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บทคัดยอ
การศึกษาดวยตนเองเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงาน
ตอนรับภาคพื้นประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” ดวยธุรกิจบริการภาคพื้นดินนั้นเปนธุรกิจที่หนึ่งที่
มีความสําคัญตอการเดินทางของผูโดยสารทั่วโลกจํานวนมากที่เลือกการเดินทางดวยการโดยสาร
เครื่ อ งบิ น ไม ว า จะเป น การเดิ น ทางเพื่ อ การท อ งเที่ ย วหรื อ เพื่ อ การติ ด ต อ ธุ ร กิ จ งานบริ ก าร
ภาคพื้นดินเปนการทํางานที่ต องแขงขันกั บเวลาที่จํากัด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพองคกรตองอาศัยพนักงานที่มีความรูความสามารถ มีไหวพริบในการตัดสินใจแกไข
ปญหาไดทันเวลา เพื่อความกาวหนาขององคกรในการดําเนินธุรกิจองคกรจําเปนตองมีแนวทางใน
การรักษาไวซึ่งพนักงานเหลานี้

วัตถุประสงค เพื่อทราบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน ปจจัยสวน
บุคคล ปจจัยดานการบริหารงาน และปจจัยหลักที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน การ
กําหนดกลยุทธและแนวทางการแกไขปญหาการลาออกของพนักงาน

บทนํา
บริษัท จดทะเบียนกอตั้งในป พ.ศ. 2547 ดําเนินกิจการใหบริการภาคพื้นดินอยาง
ครอบคลุม โดยผูรวมลงทุนที่มีประสบการณดานการใหบริการภาคพื้นดินมานาน โดยใสใจใน
เรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ การบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจตอลูกคา มีการบริหารธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ สรางสิ่งแวดลอมในการทํางาน
และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจใหพนักงานเรียนรูและทํางานอยางเต็มศักยภาพ และ
ภูมิใจที่เปนสวนรวมในความสําเร็จของบริษัท เปาหมายของการเปนธุรกิจบริการภาคพื้นดินที่
ลูกคาเลือกเปนอันดับแรก บริษัท จึงมุงพัฒนาการบริการลูกคาภาคพื้นใหมีขีดความสามารถใน
การสรางความสะดวกสบายความปลอดภัยสูงสุดแกผูโดยสาร เพิ่มรายไดใหกับองคกรดวยการ
ใหบริการสายการบินลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหาและลักษณะปญหาที่สําคัญของบริษัท
ปจจุบันการคมนาคมติดตอสื่อสารเขามามีสวนรวมอยูในชีวิตมนุษยแทบทุกวินาที ธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีการแขงขันอยางรุนแรงมาก และธุรกิจที่จะสามารถแขงขันและอยูรอดไดจะตองมี
ความรวดเร็วและตรงตอเวลาทั้งในดานการผลิตและการบริการ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นาจะ
ทําใหการบริการเปนที่นาประทับใจของลูกคาคือ พนักงานผูใหบริการ

ทรัพยากรที่สําคัญในการบริหารงานขององคกรคือ ทรัพยากรมนุษย และปจจัยที่มีสวน
ทําใหองคกรสามารถประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งไดแก ปจจัยดานเงินทุน วัสดุในการ
ผลิต รวมทั้งความรูและเทคนิคทางวิชาการ แตทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญมากเปนผู
กําหนดความอยูรอดขององคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจของการ
บริหารดานหนึ่งขององคกร ในองคกรใดที่มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมและ
ทุมเทในการทํางานใหกับองคกรอยางเต็มที่องคกรนั้นๆ ก็จะประสบความสําเร็จได
จากการศึกษา การลาออกของพนักงานในบริษัทบริการภาคพื้นแหงหนึ่งพบวา มีการ
ลาออกตั้งแตป พ.ศ.2548 ถึงป พ.ศ.2553 คิดเปนเปอรเซ็นตไดดังนี้
ป พ.ศ. 2548 = 7.50%

