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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงในสายการผลิต
กรณีศึกษา: โรงงานทอผา A
Factors Affecting the Decision to Resign of Female Employees in the Production Line
A Case Study: Textile Factory A
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บทคัดยอ
หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร ผูประกอบการไดลดคาแรงและปลดคนงานจํานวนมาก สงผลให
ผูใชแรงงานขาดความมั่นใจในการกลับเขาสูตลาดแรงงานอีกครั้ง บางสวนกลับภูมิลําเนาไปประกอบอาชีพ
เกษตรกร และประกอบอาชีพอิสระ แมวาปจจุบันเศรษฐกิจจะฟนตัวแตตัวเลขแรงงานที่กลับมายังนอยกวาความ
ตองการจางงานของผูประกอบการจนสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การขาด
แคลนแรงงานทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน กําลังการผลิตลดลง การสงสินคาไดไมตรง
เวลา ซึ่งในระยะยาวอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอองคกร การวิจัยในเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจลาออกจึงเปนสิ่งสําคัญที่องคกรตองคํานึงถึงเพื่อหาแนวทางแกไขและปองกัน สําหรับงานวิจัยนี้ได
ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลาออกของโรงงานทอผา A โดยเฉพาะกับแรงงานหญิงซึ่งเปนแรงงาน
ที่เปนที่ตองการของโรงงานประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออก
ของพนักงานมากที่สุดคือ ปจจัยดานสังคม รองลงมาคือ ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานสภาพการทํางาน
ปจจัยดานดานองคกร และปจจัยดานบุคคล ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบอีกวาปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุ วุฒิ
การศึกษา อายุงาน และถิ่นที่อยู มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกที่แตกตางกันดวย จากผลการศึกษาดังกลาว
ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงดานตางๆ ในองคกร 4 ดาน คือ 1. การดําเนินการดานองคกร 2. การ
ปรับปรุงแกไขดานลักษณะงาน 3. การปรับปรุงดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 4. การปรับปรุงดานเครื่องจักร
อุปกรณ ซึ่งการดําเนินการทั้ง 4 ดานจะสามารถแกปญหาการตัดสินใจลาออกไดหรือไมนั้นคงตองขึ้นอยูกับความ
เอาจริงเอาจังและความจริงใจของผูบริหารที่จะแกปญหาขององคกร ขอเสนอแนะดังกลาวนอกจากจะชวย
แกปญหาการตัดสินใจลาออกของพนักงานไดแลว ยังแสดงถึงความใสใจตอพนักงานและสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับพนักงานในองคกรไดในระดับหนึ่ง
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน การขาดแคลนแรงงาน ปญหาการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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ABSTRACT
After the hamburger crisis, the factory owners had cut the wages of their employees and laid
off large numbers of their workers. As a result, the workers lost their confidence to get back into the
labor market again. Some returned to their hometowns in order to earn a living with an agricultural
career and self-employment. Although the current economy seems to recover, the numbers of
laborers coming back to the market remains less than the employment requirement of factory owners.
In turn, this gives rise to the problem of workforce shortages in the industrial sector. The workforce
inadequacies appears to be the cause of several management predicaments such as poorer
production capacity and missing delivery due date. In the long run, it may result in loss of the
customers’ confidence in the organization. Consequently, the research work relevant to the factors
affecting the decision to resign becomes a vital issue that organizations have to recognize and strive
to determine corrective and preventive actions. This research investigated the factors that have an
impact on the decision to resign of the employees in textile factories, particularly female workers, who
make up the workforce required in the textile industry. The results of the study revealed that social
factors have the most influence on the retirement of employees. The lower influences, ranked in order,
are: work factors, work environment factors, organizational factors, and personal factors, respectively.
Furthermore, the finding indicated that personal factors including age, education level, length of time
in the industry, and residence have an effect on the decision to resign from their jobs in different
manners. Base on the results of the study, it is suggested that performance improvements of the
organization can be made in four dimensions; these are organizational operations, work attributes,
work environment, and machinery equipment that should be carried out. The implementation of the
four dimensions of improvement would overcome the decision to resign problem. If not, it is
dependent on the commitment and sincerity of the management to resolve the organization’s
problems. The suggestion is expected to be able to not only resolve decision to resign problems, but
also signify the awareness to employees’ welfare and boost up their morale at a certain level.
