับสูง
สาหรับอีก 3 ด้านคือ ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.3 มีผลในระดับปานกลาง
ด้านทัศนคติในการทางาน มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 2.73 มีผลในระดับน้อย และด้านความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับ
การทางาน มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 2.23 มีผลอยู่ในระดับน้อยแสดงว่าทัง้ 4 ด้านของปจั จัยจูงใจภายใน
ตัวบุคคล ไม่มผี ลต่อความต้องการลาออกของบุคลากรในองค์กร
ปจั จัย จูงใจด้านการบริห าร ที่ม ีผ ลต่ อ การตัดสิน ใจลาออกของพนักงาน ได้แก่ ด้า น
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการประเมินผล ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ ด้าน
ความผูกพันต่อองค์กร
ตารางที่ 3.9 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลรวมปัจจัยจูงใจด้านการบริ หาร
ปัจจัยจูงใจด้านการบริ หาร
1.ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
2.ด้านการประเมินผล
3.ด้านโอกาสความก้าวหน้า
4.ด้านความสัมพันธ์
5.ด้านความผูกพันต่อองค์กร
รวมปัจจัยจูงใจด้านการบริ หาร

ค่าเฉลี่ย
3.62
3.88
4.42
3.43
2.7
3.65

การแปรผล
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
สูงมาก
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
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จากตารางที่ 3.9 พบว่า ปจั จัยจูงใจด้านบริหารทัง้ 5 ด้าน พบว่าปจั จัยด้านการบริหาร 4
ด้านมีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในระดับสูง ยกเว้นด้านความผูกพันต่อองค์กรที่ม ี
ค่าในระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการลาออก
ตารางที่ 3.10 แสดงจานวนและร้อยละของปัจจัยหลักที่มีผลต่อการลาออก
ปัจจัยหลักที่ มีผลต่อการลาออก
ความมันคงทางธุ
่
รกิจของบริษทั ฯ
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีไ่ ด้รบั
ความถนัด และความชานาญในงานทีท่ า
โอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
รวม