ป พ.ศ. 2549 = 20.00%

ป พ.ศ. 2550 = 20.00%

ป พ.ศ. 2551 = 21.82%

ป พ.ศ. 2552 = 28.75%

ป พ.ศ. 2553 = 34.29%

ดังนั้น จึงมีความจําเปน ที่จะทําการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการลาออกของพนักงานที่
ทํางานบริการภาคพื้น ประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีจํานวนมากขึ้นวาเปนเพราะเหตุใด
และมีแนวทางในการแกไขปญหานี้ไดอยางไร
นิยามศัพท
“พนักงานตอนรับภาคพื้น” หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานผูใหบริการ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูโดยสารในการใชบ ริ การเดิ นทางเฉพาะบริ เวณทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
“ปจจัยสวนบุคคล” หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของประชากร ที่ทําการศึกษาไดแก
เพศ อายุ เงินเดือน ตําแหนง สถานภาพสมรส การศึกษา และระยะเวลาที่ทํางาน

“ปจจัยจูงใจภายในตัวบุคคล” หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นภายใตจิตใจของบุคคลเองในดาน
ตางๆ ไดแก ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความพึงพอใจ ดาน
ทัศนคติ และดานขวัญกําลังใจ
“ปจจัยดานการบริหาร” หมายถึง สถานการณที่พนักงานจะตองพบเจอเมื่อไดทํางาน
ในองคกรซึ่งเกิดจากแนวคิดในการบริหารจัดการรวมกันในองคกรในดานตางๆ ไดแก เงินเดือน
และคาตอบแทนอื่นๆ ลักษณะงาน สวัสดิการ กฎระเบียบขอบังคับ การประเมินผลและนโยบาย
การเลื่อนตําแหนง
“แรงจูงใจ Motivation” หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานที่จะ
ทําใหหนวยงาน หรือองคกร ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายขององคกรที่ตั้งไว
“ความพึงพอใจในงาน Job Satisfaction” หมายถึง ทัศนคติหรือสิ่งจูงใจที่ทําให
พนั ก งานมี ค วามรู สึ กที่ ดี ที่ มี ต อ การทํา งานที่ ทํ า เมื่ อเขาได รั บ การปฏิ บัติ ที่ ดี ต อบสนองความ
ตองการของเขาไดตามสมควร ยอมทําใหงานที่ไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
“สวัสดิการ” หมายถึง สิ่งที่บริษัทมอบใหเปนแรงจูงใจในการทํางานใหพนักงานซึ่งใน
บางสวนกําหนดขึ้นโดยกฎหมายไวใหมีเปนอยางต่ําในระดับหนึ่ง และความชวยเหลือในดาน
ตางๆ ที่บริษัทมอบใหที่นอกเหนือจากเงินเดือน เชน ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงิน
ชวยเหลือในกรณีตางๆ เชน กรณีแตงงาน การศึกษาบุตร เปนตน
“กฎระเบียบขอบังคับ” หมายถึง ขอกําหนดเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
ทํ า งานทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให พ นั ก งานทํ า งานอยู ร ว มกั น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข และพึ ง พอใจในสถาน
ประกอบการนั้นๆ
“การประเมิน” หมายถึง โอกาสในการยายเพื่อทําการปรับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การ
งานใหไปยังจุดที่เหมาะสม ไมวาจะสูงขึ้นหรือเทาเดิมแตปรับไปยังอีกสวนงานหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อ

ความเหมาะสมตามความรูความสามารถของพนักงานในแตละบุคคลซึ่งรวมไปถึงอัตราเงินเดือน
ที่สูงขึ้น
“การพัฒนาความรูความสามารถและความกาวหนา” หมายถึง บริษัทมีการพัฒนา
ความรูความสามารถใหกับบุคลากรใหทันกับวิทยาการตางๆ ที่จะนําเขามาใชในหนวยงานทั้งนี้ก็
เพื่อความกาวหนาของบุคลากรของหนวยงานและองคกรนั้นๆ
“ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน” หมายถึง ความสัมพันธระหวาง
บุคคลตั้งแตในระดับของเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือ
กันในการปฏิบัติงานทั้งนี้ก็เพื่อใหงานประสบความสําเร็จในที่สุด
“ความตั้งใจที่จะลาออก (Turnover Intention)” หมายถึง ความตองการหรือความ
พรอมที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะนําไปสูการลาออกจากงานที่ทําอยู ทั้งการลาออกเพื่อไปทํางาน
ยังหนวยงานอื่นและการลาออกจากการเปนพนักงานเพื่อไปทํางานกับองคกรอื่น

