
การแก้ไขปัญหา การหยุดงาน ของพนักงาน 

 

หากทา่นคิดวา่ "ปัญหาการหยดุงาน" ไม่ใช่เร่ืองที่เป็นปัญหาที่ส าคญัขององค์การแล้วละ่ก็ ท่านอาจต้องคิดใหม ่
หากได้ลองคิด "คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการหยดุงาน" เหลา่นี ้เช่น 

1. ต้องจ้างคนมากกวา่ที่ควรจะจ้างอีก 10% 

2. คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 
o สญูเสยีเวลาที่จดัหรือมอบหมายงานเพื่อท าแทนคนท่ีหยดุงานไป 
o คา่ลว่งเวลาเพื่อจดัคนแทน หรือท างานแทนคนท่ีหยดุไป 
o ของเสยีในกระบวนการผลติเนื่องจากคนมาแทนไมเ่ก่งงาน 
o สง่ของไมท่นัเวลา - ลกูค้าโวย 
o ยอดขายตกเพราะไมม่ีคนรับงานขาย หรือแก้ปัญหาของลกูค้า 

3. เสยีเป็นแสน ๆ และท าให้เสยีเปรียบคูแ่ขง่ขนั 

แตล่ะองค์การคงสญูเสยีไมเ่ทา่กนั ขึน้อยูก่บัวา่องค์การใดมีปัญหาการหยดุขาดงานมากน้อยต่างกนัแค่ไหน แต่  
ที่แน ่ๆ รับรองวา่เป็นเงิน "มหาศาล" ไมเ่ช่ือลองค านวณออกมาดซูิครับ รับรอง "นาย" เห็นเมื่อไร HR มีงานท าอีกเยอะ 

มลูเหตทุี่ท าให้มีการหยดุงาน มีหลายปัจจยัที่ต้องพิจารณา ทัง้ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน และปัจจยับคุคล ซึง่
พอแยกกว้าง ๆ ได้ดงันี ้

 
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ปัญหาบุคคล 

 สญัชาต,ิ เชือ้ชาต ิ
 ฤดกูาล 
 กฎหมาย 
 ผลประโยชน์ตามกฎหมาย 

 ขนาดและประเภท 
 ทศันคติของฝ่ายจดัการ 
 คณุภาพของหวัหน้างาน 
 นโยบายบคุคล 
 สภาพการท างาน 
 โครงการรักษาพยาบาล 

 เพศ, อาย ุ
 ต าแหนง่หน้าที ่
 ชัว่โมงท างาน 
 คา่จ้าง 
 ความพอใจในงาน 
 การเดินทาง 
 สภาพร่างกาย 
 ปัญหาทางบ้าน 

และหากถามให้เจาะจงลงไปอีกวา่ "ท าไมจึงหยดุงาน" ก็นา่จะได้แก่ประเด็นตา่ง ๆ เหลา่นี ้

• การมาท างานเป็นปัญหา 
• ความกดดนัจากนอกงาน 
• งานไมจ่งูใจ 



• ความสนกุสนานนอกงาน 
• ถกูชกัจงูในทางที่ผิด 
• หยดุเพื่อแกล้งหรือแก้เผ็ด 
• ไมช่อบงานบางอยา่ง 
• ความสมัพนัธ์ในงานไมด่ี 
• ป่วยจริง 
• ภาระกิจนอกงานท่ีมีความส าคญัเหนือกวา่ 
• นิสยัไมด่ีชอบหยดุงาน 
• หนว่ยงานละเลยการมาท างาน 

อีกทัง้ยงัมีผลการวิจยัที่ส าคญั ที่เก่ียวกบัการหยดุงานมาให้ดกูนัอีก เพื่อเป็นข้อมลูประกอบว่า การหยดุงานเกิด
จากอะไร ควรแก้อยา่งไร ลองด ู"สรุปงานวิจยัเก่ียวกบัการหยดุงาน" เหลา่นีด้คูรับ 

1. การควบคมุอตัราการหยดุงานจะได้ผลกว่า ถ้าใช้มาตรการแบบ "ไม้แข็ง" และ "ไม้นวม" ควบกนัไป ทัง้ขู่และ
ปลอบ 

2. ไมว่า่จะใช้วิธีใดก็ตาม การลดอตัราการหยดุงานจ าต้องอาศยัปัจจยัส าคญัคือ 
i. ค้นหาสาเหตแุละการวิเคราะห์ และ 
ii. ความเพียรพยายามในการสือ่ข้อความ การจงูใจ และการควบคมุ 

3. สภาพการท างาน เช่น ความร้อน แสงเสยีง การระบายอากาศ มิใช่ประเด็นส าคญัอยา่งที่คิด แต่ก็อาจจะเป็น
ตวักระตุ้นและพนกังานก็มกัจะไมแ่สดงออกถึงความไมพ่อใจด้วยการหยดุงานมาก ๆ สภาพร่ายกายเสยีอีกที่
เป็นปัญหา 