จานวน
9
21
30

ร้อยละ
30.00
70.00
100.00

จากตารางที่ 3.10 พบว่า ปจั จัยหลักที่มผี ลต่อการลาออกของพนักงานคือ โอกาส
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน มีจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00
การวิเ คราะห์ ส าเหตุ ข องการลาออกของพนั ก งานบริก ารภาคพื้น ในภาพรวม ซึ่ง
ประกอบด้วยปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในองค์กร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ปจั จัยด้า นโอกาสความหน้ าในหน้ าที่ก ารงาน นับ ว่าเป็ นปจั จัยที่ส าคัญ ที่สุด เป็ น
อันดับแรกในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 70.00
2. ปจั จัยด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็ นปจั จัยอันดับที่ 2 ทีส่ าคัญรองลงมาทีส่ ่งผล
ให้มกี ารลาออก คิดเป็นร้อยละ 30.00
3.2.2 การสรุปและประมวลผลตามกระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์
การวิ เคราะห์จากสภาพแวดล้อมทัวไป
่ PEST Analysis
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political: P)
ปจั จัยทางด้านการเมือ งถือ ว่ากระทบต่ อ บริษัทและยังส่ งผลต่ อทิศ ทางเศรษฐกิจ ถ้า
สภาพการเมืองมีปญั หาย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว สถานการณ์การเมืองซึง่
ส่งผลกระทบถึงขัน้ ปิ ดสนามบินนัน้ ส่งผลทาให้จานวนนักท่องเที่ยวซึ่งใช้บริการสนามบินเพื่อ
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เดินทางเข้าและออกประเทศไทยไม่สามารถดาเนินการได้ บางสายการบินทาการลดจานวน
เทีย่ วบินลงส่งผลต่อรายได้ของบริษทั โดยตรง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economics: E)
ในปี พ.ศ. 2552 สภาพเศรษฐกิจไทยและทัวโลกประสบป
่
ญั หา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
อุตสหกรรมการบิน อุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากเศรษฐกิจที่ประสบปญั หาทาให้ผู้คนเกิด
ความตระหนักในการใช้จ่ายมากขึ้น หลายคนตัดสิน ใจลดหรือเลิกการท่องเที่ยวเพื่อประหยัด
ค่าใช้จา่ ยลง ธุรกิจการบินหลายสายการบินต้องทาการปรับลดเทีย่ วบินหรือยกเลิกเทีย่ วบินทีไ่ ม่
ทากาไรต่อไป ซึง่ ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม (Social: S)
ปจั จุบนั การคมนาคมโดยเครือ่ งบินเข้ามามีส่วนในการใช้ชวี ติ ของผูค้ นเพิม่ มากขึน้ ไม่ว่า
จะเพื่อ เป็ น การเดิน ทางเพื่อ การท าธุ ร กิจ หรือ การเดิน ทางเพื่อ การท่ อ งเที่ยว เพราะความ
สะดวกสบายและรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา
สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology: T)
สาหรับเทคโนโลยีในอุต สาหกรรมบริการภาคพื้นดิน สามารถนาไปพัฒนาเครื่อ งมือ
อุปกรณ์ทช่ี ่วยในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
การวิ เคราะห์อตุ สาหกรรม (Five Forces Model)
1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry within an Industry)
ในปจั จุบนั มีบริษทั ทีใ่ ห้บริการภาคพืน้ ดินอย่างครอบคลุมเพียง 2 บริษทั เท่านัน้ ถือว่ามี
การแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะมีทางเลือกให้ลูกค้าสายการบินตัดสินใจใช้บริการไม่มาก และ
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจตัวแทนบริการภาคพืน้ ดินสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. อุปสรรคของคู่แข่งขันรายใหม่ทจ่ี ะเข้ามา (Threat of New Entrants)
การลงทุนในอุตสาหกรรมบริการภาคพืน้ ดินนัน้ ต้องใช้ เงินลงทุนค่อนข้างสูงมาก ทัง้ ใน
เรือ่ งเครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยต้องแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมทีม่ ี
ประสบการณ์และทักษะความชานาญมานานกว่า จึงทาให้ค่แู ข่งรายใหม่จะเข้ามาแย่งครองส่วน
แบ่งทางการตลาดได้ยาก
3. อุปสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products)
ในด้านความเสีย่ งหรือภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนในอุตสาหกรรมบริการภาคพืน้ นัน้ มี
น้อยมาก ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
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4. อานาจการต่อรองของผูซ้ อ้ื (Bargaining Power of Customers)
อุตสาหกรรมบริการภาคพืน้ ดินมีผใู้ ห้บริการอยู่น้อยมากจึงทาให้ลูกค้าสายการมีอานาจ
ในการต่อรองค่อนข้างน้อย
5.อานาจการต่อรองของผูข้ ายปจั จัยการผลิตหรือซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of
Supplier)
ในอุตสาหกรรมบริการภาคพื้นดินผู้ขายปจั จัยการผลิตมีบทบาทน้อยมากในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths: S)
S1 บริษทั มีช่อื เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ในระดับต้นๆ
S2 มีการจัดโครงสร้างองค์กรในแต่ละส่วนงานเป็นอย่างดี
S3 บริษทั มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีท่ นั สมัยเข้ามาใช้ในองค์กร
S4 ทีมงานทรัพยากรบุคคลมีความรูค้ วามสามารถมีการทางานเป็นทีม
S5 เป็นบริษทั เอกชนแห่งเดียวทีใ่ ห้บริการครอบคลุมด้านการบริการภาคพืน้ ดิน
S6 มีการจัดการฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจแก่พนักงาน
จุดอ่อน (Weakness: W)
W1 บริษทั ใช้เงินลงทุนในการดาเนินงานค่อนข้างสูง
W2 ผลตอบแทนจากการลงทุนใช้เวลาคืนทุนนาน
W3 พนักงานฝา่ ยฝึกอบรมมีจานวนไม่เพียงพอ
W4 บริษทั ขาดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงาน
W5 สวัสดิการทีใ่ ห้แก่พนักงานไม่แตกต่างจากบริษทั เอกชนทัวไป
่
W6 บริษทั มีการจัดแบ่งระดับตาแหน่งงานน้อย
W7 มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานค่อนข้างต่ า
W8 พนักงานได้รบั เงินเดือนไม่สงู
โอกาส (Opportunities: O)
O1 ลูกค้าสายการบินมีการเพิม่ เทีย่ วบินเข้ามาในประเทศไทย
O2 สายการบินต้นทุนต่ามีการเปิดบริการเทีย่ วบินเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้
O3 มีการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาใช้เป็นการช่วยลดต้นทุนในการดาเนินงาน
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O4 รัฐบาลส่งเสริมนโยบายการท่องเทีย่ วทาให้มเี ทีย่ วบินเช่าเหมาลาเพื่อการท่องเทีย่ วมากขึน้
อุปสรรค (Threats: T)
T1 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
T2 ความเสีย่ งจากราคาน้ามันโลกทีม่ กี ารผันผวน
T3 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
T4 ผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศ
T5 อุบตั เิ หตุจากความไม่พร้อมของเครื่องบินและสภาพภูมอิ ากาศทีส่ ่งผลต่อทัศนวิสยั
การบิน
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ตารางที่ 3.11 แสดงการวิ เคราะห์ SWOT

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง
ปัจจัยภายใน 1.บริษทั มีชอ่ื เสียงเป็นทีร่ จู้ กั อยู่ในระดับ
ต้นๆ
2.มีการจัดโครงสร้างองค์กรในแต่ละส่วน
งานเป็นอย่างดี
3.มีการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาใช้
ในองค์กร
4.ทีมงานทรัพยากรบุคคลมีความรู้
ความสามารถมีการทางานเป็นทีม
5.เป็นบริษทั เอกชนแห่งเดียวทีใ่ ห้บริการ
ลูกค้าอย่างครอบคลุมด้านบริการ
ภาคพืน้ ดิน
6.มีการฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐาน
ของธุรกิจบริการภาคพืน้

โอกาส
1.ลูกค้าสายการบินมีการเพิม่ เทีย่ วบิน
เข้ามาในประเทศไทยมากขึน้
2.สายการบินต้นทุนต่ามีการเปิดบริการ
เทีย่ วบินเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้
3.เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีส่ ามารถนามาใช้
ในบริการสามารถช่วยลดต้นทุนได้
4.รัฐบาลส่งเสริมนโยบายการท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทยทาให้สายการบิน
ให้บริการเทีย่ วบินเช่าเหมาลามากขึน้

SO
S3O3 กลยุทธ์ตน้ ทุนต่า
S4O3 กลยุทธ์พฒ
ั นาทีมงานทรัพยากร
บุคคล

ST
อุปสรรค
S5T3 กลยุทธ์การพัฒนาบริการรูปแบบ
1.ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ใหม่
เงินตราต่างประเทศ
2.ความเสีย่ งจากราคาน้ามันโลกทีม่ กี าร
ผันผวน
3.ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศ
4.ผลกระทบทางการเมืองในประเทศ
5.อุบตั เิ หตุจากความไม่พร้อมของ
เครือ่ งบินและจากสภาวะอากาศซึง่
ส่งผลต่อทัศนวิสยั การบิน