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงานตอนรับ
ภาคพื้นประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” ครั้งนี้ ไดนําเอาแนวคิด ทฤษฎี บทความและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) คือ การกําหนด ภารกิจ วัตถุประสงค
และเป า หมายของกิ จ การ ทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว โดยการจั ด การเชิง กลยุ ท ธ และการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธจะมีผลตอการดําเนินงานในระยะยาว องคกรจึงตองมีการวางแผนการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซึ่งชวยใหผูบริหารกําหนด
จุดแข็งและจุดออนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)
โอกาสและอุปสรรคจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External

Environment

Analysis) ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานขององคกร
1.2

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหโอกาสและปญหาโดยใช TOWS

Matrix
TOWS Matrix เปนเครื่องมือการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนกลยุทธ

การวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับ
อุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธ ในขอมูลแตละคูดังกลาวทําใหเกิดกลยุทธ
1.3 แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอก PEST
Analysis
PEST Analysis คือ เครื่องมือที่เปนประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจ
“ภาพรวม” ของสภาพแวดลอมในพื้นที่ ที่กําลังจะเขาไปดําเนินงานดานธุรกิจและคิดเกี่ยวกับ
โอกาสและภัยคุกคามที่อยูภายในพื้นที่ธุรกิจใหมซึ่งจะตองทําการคนควาขอมูลตางๆ เพื่อทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ใหมและจะตองคิดวางแผนเพื่อหาประโยชนจาก
โอกาสและพยายามลดภัยคุกคามลงใหไดPEST Analysis จะชวยในดานการวิเคราะหการเมือง
(Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology)
1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรม Five Forces Model

“Porter’s Five Competition Forces Model” ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอรตเตอร (Porter)
เพื่อนํามาใชในการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งพอรตเตอรเห็นวามีปจจัยที่สําคัญที่
จะตองนํามาวิเคราะห 5 ปจจัย ไดแก
1. สภาพการณของการแขงขัน (Rivalry)
2. อํานาจการตอรองของผูบริโภค (Bargaining Power of Customers)
3. อํานาจการตอรองของผูผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
4. การเขามาของผูประกอบการรายใหม (Threat of new Entrants)
5. การมีสินคาและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute)

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Hierarchy Needs)
ไดนําเสนอทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย โดยตั้งสมมติฐานความตองการของ
มนุษยไววา
1. มนุษยนั้นมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด
2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวนั้น จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก
ตอไป
3. ความตองการของมนุษยนั้นมีลําดับขั้นความสําคัญ (A Hierarchy of Needs)
กลาวคือ เมื่อความตองการในระดับต่ํากวาไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ
ในระดับที่สูงกวาจะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที (Demand Satisfaction)
2. ทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg

ปจจัยจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivator Factor) ปจจัยเหลานี้สวนใหญจะเกี่ยวของกับ
ความรูสึกทางบวกกับงานทีป่ ฏิบัติและเกีย่ วของกับเนื้องานที่ปฏิบัตเิ อง
ปจจัยค้ําจุนอนามัย (Hygiene Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ หรือสัมพันธความรูสึกทาง
ลบกับงานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่พวกเขาทํางาน
3. ทฤษฎีความคาดหวังหรือทฤษฎีวี (VIE) ของวรูม
ทฤษฎีที่วรูมเสนอนั้นมีแนวคิดสําคัญ 3