4. ลกัษณะงาน เช่น งานไม่ท้าทาย ท าแล้วเบื่อ รวมถึงสภาพวะแวดล้อมของสงัคมในที่ท างานเป็นมูลเหตุที่
ส าคญัเหมือนกนั 

5. อตัราการหยดุงานในกลุม่คนที่น้อยกว่า เช่น ระหว่าง 3 - 5 คน ในแต่ละหน่วยงานทัง้นี ้เพราะความรักและ
ความผกูพนั และความเกรงใจระหวา่งคนในกลุม่ 

6. คณุภาพของการบงัคบับญัชา ถือวา่เป็นตวัแปรที่ส าคญัมากในการควบคมุและลดอตัราการหยดุงาน 

7. งานวิจยัพบวา่ ความมีประสทิธิผลในการควบคมุและลดอตัราการหยดุงานขึน้อยูก่บัการฝึกอบรมในเร่ืองการ
ควบคมุอตัรการหยดุงาน และการสือ่ข้อความและความเพียรพยายามของฝ่ายบริหารระดบัสงู 

8. สถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จมักจะมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการหยุดงานของ
พนกังาน และมีการแถลงนโยบายและวิธีการในเร่ืองการหยดุงานอย่างแน่ชดั ทัง้นี ้รวมถึงการตดัค่าจ้างเมื่อ
หยดุงานท่ีไมถ่กูระเบียบ และการลงโทษทางวินยัด้วย 

9. นอกเหนือจากข้างต้น การพดูคุยระหว่างหวัหน้ากบัลกูน้องในเร่ืองการมาท างานก็เป็นปัจจยัที่ส าคญั และ
การปรุงแตง่งานให้เป็นท่ีท้าทายหรือท าแล้วสนกุก็เป็นประเด็นท่ีส าคญัอีกเช่นกนั 



10. งานวิจยัยงัไมพ่บวา่ การลดอตัราการหยดุงานจะได้ผลกว่าถ้าได้มีการค้นหาสาเหตทุี่แท้จริงมิใช่ดแูต่อาการ
อยา่งคร่าว ๆ เทา่นัน้ และจะต้องแก้ไขเป็นกรณี ๆ  ไปจะหาวิธีที่ใช้ได้ผลทกุกรณีย่อมเป็นการยากและมกัไม่
คอ่ยได้ผล พดูกนัอยา่งง่าย ๆ ต้องดกูนัเป็นราย ๆ ไป 

11. อตัราการหยดุงานจะต ่ากวา่ถ้าหวัหน้างานใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแทนที่จะเป็นเผด็จการ 

12. อตัราการหยดุงานจะต ่ากวา่ ถ้าหวัหน้างานได้รับการฝึกอบรมทางด้านการบงัคบับญัชา 

13. อตัราการหยดุงานจะสงูในกลุม่คนระหวา่ง 20 - 30 คน 

ได้แง่คิดเยอะไหมครับจากสรุปงานวิจัยเหล่านี ้และจะให้ดียงัมีข้อมูลที่น ามาฝากอีก หากต้องการหาทางลด
อตัราการหยดุงานอยา่งจริงจงั ข้อมลูนีจ้ากผู้มีประสบการณ์ที่ช ่าชองในการลดอตัราการหยดุงานครับ 

สิง่ที่จะช่วยให้ลดได้ 

1. ชีแ้จงให้พนกังานทราบถึงปัญหาและผลเสยีหายอนัสบืเนื่องมาจากการหยดุงาน พร้อมกบัของความร่วมมือ 

2. แจ้งให้ทราบถึงเปา้หมายของโรงงานและเปา้หมายของแผนก 

3. แสดงกราฟเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลคืบหน้าวา่ได้เปา้หรือพลาดเปา้อยา่งไร 

4. วิเคราะห์อตัราการหยดุงานของแผนกวา่ประกอบด้วยการลาประเภทใดบ้าง 

5. วิเคราะห์รายละเอียดส าหรับผู้ที่หยดุงานมาก ๆ 

6. เรียกมาพูดคยุเพื่อที่จะค้นหาสาเหต ุพยายามให้หาทางออกด้วยตนเอง ถ้าเป็นปัญหาส่วนตวั บนัทึกการ
พดูคยุไว้ด้วย 

7. รวบรวมระเบียบการลาทัง้หมดและแจกจ่ายให้พนกังานทราบอีกครัง้หนึง่ 

8. ย า้เร่ืองการให้แจ้งเมื่อหยดุงาน 

9. ขอความร่วมมือจากผู้น าสหภาพแรงงานในแผนกและให้รายช่ือผู้ที่อยูใ่นขา่ยสงสยัว่าจะใช้สิทธิในทางมิชอบ 
หรือหยดุงานมากด้วยสาเหตใุดสาเหตหุนึง่ 