จุดอ่อน
1.บริษทั ใช้เงินลงทุนในการดาเนินงานสูง
2.ผลตอบแทนจากการลงทุนใช้เวลาคืน
ทุนนาน
3.พนักงานฝา่ ยฝึกอบรมมีจานวนไม่
เพียงพอ
4.บริษทั ขาดการฝึกอบรมเพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตังพนักงาน
5.มีสวัสดิการทีใ่ ห้แก่พนักงานไม่ต่างจาก
บริษทั เอกชนทัวไป
่
6.มีการจัดระดับตาแหน่งงานน้อย
7.การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานค่อนข้างต่า
8.พนักงานได้รบั เงินเดือนไม่สงู
WO
W5W8O1O2O4 กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง
เงินเดือนค่าตอบแทน
W4O3 กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาและ
ฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว
พนักงาน
W6O3 กลยุทธ์การสร้างความก้าวหน้าใน
หน้าทีง่ าน

WT
W1T2 กลยุทธ์การประหยัดเชือ้ เพลิง
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การวิ เคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix
TOWS Matrix เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรเพื่อทีจ่ ะนาไป
เป็ นทิศทางในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร จากการวิเ คราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อ น โอกาสและ
อุปสรรค จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมจิ ากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ นามาวิเคราะห์โดยใช้วธิ ี SWOT Analysis และผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ สามารถ
วิเคราะห์ได้เป็น 7 ทางเลือก ดังนี้
1.S3O3 กลยุทธ์ต้นทุนตา่
กิจการเป็นบริษทั เอกชนเพียงรายเดียวทีใ่ ห้บริการครอบคลุมด้านการบริการภาคพืน้ ดิน
ปจั จุบนั บริษทั ใช้กลยุทธ์ตน้ ทุนต่ า มีการแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยต้นทุนทีต่ ่ ากว่าและเพื่อเป็ นการ
คงรักษาลูกค้าไว้บริษทั ควรใช้กลยุทธ์ตน้ ทุนต่าอย่างต่อเนื่อง
ข้อดี บริษทั สามารถรักษาลูกค้าเดิม และช่วยเพิม่ ลูกค้าใหม่เข้ามาเพิม่ ได้
ข้อเสีย ระยะเวลาคุม้ ทุนอาจใช้เวลานานมากขึน้
2.S4O3 กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท จาเป็ นต้อ งมีพนัก งานฝ่ายทรัพ ยากรบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล บริษทั ต้องให้ความใส่ใจในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของพนักงานให้มากขึน้ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
ข้อดี การมีทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ช่วยให้องค์กรมีความก้าวหน้า
ข้อเสีย บริษทั ใช้เงินทุนเพิม่ มากขึน้
3.W5 W8 O1 O2 O4 กลยุทธ์การบริ หารค่าจ้างเงิ นเดือนค่าตอบแทน
บริษัท ควรมีการพิจารณาการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่เมื่อบริษัทมีผลประกอบที่
สามารถคืนทุนได้หรือมีผลกาไรจากการดาเนิน งานมากขึน้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้พนักงานยังคง
อยูก่ บั บริษทั
ข้อดี สามารถจูงใจให้พนักงานตัง้ ใจทางานและอยู่กบั องค์กรต่อไป
ข้อเสีย บริษทั อาจจะต้องใช้เงินทุนเพิม่ ในการปรับโครงสร้างเงินเดือน
4.W4O3 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและฝึ กอบรมสร้างความสัมพันธ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับองค์กรทุกองค์กรเพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ค วามสามารถและพัฒนาการทางานมากขึ้น และสร้างความสัม พันธ์อ ันดีต่ อ กันของ
พนักงาน