Key Words : factors affecting the resignation, workforce shortage, managerial problems, textile industry
E-mail : yea_thanach@hotmail.com

คํานํา
การลาออกถือเปนปญหาที่สําคัญสําหรับการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจาก “คน” ถือเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหไดผลผลิตตามเปาหมายและตามความตองการของลูกคา ในปจจุบันพบวา ปญหาการขาด
แคลนแรงงานเปนปญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตาสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากในอุตสาหกรรมประเภทนี้ตองอาศัยกําลัง
แรงงานคนในภาคการผลิตเปนจํานวนมาก หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร ผูประกอบการในภาคอุตาสา
หกรรมสิ่ ง ทอได ทํ า การปลดคนงานจํ า นวนมาก ส ง ผลให ผู ใ ช แ รงงานขาดความมั่ น ใจในการกลั บ เข า สู
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ตลาดแรงงาน บางสวนกลับภูมิลําเนาไปประกอบอาชีพเกษตรกร บางสวนประกอบอาชีพอิสระ และบางสวนรอ
เวลาที่เศรษฐกิจฟนตัว เพื่อกลับเขาสูตลาดงาน แตอยางไรก็ตามจํานวนแรงงานเหลานี้ยังนอยกวาความตองการ
จางงานที่ผูประกอบการรองขอมายังกระทรวงแรงงาน
การขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นนี้ไมไดเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตผนวกกับตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลักและสภาพของประเทศดวย เนื่องจากเด็กไทยสนใจศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับ
ความตองการของผูประกอบการที่ตองการจางงานผูปฏิบัติงานที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนจนถึง
ระดับอาชีวศึกษา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานจึงจําเปนตองกําหนดทิศทางการ
แกปญหาในเรื่องนี้ และสิ่งที่สถานประกอบการตองตระหนัก คือ จะทําอยางไรใหสามารถรักษาแรงงานคุณภาพ
ใหอยูกับองคกรได เพราะการขาดแคลานแรงงานทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน กําลังการ
ผลิตลดลง การสงของไมตรงเวลา ซึ่งผลกระทบในระยะยาวอาจมีผลตอความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอองคกร
นอกจากนี้ หากองคกรใดที่มีอัตราการลาออก (Turnover Rate) จํานวนมากจะสงผลตอภาพลักษณของ
องคกรที่มีทั้งตอลูกคาและตอสังคม ซึ่งการที่องคกรจะสามารถทําการรักษาพนักงานขององคกรใหคงอยูไดนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคนหาสาเหตุที่ทําใหพนักงานลาออกเพื่อที่จะหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
องคกรตอไป ซึ่งผูวิจัยไดสนใจในประเด็นดังกลาวในดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลาออกของโรงงานทอผาA
โดยเฉพาะกับแรงงานหญิง ซึ่งเปนแรงงานที่เ ปน ที่ตองการของโรงงานประเภทอุ ตสาหกรรมสิ่งทอ และเป น
พนักงานที่เปนสวนใหญของโรงงาน A วัตถุประสงคของการวิจัยคือ การคนหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ลาออก และศึกษาความแตกตางดานประชากรที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกเพื่อกําหนดแนวทางในการรักษา
พนักงานหญิงใหคงอยูกับองคกรตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย ได จ ากพนั ก งานหญิ ง ที่ ถู ก สุ ม เป น จํ า นวน 220 คน โดยใช แ บบสอบถามเป น
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลาออก และวิธีการ
วิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) สําหรับใชบรรยายลักษณะและหาคาความ