ประการ คือ จํานวนที่ประกอบกันขึ้นเปน

ความชอบ (valence) ความเปนเครื่องมือ (instrumentality) และความคาดหวัง (expectancy)
ไดมีการนําเอาพยั ญ ชนะแรกของศั พทภ าษาอัง กฤษเรียงต อกัน รวมเรีย กว า ทฤษฎี วี (VIE)
สมมติฐานพื้นฐานที่มีความในทฤษฎีนี้ ก็คือ การเลือกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ทามกลางบรรดา
ทางเลื อ กต า งๆ นั้ น ) จะสั ม พั น ธ อ ย า งมี ก ฎเกณฑ กั บ สภาพทางจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ใน
ระยะเวลาเดียวกันกับพฤติกรรม
4. ทฤษฎีการจูงใจวาดวย ERG ของ อัลเดอเฟอร
พัฒนาโดยยึดพื้นฐานความรูมาจากทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว โดยตรงแตไดมีการ
สรางรูปแบบที่เปนจุดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีของ มาสโลว จากการศึกษาอัลเดอเฟอร เห็นวา
ความตองการของมนุษยนั้นแบงเปน 3 ประเภท
1. ความตองการอยูรอด (Existence) = E
2. ความตองการมีความสัมพันธทางสังคม (Relatedness) = R
3. ความตองการกาวหนาและเติบโต (Growth) = G
5. ทฤษฎีการตองการประสบผลสําเร็จของแมคแคลแลนด และแอทคินสัน
(The need to achieve Theory)

เปนทฤษฎีความตองการของมนุษย ที่เรียกวา ทฤษฎีตองการประสบผลสําเร็จทั้ง 3
อยาง คือ ความสําเร็จ อํานาจ และสายสัมพันธ มนุษยมีความตองการเหมือนกัน แตจะมีขนาด
มากนอยตางกัน ความตองการทั้ง 3 ชนิด มีดังนี้
1. ความตองการดานความสําเร็จ (achievement)
2. ความตองการดานอํานาจ (power)
3. ความตองการมีสายสัมพันธ (affiliation)

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลาออก
การลาออก” ในที่นี้ใชในความหมายของ “turnover” จากการศึกษาของ เซยเลส และ
สเตราส (Sayles and Strauss, 1977, p. 52-53) ไดใหความหมายไววา การลาออก หมายถึง
การที่องคกรสิ้นสุดการวาจางพนักงานซึ่งเปนผลทําใหพนักงานตองออกจากองคกรไปและใน
ขณะเดียวกันก็จะมีการวาจางพนักงานคนใหมเขามาทดแทน โดยที่พนักงานที่มาทํางานแทนนั้น
อาจเปนพนักงานใหมที่ไมเคยทํางานกับองคกรนี้มากอน หรืออาจเปนพนักงานเกาที่กลับเขามา
ทํางานกับองคกรอีกครั้งหนึ่งก็ได

4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย Human Resource Management
ปจจัยทางการบริหาร 4 ประการ ไดแก มนุษย เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ
มนุษยนับเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสําคัญยิ่ง เพราะมนุษยมีสติปญญาที่สามารถใชทรัพยากร
อื่น ๆ ไดแก เงิน วัสดุอุปกรณ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการทํางานใหไดผลงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย Human Development
เปนกระบวนการที่สําคัญที่มีสวนในการขับเคลื่อนใหพนักงานในองคกรมีการเรียนรู และ
การพัฒนาอยางตอเนื่องอยางไมหยุดยั้ง

6. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสายความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
การพัฒนาสายความกาวหนาในงานหรือการพัฒนาเสนทางอาชีพ เปนแนวความคิดที่ชวย
พนักงานในองคกรใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสกาวหนาตามศักยภาพและ
ความพรอมของพนักงานแตละคน

7. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนและเงินเดือน
ในการแขงขันของธุรกิจปจจุบัน คาตอบแทนเปนสิ่งจูงใจที่นิยมใชกันมากที่สุดในการกระตุน
ใหผูปฏิ บัติงานทํ างานอย างแข็ งขั น แมวาสิ่งที่พนักงานตองการในการทํ างานนั้นมีมากกวา
คาจางและเงินเดือน แตการไดรับคาจางและเงินเดือนที่เหมาะสมก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสราง
ขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ดี สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment)
Job Enrichment หรือ การเพิ่มคุณคาในงาน เปนเครื่องมือที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อพัฒนา
บุคลากรในองคกรที่เกี่ยวของกับการออกแบบงาน (Job Design) ที่หลากหลาย ซึ่งพื้นฐาน
สําคัญของ Job Enrichment มาจากแนวคิดของ Frederick Herzberg ในป 1950 และ 1960 ผู

ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ตอมา Hackman และ Oldman ได
นํามาศึกษาตอ โดยที่มุงเนนไปที่คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) ซึ่งเปน
กรอบแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของ Job Enrichment

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
การศึกษาดวยตนเองในหัวขอเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน :
ศึก ษาพนั ก งานต อ นรั บ ภาคพื้ น ประจํ า ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ” เป น การศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ
(Survey Research) มุงศึกษาเกี่ยวกับปญหา และกําหนดแนวทางการแกไขปญหาการลาออก
ของพนั ก งาน โดยแบ ง การศึ ก ษาออกเป น 2 ส ว น เป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด า นทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) เก็บขอมูลจากรวบรวมเอกสาร และคนควาขอมูลของบริษัทและรายละเอียด
ตางๆจากเว็บไซต สื่อสิ่งพิมพ จากเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎี แนวคิดการวิเคราะหบทความจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณหัวหนางาน
พนักงานที่ลาออกแลว และพนักงานที่ตัดสินใจลาออก
จากผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธของบริษัท โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การสรุปและประมวลผลจากแบบสอบถาม
ป จ จั ย จู ง ใจภายในตั ว บุค คลที่ มี ผลต อ การตัด สิ น ใจลาออกของพนั ก งาน ได แ ก ด า น
ทัศนคติในการทํางาน ดานความพึงพอใจในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรูทั่วไป
เกี่ยวกับงาน ดานขวัญและกําลังใจ มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ป จ จัย จู ง ใจด า นการบริ ห าร ที่ มีผ ลต อการตัด สิน ใจลาออกของพนัก งาน ได แก ด า น
เงินเดือนและสวัสดิการ ดานการประเมินผล ดานโอกาสความกาวหนา ดานความสัมพันธ ดาน
ความผูกพันตอองคกร

ปจจัยหลักที่มีผลตอการลาออกของพนักงานคือ โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน
สวนที่ 2 การสรุปและประมวลผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
การวิเคราะหจากสภาพแวดลอมทั่วไป PEST Analysis
สภาพแวดลอมทางดานการเมือง (Political: P) ปจจัยทางดานการเมืองถือวากระทบตอ
บริษัทและยังสงผลตอทิศทางเศรษฐกิจ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economics: E) สภาพเศรษฐกิจไทยและทัว่ โลกประสบ
ปญหา สงผลกระทบโดยตรงตออุตสาหกรรมรมการบิน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว จาก
เศรษฐกิจที่ประสบปญหาทําใหผูคนเกิดความตระหนักในการใชจายมากขึ้น
สภาพแวดลอมทางดานสังคม (Social: S) การคมนาคมโดยเครื่องบินเขามามีสวนใน
การใชชีวิตของผูคนเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเพื่อเปนการเดินทางเพื่อการทําธุรกิจ หรือการเดินทาง
เพื่อการทองเที่ยว เพราะความสะดวกสบายและรวดเร็วชวยประหยัดเวลา
สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (Technology: T) สําหรับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
บริการภาคพื้นดิน สามารถนําไปพัฒนาเครื่องมืออุปกรณที่ชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry within an Industry)
บริษัทที่ใหบริการภาคพื้นดินอยางครอบคลุมมีเพียง 2 บริษัทเทานั้นถือวามีการแขงขัน
คอนขางสูง
2. อุปสรรคของคูแขงขันรายใหมที่จะเขามา (Threat of New Entrants)
การลงทุนในอุตสาหกรรมบริการภาคพื้นดินนั้นตองใชเงินลงทุนคอนขางสูงมาก จึงทํา
ใหคูแขงรายใหมจะเขามาแยงครองสวนแบงทางการตลาดไดยาก
3. อุปสรรคจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products)