66

ข้อดี พนักงานมีความรูค้ วามสามารถมากขึน้ ช่วยในการพัฒนาองค์กร
ข้อเสีย บริษทั จาเป็นต้องจัดสรรค์เงินเพื่อใช้ในการจัดการฝึ กอบรมมากขึน้
5.W6O3 กลยุทธ์การสร้างความก้าวหน้ าในหน้ าที่งาน
พนักงานทุกคนขององค์กรต้องการความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน เพื่อความมันคงของ
่
ชีวติ ในอนาคต
ช้อดี สามารถจูงใจให้พนักงานมีความตัง้ ใจในการทางาน
ข้อเสีย อาจใช้ไม่ได้ผลกับพนักงานทีม่ คี วามตัง้ ใจในการทางานอยูแ่ ล้ว
6.S3T3 กลยุทธ์การพัฒนาบริ การรูปแบบใหม่
การพัฒนารูปแบบการให้บริการนัน้ สามารถเป็ นทางเลือกใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าเพื่อรองรับ
กับธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ข้อดี เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการแก่ลกู ค้าเพิม่ มากขึน้
ข้อเสีย บริษทั ต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาบริการเพิม่ มากขึน้
7.W1T2 กลยุทธ์การประหยัดเชื้อเพลิ ง
ในปจั จุบนั ราคาน้ ามันโลกมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก เครื่องมืออุปกรณ์ท่ใี ช้ในการ
ดาเนินงานบางประเภทต้องใช้เชือ้ เพลิงน้ามัน องค์กรควรมีมาตรการในการประหยัดเชือ้ เพลิง
ข้อดี องค์กรสามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านต้นทุนเชือ้ เพลิงลงได้
ข้อเสีย ต้องมีการปรับปรุงแผนการดาเนินงานใหม่
เมื่อทาการพิจารณาถึงปญั หาและเพื่อเป็ นการแก้ไขปญั หาให้ตรงจุดสามารถเลือกกล
ยุทธ์เพื่อใช้ในการแก้ไขได้ตรงจุดมากทีส่ ุด 3 กลยุทธ์ซง่ึ เป็นกลยุทธ์ในระดับหน้าที่
3.3 การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์
จากการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ทาให้ผศู้ กึ ษาสามารถได้ขอ้ สรุปเพื่อ
กาหนดแนวทางในการแก้ไขปญั หา โดยมีทางเลือกในกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy)
1. กลยุทธ์การบริ หารค่าจ้างเงิ นเดือนค่าตอบแทน
จากทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมนุ ษย์ของ Maslow ได้กล่าวไว้ว่า มนุ ษย์มคี วาม
ต้องการเป็ นลาดับขัน้ ซึ่งขัน้ ที่ 1 คือความต้องการทางด้านร่างกาย หรือความต้องการทาง
กายภาพ เป็ นความต้องการขัน้ พื้นฐานของมนุ ษย์และจาเป็ นทีส่ าหรับการดารงชีพของมนุ ษย์
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ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม และยารักษาโรค ความต้องการเหล่านี้องค์ กรสามารถ
ตอบสนองพนักงานได้โดยการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน และค่าตอบแทน
จากทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ นัน้ ได้พฒ
ั นาจากทฤษฎีการจูงใจของ
มาสโลว์ แล้วเห็นว่า ความต้องการของมนุ ษย์นนั ้ เริม่ ต้นจากความต้องการความอยู่รอด ค่าจ้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งเป็ นปจั จัยพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่รอดของ
พนักงานและเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความก้าวหน้าและการเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน
การจัดทาโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน นัน้ จะต้องมีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น ในการ
บริหารและสามารถแข่งขันกับตลาดได้ การมีโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนมีความชัดเจนสามารถ
ป้องกันมิให้เกิดความไม่พอใจในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กรแล้วยังมีความเป็ นธรรม
ในการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้กบั พนักงาน
การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามระดับตาแหน่ งงานผูม้ คี วามสามารถสูง
รับผิดชอบสูง รับผิดชอบงานและหน้ าที่งานซับซ้อ นและยาก องค์กรจาเป็ นต้องจ่ ายค่ าจ้าง
เงินเดือนและค่าตอบแทนทีส่ งู ตามไปด้วย
เทคนิคที่จะสามารถดาเนินการให้เกิดความเป็ นธรรมในทางการบริหารงานทรัพยากร
มนุ ษย์ เรียกว่า การประเมินค่างาน เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนทีเ่ ป็ นธรรม
องค์ก รต้ อ งก าหนดโครงสร้า งเงิน เดือ นค่ า ตอบแทนให้ช ัด เจน ซึ่ง ต้ อ งสัม พัน ธ์กับ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานด้วย ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กบั พนักงานนัน้ จะแบ่งเป็น
1. ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ การปรับเงินเดือนขึน้ ประจาปี การจ่ายโบนัสให้กบั
พนักงาน การจ่ายเบีย้ ขยัน
2. ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ จานวนวันลาพิเศษ รางวัลพิเศษทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
บริษทั สามารถทีค่ วบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลตอบแทนการทางาน ให้สอดคล้อง
กับผลการดาเนินงานธุรกิจ เพื่อให้การจ่ายผลตอบแทนเป็ นไปตามผลการปฏบัตงิ าน ช่วยให้
การบริหารจัดการเป็ นไปตามนโยบายและหลักการบริหาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชา และได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานในการปฏิบตั งิ านเป็ น
อย่างดี
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ข้อดี
1. สามารถจูงใจให้พนักงานทางานอยูใ่ นองค์กร
2. เป็ นปจั จัยหนึ่งทีช่ ่วยให้พนักงานปฏบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย
1. บริษทั เสียต้นทุนเพิม่ ขึน้
2. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและฝึ กอบรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นการสร้างประสบการณ์ของการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
ในแต่ละช่วงเวลาให้กบั พนักงาน เพื่อเป็ นการปรับปรุงผลการดาเนินงานของพนักงานอย่างเป็ น
ระบบขึน้ โดยผ่านกระบวนการของการฝึกอบรม การศึกษา และพัฒนาจะนาไปสู่เป้าหมายที่ม ี
ต่อองค์กร
การฝึ ก อบรมหรือ การพัฒ นาคนให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ มีค วามคุ้ม ค่ า ต้ อ งมัน่ ใจได้ว่ า
กระบวนการในการพัฒนาและฝึ กอบรมนัน้ มีมาตรฐาน มีความน่ าเชื่อถือรวมถึงเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงไป ความสามารถของพนักงานเพิม่ ขึน้ จะสามารถทาผลงานของ