กระจายของปจจัยดานบุคคล และปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลาออกโดยใชการหาคารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inference
statistics) ใชในการทดสอบสมมุติฐานดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยสถิติที่
ใชในการทดสอบคือ F-test
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในงานวิจัยไวดังนี้
สมมุติฐานที่ 1
สมมุติฐานที่ 2
สมมุติฐานที่ 3
สมมุติฐานที่ 4
สมมุติฐานที่ 5
สมมุติฐานที่ 6

พนักงานหญิงในสายการผลิตที่มีอายุแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากองคกรตางกัน
พนักงานหญิงในสายการผลิตที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากองคกรตางกัน
พนักงานหญิงในสายการผลิตที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากองคกรตางกัน
พนักงานหญิงในสายการผลิตที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากองคกรตางกัน
พนักงานหญิงในสายการผลิตที่มีอายุงานแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากองคกรตางกัน
พนักงานหญิงในสายการผลิตที่มีถิ่นที่อยูแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากองคกรตางกัน
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ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนพบวา พนักงานหญิงในโรงงานทอผา A ที่ตัดสินใจลาออกมีอายุต่ํากวา
20 ปมากที่สุด รองลงมาคืออายุระหวาง 20-25 ป และอายุ 26-30 ป สวนพนักงานที่ตัดสินใจลาออกนอยที่สุดคือ
อายุ 40 ปขึ้นไป พนักงานหญิงที่ตัดสินใจลาออกสวนใหญมีสถานภาพสมรส สวนระดับการศึกษาที่ตัดสินใจ
ลาออกมากที่สุดคือ ระดับปวส. รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน พนักงานหญิงที่ตัดสินใจลาออกมีอายุงานไมเกิน 1 ป มากที่สุด รองลงมาคือ อายุงาน 1-5 ป และ 5-10
ป พนักงานหญิงที่มีถิ่นที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัดสินใจลาออกมากที่สุด รองลงมาคือ กรุงเทพและ
ปริมณฑล และภาคเหนือ
ในสวนของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลาออก พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานมากที่สุดคือ ปจจัยดานสังคมมีผลตอการตัดสินใจลาออกระดับมาก โดยพบวา การไดรับการตอบสนอง
ความตองการจากองคกรใหมมีผลตอการตัดสินใจลาออกมากที่สุด ปจจัยรองลงมาคือ ปจจัยดานลักษณะงานซึ่ง
มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก โดยพบวาการขาดการจัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานอยางพรอม
เพรียงมีผลมากที่สุด ปจจัยตอมาคือ ปจจัยดานสภาพการทํางานมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก พบวา ใน
สถานที่ปฏิบัติงานเต็มไปดวยฝุนละอองมีผลตอการตัดสินใจลาออกมากที่สุด ตอมาคือ ปจจัยดานดานองคกรซึ่ง
มีผลตอการตัดสินใจลาออกอยูในระดับมากเชนกัน พบวา ความไมมั่นคงขององคกรมีผลตอการตัดสินใจลาออก
มากที่สุด สวนปจจัยดานบุคคลมีผลตอการตัดสินใจลาออกในระดับปานกลาง พบวา ความตั้งใจที่จะหางานใหม
มีผลตอการตัดสินใจลาออกสูงที่สุด นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออก
ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจดังนี้
 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลาออก
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงในสายการผลิตกรณีศึกษามากที่สุดคือ ปจจัย
ทางดานสังคมซึ่งมีผลตอการตัดสินใจลาออกในระดับมาก เนื่องจากในปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจไดฟนตัวดีขึ้น
และสถานประกอบการ A ตั้งอยูในยานที่มีอุตสาหกรรมหลายประเภท อีกทั้งมีหลายสถานประกอบการในบริเวณ