10. จดัท ารายช่ือพนกังานผู้มีเกียรติ หรือผู้ที่มีประวตัิการท างานยอดเยี่ยม 

11. จดัให้มีการติดตามผลภายหลงัและพดูคยุเป็นระยะ ๆ 

12. ขอให้แพทย์และพยาบาลตรวจสอบให้ละเอียดกวา่เดิม 

13. ทกุครัง้ที่มีการประชมุกบัสหภาพแรงงาน น าเร่ืองอตัราการหยดุงานขึน้มาพดู 

14. จดัประชมุกบัหวัหน้าระดบัลา่งเพื่อประเมินผลวา่ อตัราหยดุงานในหนว่ยยอ่ยเป็นเช่นใด 

15. พดูคยุเร่ืองปัญหาการหยดุงานกบัหวัหน้างานในแผนกเสมอ ๆ 

16. คอยสงัเกตการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ ใต้บังคับบัญชา ให้ค าปรึกษาชีแ้นะถ้าเห็นว่าก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่งาน 



17. ใช้มาตรการเด็ดขาดถ้าไมด่ีขึน้ 

18. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและสิง่อ านวยความสะดวก 

19. ปรับปรุงความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาและสภาวะความเป็นผู้น า 

20. ส่งผู้ที่หยุดงานมาก ๆ ไปตรวจสขุภาพเพื่อสร้างหลกัฐาน ส าหรับผู้ที่หยุดเพราะป่วยจริงก็ควรจัดให้มีการ
ตรวจสขุภาพ รักษาและเยียวยา 

21. รณรงค์เร่ืองอบุตัิเหตนุอกงาน 

22. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการเลน่กีฬาและเน้นหนกัเร่ืองโภชนาการ รวมทัง้การพกัผอ่น 

23. แสดงตงัอยา่งที่ดีให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้เห็นโดยการมาท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

24. ระวงัเร่ืองปริมาณงานท่ีมากเกินไป การท างานหนกัเกินก าลงัและไมป่ลอดภยั 

25. พยายามแก้ไขข้อร้องทกุข์โดยเร่งดว่นและเป็นธรรม 

26. ก่อนอนมุตัิการลาพยายามสอบให้ละเอียด ทัง้นี ้รวมถึงค าร้องขอลาป่วย ซึง่แพทย์ได้ลงลายมือช่ือแล้วด้วย 

27. ชมเชยผู้ที่หยดุงานน้อย ๆ หรือไมห่ยดุเลยอยูเ่สมอ ๆ 

28. ก าหนดนโยบายวา่ด้วยการลา ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

29. ประสานงานกบัฝ่ายบคุคลเพื่อขอค าพิพากษาศาลฎีกาว่าด้วยการเลิกจ้าง หรือการลงโทษทางวินยัว่าด้วย
การขาดงาน 

30. ฝึกคนแทนหรือฝึกให้คนท างานได้หลายหน้าที่ 

31. ออกหนงัสอืชมเชย หรือหนงัสอืแสดงความยินดีแก่ผู้ที่มีประวตัิการท างานดี 

32. เปลีย่นเปา้หมายไปเร่ือย ๆ 

33. ก าหนดให้หวัหน้าหนว่ยตา่ง ๆ อธิบายเหตผุลวา่ท าไมจึงไมส่ามารถที่จะบรรลเุปา้หมายได้ 

34. จดัให้มีการแขง่ขนักนัในระหวา่งหนว่ยตา่ง ๆ โดยออกรายงานเปรียบเทียบ 

35. สลบัวนัหยดุเพื่อให้หยดุติดตอ่กนั 

36. ผลกัดนัหาทางแก้แบบฟอร์มประเมินผลโดยเน้นการมาท างาน 

37. ใช้การมาท างานอิงกบัการขึน้เงินเดือนและจ่ายโบนสั 

38. ใช้ประวตัิการมาท างานเป็นปัจจยัในการลดหยอ่นผอ่นโทษ 

39. สง่พนกังานผู้มีปัญหา และไมส่ามารถจะแก้ไขได้พบนกัจิตวิทยา 

40. เน้นการคดัเลอืกพนกังานใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเหตทุี่ออกจากงาน ที่อยูแ่ละสขุภาพ 

41. จดัให้มีการฝึกอบรมหวัหน้าหนว่ย เร่ือง การปกครองและการบงัคบับญัชาที่ดี 

42. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการบริหารงานโดยใช้หลกัประชาธิปไตย 



เห็นไหมครับว่ายงัมีอะไรที่ท าได้อีกมากเพื่อ "ลดอตัราการหยดุงาน" ซึ่งก่อผลเสียให้กบัองค์การอย่างเหลือที่จะ
คณานบัหากไมม่ีการแก้ไข 

(ข้อมูลที่น ามาลงไว้นี้ เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง "กลยุทธ์การลดอตัราการหยุดงาน" 
โดยคณุช านาญ พิมลรตัน์ กรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ บริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จ ากดั จดัโดย บริษัท 
เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั น ามาเผยแพร่โดยไดร้บัอนญุาตจากคณุช านาญ พิมลรตัน์ครบั)  