องค์กรให้มแี นวโน้มทีด่ ตี ามไปด้วย
การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาและฝึกอบรม เป็ นหัวใจสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร
และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันให้กบั องค์กร
แผนงานหรือโครงการควรจะเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กบั หลักสูตรการฝึกอบรม
พัฒนา เช่น องค์กรมีแผนงานในระยะยาวเรื่องการพัฒนาคนในด้านการจัดการ และโยกย้าย
ตาแหน่ งงาน แผนงานควรประกอบด้วยโครงการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย โครงการ
พัฒนาภาวะผูน้ า ซึง่ เครื่องมือทีจ่ ะนามาใช้คอื Training Roadmap ช่วยให้นักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และนักฝึกอบรมสามารถทางานได้อย่างมีระบบ มีแบบแผน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
การวางแผนการพัฒนาที่ดี ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย คาดการณ์และกาหนด
เรื่องงบประมาณด้านการพัฒนาและการฝึ กอบรมอย่างมีแบบแผน ทุกขัน้ ตอนจะต้องออกแบบ
ให้ ม ีค วามสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ าหมายขององค์ ก ร พนั ก งานที่ ม ีคุ ณ ภาพ มีข ีด
ความสามารถช่วยให้องค์กรอยูร่ อดและฝา่ วิกฤตนัน้ ๆ ไปได้
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ข้อดี
1. ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยด้านเงินเดือน
2. พนักงานพัฒนาความรูค้ วามสามารถ มีศกั ยภาพในการทางานมากขึน้
ข้อเสีย
1. หลักสูตรฝึกอบรมมีมากแต่ไม่สามารถนาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ได้ สิน้ เปลืองเงินและเวลา
2. การขาดการวางแผนในการพัฒนาอย่างมีระบบไม่มคี วามต่อเนื่อง การทาตามกระแสไม่เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง
3. กลยุทธ์การสร้างความก้าวหน้ าในหน้ าที่งาน
จากทฤษฎีของ Frederick Herzberg นัน้ ได้กล่าวไว้ว่า ความพอใจในงานนัน้ เกิดจาก
ปจั จัย 2 ปจั จัย คือ ปจั จัยจูงใจ และปจั จัยค้าจุนอนามัย ซึง่ พนักงานจะพึงพอใจในการทางาน
เมื่อปจั จัยจูงใจ เช่น ความสาเร็จของงาน การได้รบั การยอมรับ และความก้าวหน้าในงาน ส่วน
ปจั จัยค้าจุนอนามัย เช่น สภาพแวดล้อมการทางาน การบริหารงานขององค์กร เมื่อพนักงาน
ได้รบั ปจั จัยจูงใจที่มผี ลต่อการปฎิบตั ขิ องพนักงาน และมีปจั จัยค้าจุนอนามัย เป็ นตัวทาหน้าที่
เป็ นตัวป้องกันมิให้เกิดความทุกข์หรือความไม่พงึ พอใจในการทางานเมื่อพนักงานได้รบั การ
ตอบสนองจากทัง้ สองปจั จัยก็จะมีความพึงพอใจในการทางาน
ทฤษฎีความคาดหวังหรือทฤษฎีว ี (VIE) ของวรูม ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานปจั จัย
หนึ่งอย่างที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญคือ ความชอบ (valence) ผลตอบแทน และการเลื่อนขัน้
ตาแหน่ง เมือ่ พนักงานปฎิบตั งิ านด้วยความชอบ ซึง่ ส่งผลต่อผลการปฎิบตั งิ านโดยมีสงิ่ จูงใจคือ
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั และโอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ทฤษฎีต้องการประสบผลสาเร็จโดย David C. McClelland และ J.W. Atkinson สรุปว่า
มนุษย์มคี วามต้องการเหมือนกัน แต่จะมีขนาดมากน้อยต่างกัน
1. ความต้องการด้านความสาเร็จ (achievement) คนทีม่ คี วามต้องการประสบผลสาเร็จ
สูง คนเหล่านี้ชอบที่จะทางานให้ได้ผลดีด้วยตนเอง มีความมุ่งมันที
่ ่จะทาผลงานให้สาเร็จด้วย
ตนเอง คนเหล่านี้จะคานึงถึงความสาเร็จของงานตามทีต่ งั ้ ใจไว้เป็ นสาคัญ มากกว่าการได้รางวัล
หรือผลประโยชน์
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2. ความต้องการด้านอานาจ (power) คือ ความต้องการทีจ่ ะมีอานาจเหนือผูอ้ ่นื ทัง้ ด้าน
ทรัพย์สนิ สิง่ ของ และฐานะทางสังคม คนพวกนี้จะนิยมชมชื่นต่ออานาจ จะพยายามมุ่งใช้วธิ ี
สร้างอิทธิพลเพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือจากผูอ้ ่นื ชอบการเป็นผูน้ า
3. ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (affiliation) คือการให้น้ าหนักความสาคัญต่อไมตรีจติ
และความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างกัน และหวัง จะได้ร บั การมีน้ าใจตอบแทนจากผู้อ่ืน คนกลุ่ มนี้ จ ึง
แสดงออกโดยหวังหรืออยากทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื ให้มากทีส่ ุด โดยทาตนให้สอดคล้อง
กับความต้อ งการของผู้อ่นื พยายามทาตนเป็ นคนจริงใจ พยายามเข้าใจความรู้สกึ ของผู้อ่ื น
พยายามแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากทีส่ ุด
การจัดทา Career Path คือ การกาหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพสาหรับพนักงานใน
องค์กร และเป็ นการปูทางสู่การสร้างพนักงานทีม่ คี ่าให้แก่องค์กรในระยะยาวซึง่ ต้องดาเนินการ
ไปพร้อมๆ กับงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการพัฒนาอาชีพบุคลากร และ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรในระยะยาวองค์กรควรมีการวางแผนในการทางาน Career
Path ทีเ่ หมาะสมและสัมพันธ์กบั ความสามารถ (Competency) ของพนักงาน ซึง่ เป็ นเกณฑ์หนึ่ง
ของแผนผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน การจัดทา Career Path ทีด่ ตี ้องเข้าใจว่า
Job Level ในองค์กรนัน้ มีอยู่ก่ขี นั ้ กี่ลาดับ แล้วนามาหารกับอายุงานโดยเฉลีย่ ของพนักงานแต่
ละคน จะได้เส้นทางของ Career Path
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ทาให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาได้ใน
อนาคต เพื่อผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องพนักงานเอง ส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์กรในระยะ
ยาว สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
ข้อดี
1. ทาให้พนักงานรูท้ างเดินของชีวติ การทางานของตน
2. องค์กรมีแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าของคน ช่วยให้องค์กรไม่ละเลยพนักงานทุกระดับ
3. เป็ นเครื่อ งมือ ที่ช่ว ยให้หวั หน้ างานมีเ กณฑ์ในการปรับระดับให้แก่ ผู้ใต้บงั คับบัญชาของตนที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสีย

71

1. อาจเป็นอุปสรรคกับพนักงานบางคนทีเ่ ก่งมากๆ เพราะอาจมีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถ
และมีความตัง้ ใจในการทางานแต่ไม่ได้รบั การยอมรับจากองค์กร
การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยให้คะแนนสาหรับปจั จัยทีส่ ามารถเป็ นไปได้
มากทีส่ ุด คือ 5 คะแนน และลดระดับลงมาตามลาดับดังนี้
5
แทน มากทีส่ ุด
4
แทน มาก
3
แทน ปานกลาง
2
แทน น้อย
1
แทน น้อยทีส่ ุด
การประเมินและตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ผูศ้ กึ ษาได้พจิ ารณาจากปจั จัยดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความเสีย่ งในการดาเนินการ
ผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั
ต้นทุนในการดาเนินงาน
ความเหมาะสมในการดาเนินงาน
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ผู้ศกึ ษาได้ทาการสัมภาษณ์หวั หน้างานและให้หวั หน้างานเป็ นผู้
กาหนดน้ าหนักปจั จัยทีม่ ผี ลต่อทางเลือกแต่ละทางเลือก ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.12 แสดงการตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ระดับหน้ าที่
ทางเลือก

ปัจจัย
ความเสีย่ งในการดาเนินการ
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั
ต้นทุนในการดาเนินงาน
ความเหมาะสมในการดาเนินงาน
รวม

ถ่วง
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
น้าหนัก กลยุทธ์กาบริหาร กลยุทธ์ด้านการ
ค่าจ้างเงินเดือน พัฒนาและฝึ กอบรม
ค่าตอบแทน
0.1
0.4
0.3
0.2
1.0

2
4
2
3

0.2
0.8
0.6
0.6
3.0

3
3
4
4

0.3
1.2
1.2
0.8
3.5

ทางเลือกที่ 3
กลยุทธ์การสร้าง
ความก้าวหน้ าใน
หน้ าที่งาน
4
3
4
4

0.4
1.2
1.2
0.8
3.6
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ทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่งาน เนื่องจากการจัดทาแผน
ความก้าวหน้าในหน้าที่งานจะทาให้พนักงานได้รบั รูถ้ งึ ความก้าวหน้าในหน้าที่งานของตนเอง
โดยการจัดทา Career Path หรือเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่งาน และการจัดทา Career
Path นี้สามารถทาควบคู่ไปกับการจัดการฝึ กอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
พร้อมกัน เพราะจะแสดงให้พนักงานได้เห็นว่าตัวพนักงานนัน้ มีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่
งานอย่างไรบ้างและเป็ นปจั จัยที่สามารถช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตัง้ ใจในการทางาน
ก่อให้เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการคงรักษาพนักงานไว้กบั องค์กร
ตารางที่ 3.13 Action Plan

การปฏิ บตั ิ ตามกลยุทธ์ด้วย Action Plan
วิ ธีการดาเนิ นงาน
1. เปิ ดรับสมัครพนักงานใหม่
ส่วนงานผูร้ บั ผิดชอบ คือ แผนกทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็ นหน่ วยงานผูท้ าหน้าทีง่ าน
การบริหารงานบุคคล มีวธิ กี ารเปิดรับสมัครโดยวิธ ี
1. การ Walk-in Interview ผูส้ มัครสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้โดยตรงที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
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2. บริษทั ประกาศรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
3. บริษทั ใช้วธิ กี าร Open House คือ การเปิดรับสมัครเป็ นจานวนมากและรับสมัคร
หลายแผนก ผูส้ มัครเป็นจานวนมากทีใ่ ห้ความสนใจสมัครด้วยวิธกี ารนี้
2. การฝึ กอบรมความรู้งานเบื้องต้น
เมื่อบริษัทรับพนักงานใหม่เข้าปฏิบตั ิงาน ธุรกิจการบินเป็ นอาชีพที่ต้องใช้ทกั ษะ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง บริษทั จึงต้องจัดการฝึกอบรมก่อนทีพ่ นักงานจะปฏิบตั งิ านจริง
หัวข้อความรูท้ ท่ี มี ฝึกอบรมแก่พนักงานทีเ่ ริม่ ปฏิบตั งิ าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การทาความรูจ้ กั กับสนามบินทีป่ ฏิบตั งิ าน
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสายการบิน
รหัส หรือโค้ดย่อของ สนามบิน เทีย่ วบิน ประเทศและเมืองต่างๆ
ความรูเ้ รือ่ งระบบเช็คอิน
ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านในสนามบินซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบของท่าอากาศ
ยาน
3. การฝึ กอบรมสร้างความสัมพันธ์
กิจกรรมทีอ่ งค์กรสามารถจัดขึน้ มาเพื่อให้พนักงานมีกระทาร่วมกันเป็ นกลุ่ม โดยมี
จุดมุง่ หมายหลัก ในการทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อการพัฒนา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางาน
ด้วยตัวของพนักงานเอง ผลทีจ่ ะได้รบั คือการทางานเป็นทีม การสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อ
แก้ปญั หา การรูจ้ กั ใช้ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การฝึกอบรมสามารถกระทาได้
4. การฝึ กอบรมพัฒนาความรู้
การฝึ กอบรมพัฒนา หรือการจัดทา Career Path หรือ Career Planning เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ ทงั ้ กับองค์กรและพนักงาน เป็ นนโยบายของ
องค์กรที่ควรจัดทาขึน้ ต้องมีความครอบคลุมทุกระดับและทุกสายงาน คือ เป็ นการวางแผนให้ม ี
ความก้าวหน้าในสายงานบุคลากรแต่ละตาแหน่งงานต้องได้รบั การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรูใ้ นแต่
ละด้าน ซึง่ สามารถจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้
1. การฝึกอบรมเฉพาะระดับงานประจาปี
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2. การฝึกอบรมก่อนการเลื่อนตาแหน่ง
การฝึ กอบรมเพื่อการพัฒนาและการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพนัน้
สามารถทาไปพร้อมกับการฝึกอบรม ตัง้ แต่พนักงานนัน้ เริม่ ทางานกับองค์กร เพราะจะมีส่วนช่วย
ในการจูงใจพนัก งานให้ท างานกับ องค์กร สามารถรัก ษาบุค ลากรที่มคี ุ ณภาพไว้กับองค์กรได้
พนักงานสามารถรูไ้ ด้ถงึ อนาคตความก้าวหน้าในหน้าที่งานส่งผลให้พนักงานมีความตัง้ ใจในการ
ทางานเพื่อนาไปสู่ตามทีบ่ ริษทั ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาชีพ
เส้นทางความก้าวหน้ าในหน้ า ที่งานนัน้ สามารถแสดงให้เ ห็นได้ จากการเลื่อ น
ต าแหน่ งงานให้สูงขึ้นตามหน้ า ที่แ ละอายุ งาน และการโอนย้ายงานในหน่ ว ยเดียวกันหรือ ต่ า ง
หน่ ว ยงานกัน เพื่อ ให้พ นัก งานมีค วามรู้ค วามสามารถในการท างานได้หลากหลายและท้า ทาย
ความสามารถของพนักงานเองได้ดว้ ย
ขัน้ ตอนในการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.