ดังกลาวไดขยายกิจการและมีสถานประกอบการตั้งใหมหลายแหงทําใหตองการกําลังแรงงานฝายผลิตเพิ่มขึ้น
สงผลใหเกิดการแขงขันดานแรงงานสูง ดังนั้นพนักงานในสายการผลิตจึงสามารถเลือกงานไดตามความพึงพอใจ
ของแตละบุคคลและมีหลายสถานประกอบการที่มีกลยุทธิ์ในการแขงขันดานสวัสดิการและคาจางสูง ซึ่งผล
การศึกษาปรากฏวา พนักงานที่ตัดสินใจลาออกเนื่องจากมีบริษัทเปดใหมใหเลือกทํางานไดมากมาย รองลงมาคือ
ไดรับการตอบสนองความตองการจากองคกรใหม และมีโอกาสเลือกงานที่ดีกวา นั่นคือพนักงานมีโอกาสที่จะ
เลือกงานมากขึ้น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบขาง ซึ่งตามแนวคิดของไพรซ (1977 อางถึงในลออ
จิต, 2545) ที่อธิบายวาตัวแปรที่เปนการตัดสินใจขั้นตนในการลาออกจากงานของบุคลากรไดแก ระดับของ
คาจางหรือเงินเดือน ความสมานฉันทของบุคลากรในองคกร หรือการสื่อสารและการรวบอํานาจซึ่งเปนลักษณะ
การบังคับบัญชา นอกจากปจจัยที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีโอกาสของบุคลากรเปนตัวแปรแทรกซอนระหวางการ
ตัดสินใจของบุคลากรกับการลาออก ซึ่งโอกาสตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมไดแก โอกาสของการเลือกงานมี
มากนอยเพียงใด จากผลการศึกษาพบวาพนักงานมีโอกาสที่จะเลือกงานมากทําใหการตัดสินใจลาออกงายขึ้น
ดวย
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ปจจัยที่มีผลรองลงมาคือ ลักษณะงาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่สงผลใหเกิดการตัดสินใจ
ลาออกมากที่สุด ไดแก ขาดการจัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานอยางพรอมเพรียง ขาดการจัดการ
ฝ ก อบรมด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ทํ า ให รู สึ ก ไม ป ลอดภั ย และไม ไ ด รั บ การฝ ก อบรมพอที่ จ ะสามารถ
ปฏิบัติงานได รูสึกวางานที่ทําเปนงานที่ยากและละเอียดเกินไป และเบื่องานที่ซ้ําซากจําเจ เปนเพราะลักษณะ
งานในกระบวนการตางๆ ของโรงงานทอผา A ยังอาศัยกําลังแรงงานคนเปนหลัก อีกทั้งกระบวนการตางๆ มีหลาย
ขั้นตอนและพนักงานตองตรวจสอบชิ้นงานควบคูไปกับการผลิต และการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานคอนขางนอย
เนื่องจากแตละกระบวนการตองอาศัยพนักงานที่ชํานาญแตละสวนงาน ดังนั้นโอกาสที่จะใหแผนกอื่นหรือสวน
งานอื่นมารวมทํางานจึงไมคอยมี ดวยเหตุผลที่วาอาจทําใหเกิดโอกาสความผิดพลาดขึ้นจึงเปนเหตุใหพนักงาน
รูสึกเบื่องานที่ทําอยู นอกจากนั้นยังพบวาโรงงานยังไมมีระบบการสอนงานพนักงานใหมที่เปนรูปธรรมหรือเปน
หลักสูตรที่แนนอน และยังไมมีระบบการอบรมอยางชัดเจนรวมถึงการจัดอบรมดานความปลอดภัยอยางชัดเจน
ทําใหพนักงานกังวลตออันตรายที่จะเกิดขึ้นในการทํางาน เนื่องจากสภาพการทํางานที่มีฝุนละอองและสารเคมี
ตางๆ ในสถานที่ปฏิบัตงานจนทําใหมองวาอาจเกิดความไมปลอดภัย ซึ่งปจจัยดังกลาวมีความเชื่อมโยงกับปจจัย
ดานสภาพการทํางาน โดยพบวา ปจจัยที่มีผลมากไดแก สถานที่ปฏิบัติงานมีอากาศรอนอบอาว เต็มไปดวยฝุน
ละออง และเต็มไปดวยไอจากสารเคมี ซึ่งทั้ง 3 ปจจัยดังกลาวเกิดจากขั้นตอนกระบวนการยอม รีด และฟอก ทํา
ใหมีอากาศรอนอบอาว กระบวนการกรอดาย ทอผา สืบดาย รีด ขูดขน Packing คลายผา และพับผา ทําใหเกิด
ฝุนละออง และกระบวนการรีด ยอม Lab สีเคมี และฟอก จะมีไอจากสารเคมี ซึ่งกระบวนการดังกลาวนั้นเปน
สาเหตุที่สงผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงมาก ซึ่งวิชัย (2535) ไดกลาววาปจจัยที่กอใหเกิดทัศนคติ
และความพึงพอใจในดานสภาพการทํางาน ซึ่งรวมไปถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน การถายเทอากาศ