ในดานความเสี่ยงหรือภัยคุกคามจากสินคาทดแทนในอุตสาหกรรมบริการภาคพื้นนั้นมี
นอยมาก ในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
4. อํานาจการตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Customers)
อุตสาหกรรมบริการภาคพื้นดินมีผูใหบริการอยูนอยมากจึงทําใหลูกคาสายการมีอํานาจ
ในการตอรองคอนขางนอย
5.อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิตหรือซัพพลายเออร (Bargaining Power of
Supplier)
ในอุตสาหกรรมบริการภาคพื้นดินผูขายปจจัยการผลิตมีบทบาทนอยมากในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใช SWOT Analysis
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน บริษัทมีผูบริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณในธุรกิจบริการภาคพื้นดิน ทําใหสามารถคาดการณความเติบโตของธุรกิจได
การวิ เ คราะหสภาพแวดลอมภายนอก เนื่องจากปจจุบันมีสายการบินต นทุนต่ําเปด
ใหบริการมากขึ้น ถือเปนโอกาสที่ดีในการที่ลูกคาสายการบินตางๆนั้น สนใจที่จะเขารับบริการ
จากบริษัท
การกําหนดกลยุทธ
1. กลยุทธการบริหารคาจางเงินเดือนคาตอบแทน
มนุ ษ ย มี ค วามต อ งการทางด า นร า งกายหรื อ ความต อ งการทางกายภาพ เป น ความ
ตองการขั้ นพื้นฐานของมนุษ ยและจําเปนที่สําหรับการดํารงชีพของมนุษ ย สามารถจูงใจให
พนั ก งานทํ า งานอยู ใ นองค ก รและเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช ว ยให พ นั ก งานปฏบั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ

2. กลยุทธดานการพัฒนาและฝกอบรมสรางความสัมพันธระหวางตัวพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสรางประสบการณของการเรียนรูอยางเปนระบบใน
แตละชวงเวลาใหกับพนักงานการฝกอบรมหรือการพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา
ตองมั่นใจไดวา กระบวนการในการพัฒนาและฝกอบรมนั้นมีมาตรฐาน
3. กลยุทธการสรางความกาวหนาในหนาที่งาน
การจัดทํา Career Path คือ การกําหนดความกาวหนาในสายอาชีพสําหรับพนักงานใน
องคกร และเปนการปูทางสูการสรางพนักงานที่มีคาใหแกองคกรในระยะยาวซึ่งตองดําเนินการ
ไปพรอมๆ กับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพบุคลากร และ
ตอบสนองความตองการขององคกรในระยะยาวองคกรควรมีการวางแผนในการทํางาน Career
Path ที่เหมาะสมและสัมพันธกับความสามารถ (Competency) ของพนักงาน
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา พนักงานลาออกที่เคยทํางานและพนักงานที่กําลัง
ตั ด สิ น ใจลาออก ระบุ ถึ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจลาออกจากงาน คื อ ด า นโอกาส
ความกาวหนาในหนาที่การงานและดานเงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับ เนื่องจากลักษณะการ
ทํางานของพนักงานตอนรับภาคพื้นนั้นจะมีวิธีการทํางานที่ไมแตกตางกัน เพียงแตในแตละครั้ง
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านนั้ น จะประสบกั บ เหตุ ก ารณ ที่ ต อ งใช ไ หวพริ บ และความชํ า นาญในการแก ไ ข
เหตุ ก ารณ ที่ ต า งกั น ไป ในการประเมิ น ผลการทํ า งานก็ เ ป น อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ส ง ผลต อ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ถาเกิดการประเมินผลงานที่ไมยุติธรรมขึ้น
การพัฒนาสายความกาวหนาในงานหรือการพัฒนาเสนทางอาชีพ เปนแนวคิดที่ชวย
พัฒนาพนักงานในองคกรใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสกาวหนาตามศักยภาพ

และความพรอมของพนักงานแตละคน ดังนั้นการพัฒนาสายความกาวหนาในงานหรือการพัฒนา
เสนทางอาชีพ (Career

Path)

จึงเปนเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human

Resource Development) ที่กอใหเกิดประโยชนทั้งกับพนักงานและองคกร โดยผลของการ
พัฒนาอาชีพจะมีประโยชน คือ ทําใหองคกรเดินไปสูความสําเร็จโดยมีวัตถุประสงครวมกัน
ระหวางตัวพนักงานและองคกร
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