ศึกษาโครงสร้างตาแหน่งงาน
ทาการวิเคราะห์งานตามตาแหน่ง
การจัดกลุ่มงาน
การจัดทารูปแบบและกาหนดเกณฑ์ในตาแหน่งงาน

5. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
เป็ น การตรวจวัด ควบคุ ม ให้พ นั ก งานท างานตามเป้ าหมายที่ก าหนดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพในระยะเวลาทีก่ าหนด พิจารณาศักยภาพของคนในการทางานในตาแหน่ งทีส่ ูงขึน้
ไป เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางานของพนักงานให้เหมาะสมในอนาคต

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1) สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาเรื่อ ง ปจั จัยที่มผี ลต่อการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงานต้อนรับ
ภาคพื้น ประจ าท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูม ิ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาสาเหตุ ก ารลาออกของ
พนักงานในภาพรวม เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการทางาน การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของบริษทั
การศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้เลือกศึกษาเฉพาะพนักงานต้อนรับภาคพืน้ ประจาท่าอากาศ
ยานทีล่ าออกแล้ว และพนักงานทีก่ าลังตัดสินใจลาออก โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื
แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้ทาการสร้างขึ้นจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานลาออกในภาพรวม ส่วนใหญ่เป็ น
ผูห้ ญิง ร้อยละ 83.00 มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 30 ปี มากทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ 83.00 มีสถานภาพ
สมรส โสด คิดเป็ นร้อยละ 97.00 ด้านการศึกษาพบว่าทัง้ หมดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
อายุการทางานอยู่ในช่วง 1 – 2 ปี มีรายได้รวมต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 80.00 และทางานในตาแหน่ง Officer ร้อยละ 87.00
สาเหตุการตัดสิ นใจลาออก
พนักงานลาออกทีเ่ คยทางานและพนักงานที่กาลังตัดสินใจลาออก ระบุถงึ สาเหตุท่มี ผี ล
ต่อการตัดสินใจลาออกจากงาน คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานและด้านเงินเดือน
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และค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั เนื่องจากลักษณะการทางานของพนักงานต้อนรับภาคพืน้ นัน้ จะมีวธิ กี าร
ทางานที่ไม่แตกต่ างกัน เพียงแต่ในแต่ละครัง้ ที่ปฎิบตั งิ านนัน้ จะประสบกับเหตุการณ์ท่ตี ้องใช้
ไหวพริบและความชานาญในการแก้ไขเหตุกาณ์ทต่ี ่างกันไป ในการประเมินผลการทางานก็เป็ น
อีก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ส่ ง ผลต่ อ ความก้า วหน้ า ในหน้ า ที่ก ารงาน ถ้า เกิด การประเมิน ผลงานที่ไ ม่
ยุตธิ รรมขึน้
จากการวิเคราะห์ SWOT และสามารถกาหนดออกมาเป็ นกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์
TOWS Matrix เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปญั หาได้ 6 กลยุทธ์และทาการเลือก 3 กลยุทธ์เพื่อ
เป็ นแนวทางในการแก้ไขปญั หา
4.2) ข้อจากัดการศึกษา
1. เวลาทีใ่ ช้ในการศึกษามีน้อย
2. ข้อมูลทีค่ น้ คว้าเป็นความลับ
3. งบประมาณมีจากัด
4.3) ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
จากการวิเ คราะห์ข้อ มูลข้างต้นนัน้ การศึกษาครัง้ นี้ได้นาเสนอแนวทางในการรักษา
บุคลากร และการพัฒนาระบบการทางานเพื่อรักษาบุคลากรให้กบั ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ หัวหน้า
งานและฝา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ด้านโอกาสความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน
การพัฒนาสายความก้าวหน้ าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็ นแนวคิดที่ช่วย
พัฒนาพนักงานในองค์กรให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพ
และความพร้อ มของพนัก งานแต่ ล ะคน ดังนัน้ การพัฒนาสายความก้าวหน้ าในงานหรือ การ
พัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) จึงเป็ นเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (Human
Resource Development) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ กับพนักงานและองค์กร โดยผลของการ
พัฒนาอาชีพ จะมีประโยชน์ คือ ทาให้อ งค์กรเดินไปสู่ค วามสาเร็จโดยมีว ตั ถุประสงค์ร่วมกัน
ระหว่างตัวพนักงานและองค์กร