ความชื้น แสง เสียง ตลอดจนการจัดสภาพหองทํางาน ที่ตั้งองคการ เปนตน ลวนเปนปจจัยที่ทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในงานและหากพนักงานไมเกิดความพึงพอใจดังกลาวแลวอาจทําใหสงผลตอการตัดสินใจลาออก
ไดงายขึ้น
อีกปจจัยคือ ดานองคกรเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ปจจัยดานความไมมั่นคงขององคกรมีผลตอการตัดสินใจลาออกมากที่สุด เนื่องจากที่ผานมายอดสั่งซื้อจากลูกคา
ไมไดมีตลอดทั้งป จะมีเพียงชวงฤดูกาล ทําใหสามารถเปดโอทีไดเพียงบางชวง และในชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผาน
มา โรงงานทอผา A ไดรับผลกระทบดังกลาวจนทําใหยอดสั่งซื้อลดลงจํานวนมากจนตองลดพนักงานบางแผนก
ซึ่งเหตุการณดังกลาวทําใหพนักงานไมมีความมั่นใจในดานความมั่นคงขององคกร ซึ่งคนในกลุมวัยทํางานให
ความสําคัญในเรื่องของความมั่นคงมาก โดยพนักงานเชื่อวาการทํางานอยูกับองคกรแลวจะไดรับคาตอบแทนที่
สามารถตอบสนองความตองการได อีกทั้งจะพิจารณางานที่ทําอยูวามีความมั่นคงหรือไม หรือองคกรจะมีการ
ปลดหรือเลิกจางพนักงานหรือไม หากองคกรใดเคยมีประวัติในการเลิกจางพนักงานหรือลดพนักงาน จะทําใหเกิด
ความไมมั่นใจในอาชีพที่ทําอยูและสงผลใหเกิดการตัดสินใจลาออก ซึ่งแนวคิดของมาสโลว (1970) ไดอธิบายถึง
ความตองการทางดานความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Safety or Security Needs) วาเมื่อความตองการ
ทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว ความตองการทางดานความปลอดภัยหรือความมั่นคงตางๆ
จะเขามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย มนุษยอยากที่จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยหรือ
ความมั่นคงในการปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอขวัญและกําลังใจของลูกจางทุกคน ความจําเปนในดาน
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ความมั่นคงหรือความปลอดภัยที่จะพบเห็นไดอยูเสมอไดแก การที่ลูกจางเกิดความรูสึกวาอาชีพของตนไมมั่นคง
อันเนื่องมาจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การที่จะตองออกจากงานยอมทําให
ลูกจางขาดรายไดและขาดความมั่นคงในหนาที่การงานตางๆ ซึ่งจากผลการวิจัยที่กลาวมาแลวสามารถสรุปเปน
ตัวแบบการตัดสินใจลาออกดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวแบบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานหญิงโรงงานทอผา A
ความแตกตางดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจลาออก
ปจจัยดานอายุ
กลุมพนักงานหญิงที่มีอายุ 25 -30 ปมีการตัดสินใจลาออกจากปจจัยดานบุคคลมากที่สุด โดยสวนใหญ
กลุมนี้เปนพนักงานที่มีครอบครัวซึ่งความคาดหวังที่จะเติบโตหรือกาวหนาในอาชีพยอมมีสูงกวาพนักงานกลุม
อื่นๆ และตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ดังนั้นความพึงพอใจที่จะไดรับการตอบสนองตามเปาหมายของ
ชีวิตจึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจลาออก เนื่องจากหากพิจารณาแลวพบวาอยูในองคกรตอไปก็ไม
อาจตอบสนองเปาหมายในชีวิตที่ตั้งไวไดจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะสนับสนุนใหตัดสินใจลาออก ประกอบกับพนักงาน
กลุ ม นี้ เ ป น วั ย ที่ เ ป น กํ า ลั ง แรงงาน และเป น ที่ ต อ งการในตลาดแรงงานสู ง และยั ง เป น กลุ ม ที่ ทํ า งานและมี
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ประสบการณในระยะหนึ่งแลว หากไดรับการตอบสนองจากองคกรอื่นที่จะสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไวไดก็
ยอมทําใหตัดสินใจลาออกไดงายขึ้น
ปจจัยดานวุฒิการศึกษา