อีกทัง้ ทาให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในการทางานเพื่อให้เป็ นที่
ยอมรับของตนเอง เพื่อความสาเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน เป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ทางหนึ่ง และสุดท้ายเป็ นการ
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จัดการให้พนักงานได้ทางานทีต่ รงกับความถนัด ความรู้ ความสามารถของตน (Put the Right
Man to the Right Job) ซึง่ จะเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร
2. ด้านการบริ หารเงิ นเดือนและค่าจ้าง
ประเด็น ด้า นเงินเดือ นและค่ าจ้าง นัน้ หากเป็ น ไปได้บริษัท ควรมีการทบทวนหรือ
พิจารณาด้านอัตราผลตอบแทนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความรับผิดชอบและลักษณะงานของ
พนักงานแต่ละคนแต่ละระดับด้วย โดยผลตอบแทนทีข่ อเสนอแนะควรพิจารณาให้ผลตอบแทน
อยู่ใ นระดับ ที่เ ท่ า กับ ค่ า ตอบแทนของพนัก งานในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน และสนองตอบต่ อ
ศักยภาพของพนักงาน
3. ด้านงานที่ได้รบั มอบหมาย
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงให้เ ห็นว่าสาเหตุมกั มาจากความไม่พงึ พอใจในงานหรือ
ลักษณะงานทีพ่ นักงานได้รบั มอบหมายจากหัวหน้างาน ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลาออก ดังนัน้ ขอ
เสนอแนะให้ทางบริษทั หรือ ผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญต่อประเด็นดังกล่าวนี้ เพราะงาน
เป็ นองค์ประกอบอันดับแรกที่ทาให้คนพอใจ หมายถึงว่า คนๆ นัน้ จะชอบงานนัน้ หรือเปล่า ถ้า
ชอบจะมีความสุขใจกับงานก็จะมีความพอใจหรือไม่พอใจในงานสูงเป็ นทุนอยู่แล้ว นอกจากนี้
ลักษณะงานก็ต้องมีความหลากหลาย ท้าทาย ถ้าเกิดความสนใจทาให้โอกาสทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่
นอกจากนี้ งานก็ต้องมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับคนทาด้วย ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป
ปริมาณงานก็จะต้องพอดีก ับความสามารถและเวลาของบุคคลผู้รบั ผิดชอบงานนัน้ ด้วย ฝ่าย
บุคลากรควรทีจ่ ะมีการพิจารณาทบทวนการจัดทาภาระงาน และมีการจัดทาแบบทดสอบเพื่อวัด
ความถนัด วัดทัศนคติทผ่ี ลต่องานอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านหัวหน้ างานและเพื่อนร่วมงาน
บริษทั ควรจะมีการสารวจความคิดเห็นของพนักงานทีเ่ ป็นทางการและมีการแลกเปลีย่ น
การประเมินหัวหน้าและพนักงานประจาปี (แบบ 360 องศา) พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมกระชับ
มิต รเพื่อ สานสัม พัน ธ์อ ัน ดีใ นการท างานของบริษัท ทัง้ นี้ อาจมีก ารจัด อบรมให้ค วามรู้แ ก่
หน่วยงานในเรือ่ งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็ นครัง้ คราว
4.4) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาด้วยตนเองครัง้ ต่อไป
1. ทาการศึกษาแนวโน้ มธุ รกิจบริการภาคพื้นในอนาคตเพิม่ เติม เนื่องจากปจั จุบนั ธุรกิจ
บริการภาคพืน้ นัน้ หลายๆ สายการบินตัดสินใจลงทุนในหน่วยธุรกิจนี้
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2. ศึกษาวิธกี ารบริหารงานบุคคลสมัยใหม่เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของ
โลกธุรกิจโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการศึกษา

เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงานตอนรับภาคพื้นประจําทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานโดย
การตอบแบบสอบถามใหครบถวนจะเปนประโยชนและนําไปเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงใน
เรือ่ งสาเหตุของการลาออกของพนักงาน
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความเปนจริงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

(

)

1. ชาย

(

)

2. หญิง

2. อายุ

(
(
(

)
)
)

1. 20 – 25 ป
3. 31 – 35 ป
5. มากกวา 40 ป

(
(

)
)

2. 26 – 30 ป
4. 36 – 40 ป

3. ตําแหนง

(
(

)
)

1. Officer
3. Supervisor

(

)

2. Leader

4. ระดับการศึกษา

(
(

)
)

1. ปริญญาตรี
3. ปริญญาเอก

(

)

2. ปริญญาโท

5. รายไดสวนบุคคล
ตอเดือน

(
(
(

)
)
)

1. 10,000 – 15,000
3. 20,001 – 25,000
5. มากกวา – 30,001

(
(

)
)

2. 15,001 – 20,000
4. 25,001 – 30,000

6. สถานภาพ

(
(

)
)

1. โสด
3. หมาย/หยาราง

(

)

2. สมรส

7. ทานทํางานใน
บริษัทนี้มาเปน
ระยะเวลาเทาใด

(
(

)
)

1. นอยกวา 1 ป
3. มากกวา 2 ป

(

)

2. 1 – 2 ป
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