ผลการศึกษาซึ่งเปนที่นาสนใจคือ พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษามีการตัดสินใจลาออก
จากปจจัยดานลักษณะงานมากกวามัธยมศึกษาตอนตนและปวส. ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะลักษณะงานใน
โรงงานเปนงานที่คอนขางละเอียดและเกี่ยวของในงานเอกสารบางในบางกระบวนการ ซึ่งเกี่ยวของกับการลง
บันทึกตางๆ อีกทั้งผูบังคับบัญชามักใหโอกาสพนักงานที่มีความรูในระดับประถมศึกษาไดทํางานอยางอื่นนอย
กวาระดับอื่นๆ เชน งานที่เกี่ยวของกับเอกสาร หรือทักษะทางคอมพิวเตอร ซึ่งพนักงานที่อยูในระดับมัธยมหรือสูง
กวามักจะไดรับมอบหมายงานดังกลาวมากกวา เชน งานการทําเอกสารการควบคุมคุณภาพในกลุม เนื่องจาก
การจํากัดดานความรูทําใหโอกาสที่จะไดทํางานที่ยากขึ้นนั้นนอยกวาในระดับอื่นๆ จึงอาจทําใหพนักงานในระดับ
ประถมศึกษาขาดความมั่นใจในดานความสําคัญของตนเองไป และมองวาไมไดรับความเปนธรรมจาก
ผูบังคับบัญชา
ปจจัยดานอายุงาน
พนักงานหญิงที่มีอายุงาน 1- 5 ป ตัดสินใจลาออกจากปจจัยดานสังคมมากกวาทุกชวงอายุงาน
เนื่องจากพนักงานหญิงที่มีอายุงานในชวงระหวาง 1-5 ป เปนชวงที่อยูในวัยแรงงานและเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานในปจจุบัน โดยพนักงานหญิงที่มีอายุงาน 1-5 ป มีการตัดสินใจลาออกจากปจจัยดานสังคม
มากกวาพนักงานที่อายุงานไมถึง 1 ป ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาของวิชัย (2535) ซึ่งพบวา ประสบการณใน
การทํางานมีสวนเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานกลาวคือ ถาบุคคลที่ทํางานในองคกรจนเกิดความชํานาญใน
งานมากขึ้นก็จะทําใหบุคคลผูนั้นเกิดความพึงพอใจในงาน และไมอยากเปลี่ยนงาน ผลการศึกษาที่แตกตางกันนี้
อาจเกิดจากสภาพสังคมในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอดีตสถานประกอบการยังมีจํานวนไมมากนักถา
เทียบกับอัตราแรงงาน แตในปจจุบันพบวาสถานประกอบการมีมากกวากําลังแรงงาน ดังนั้นจึงเกิดการแยง
แรงงานกั น เกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะแรงงานที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานมาแล ว ซึ่ ง หลายสถานประกอบการได
ปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์ในการใหคาแรงขั้นต่ําโดยบวกกับประสบการณที่เคยทํามา ซึ่งปจจัยดานสังคมดังกลาวสงผล
ใหพนักงานที่มีประสบการณงาน 1-5 ป สามารถเลือกงานไดมากกวาชวงอายุงานอื่นๆ ซึ่งหากอายุงานมากกวา 5
ปขึ้นไปแลว อาจจะยังอยูในชวงที่ยังไมเปนที่ตองการของตลาดมากนัก และหากอยูเลยชวงอายุงาน 5 ป ขึ้นไป
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันธในองคกรจะมีมากขึ้นจึงยากที่จะตัดสินใจลาออก
ปจจัยดานถิ่นที่อยู
พนักงานที่มีถิ่นที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตัดสินใจลาออกจากปจจัยดานองคกรมากกวา
พนักงานหญิงที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแรงงานที่มาจากตางจังหวัดอาจตองมีภาระคาใชจาย
ตางๆ มากกวาแรงงานที่อยูในกรุงเทพฯ เชน คาเชาบานและคาอาหาร อีกทั้งตองรับภาระทางการเงิน โดยสงเงิน
คาเลี้ยงดูบุตรหลานใหกับทางบาน เพราะฉะนั้นในดานความตองการดานความมั่นคงในอาชีพ ความกาวหนา
และสวัสดิการจึงมีมากกวาแรงงานที่อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากแรงงานที่มีถิ่นที่อยูในเขตกรุงเทพฯ
นั้นสวนใหญเปนแรงงานที่มีอยูในพื้นที่ตั้งของโรงงานและละแวกใกลเคียง ซึ่งภาระคาใชจายตางๆ จึงมีนอยกวา
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และแรงงานในทองถิ่นแมวาจะไดสวัสดิการหรือรายไดอยางไร ก็ยังพึงพอใจเนื่องจากไดทํางานใกลบานและ
สามารถมีเวลาใหกับครอบครัวได
จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงเห็นควรวาองคกรควรที่จะพัฒนาปรับปรุงดําเนินงงานดานตางๆ เพื่อลด
จุดบกพรองขององคกร เพื่อที่จะสามารถรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรโดยมีแนวทางในการดําเนินการ 4 ดาน
ดังนี้
1. การดําเนินการดานองคกร
1.1 จัดการฝกอบอรมและหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะกับความรูความสามารถที่จะสามารถ
นําไปปฏิบัติงานได รวมถึงการจัดฝกอบรมที่เปนหลักสูตรที่ชัดเจน
1.2 สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นใหกับองคกร โดยเริ่มจากการสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร
1.3 วิเคราะหระบบคาตอบแทน ทําการเปรียบเทียบสวัสดิการและคาตอบแทนกับองคกรในยาน
เดียวกัน
1.4 ทําการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน 2 ครั้งตอป
2. การปรับปรุงแกไขดานลักษณะงาน
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการปรับปรุงแกไขลักษณะงานใหมีกระบวนการทํางานที่นอยลง ตัด
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ซ้ําซอนลง วิเคราะหความยากงายของงาน และรวมจัดทําระบบการ
วิเคราะหกระบวนการทํางานและลักษณะงาน
2.2 วางแผนการจัดการกําลังพลใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน ความละเอียด และความยากงาย
ของงาน
3. การปรับปรุงดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.1 แกป ญหาฝุ นละอองในที่ทํา งาน โดยใสผ าป ดจมู กป อ งกัน ฝุน ละอองในอากาศเขา สูร ะบบ
หายใจ หรือจัดทําหองปองกันฝุนฟุงกระจายออกจากบริเวณหนวยงานนั้นๆ
3.2 แกปญหาความรอนในอาคาร โดย ติดตั้งระบบทําความเย็นในหนวยงาน
3.3 แกไขปญหาการกระจายของสารเคมีในแผนกตางๆ โดยมีการปฏิบัติตาม MSDS ของสารเคมีที่
กํ า หนด หรื อ จั ด ทํ า ห อ งป อ งกั น เคมี ฟุ ง กระจายและมี ก ารสวมอุ ป กรณ ป อ งกั น เพื่ อ ความ
ปลอดภัยเวลาอยูใกลสารเคมีอันตราย
4. การปรับปรุงดานเครื่องจักรอุปกรณ
4.1 จัดระบบการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรและตรวจสอบสภาพความพรอมของอุปกรณ เครื่องจักร
ที่ใชในการทํางานดวยการนําระบบ TPM มาใช
4.2 ลดความซับซอนของเครื่องจักรโดยการสรางระบบการไหล (Flow) ของระบบการผลิตดวยการ
ประยุกตใชระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)

สรุปผลและเสนอแนะ
การแกปญหาการตัดสินใจลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะทําใหพนักงานที่มีคุณภาพคงอยูกับองคกร
นั้นเปนเรื่องที่คอนขางยากและทาทายสําหรับองคกรในปจจุบัน เพราะนอกจากองคกรจะตองแขงขันในดานของ
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สินคาแลว ยังตองแขงขันในดานการแยงชิงบุคลากร อีกทั้งสภาพสังคมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป ทําให
พฤติกรรมและคานิยมในการทํางานของคนนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองมีการศึกษาและเสาะหา
วิธีที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับยุคสมัย และกับกลุมคนที่เปนกําลังหลักขององคกร และนอกจากการที่องคกรจะมี
การศึกษาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของตอการตัดสินใจลาออกแลว หากองคกรสามารถนําไปปรับปรุงแกไขอยางจริงจัง
และจริงใจแลว เชื่อไดวาอยางนอยองคกรก็จะทําใหพนักงานมีความรูสึกวาองคกรไดมองเห็นถึงปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานที่ทํางานอยู และยังจะชวยรักษาพนักงาน
คุณภาพใหอยูกับองคกรนั้นไดตอไป
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