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บทคัดย่ อ
ปั จจุ บ ัน ประเทศไทยก าลัง ประสบปั ญ หาภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่า งมาก อัน
เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างประชากรอันเป็ นผลจากอัตราการเกิ ดที่ ต่ า และการเข้าสู่
สั งคมผูส้ ู งอายุอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้จานวนแรงงานใหม่ ที่ จะเข้าสู่ ตลาดแรงงานลดลงไม่ เพี ย ง
พอที่จะทดแทนแรงงานเกษียณได้ทนั และปั ญหาการเข้าออกของแรงงานอยูใ่ นระดับสู ง ทาให้แต่
ละบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต สิ น ค้า ในแต่ ล ะบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท
ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด ก็เป็ นบริ ษทั หนึ่ งที่ประสบปั ญหาอัตราการลาออกของพนักงานมี
แนวโน้มเพิ่ ม สู งขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง จึงมี วตั ถุ ประสงค์ศึกษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการปฏิ บ ตั ิ งาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จากัด เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่าจากกลุ่ มตัวอย่างพนักงานระดับปฏิ บ ตั ิ การ บริ ษ ทั ยูนิลี เวอร์ ไทย โฮลดิ้ งส์
จากัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t-test และ One-way ANOVA ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุมากกว่า 30 ปี สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า มีอายุงานในบริ ษทั มากกว่า 3 ปี และน้อยกว่า 3 ปี ในสัดส่ วน
เท่ากัน และสังกัดอยูแ่ ผนกประกันคุณภาพ ระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งานในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพการ
ทางานและด้านอุ ปกรณ์ สาหรั บการทางาน มี ผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก และมี ปั จจัยอยู่
5 ด้า น คื อ ด้า นการท างาน ด้า นโอกาสก้า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน ด้า นค่ า จ้า ง เงิ น เดื อ น ด้า น
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สวัสดิการอื่น ๆ และด้านนายจ้าง มี ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบตั ิงานโดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา อายุงาน
ในบริ ษทั และฝ่ ายงานที่ สังกัดแตกต่างกัน มีระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ส่ วนพนัก งานที่ มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อเสนอแนะ คื อ บริ ษ ัท ยูนิ ลี เวอร์ ไทย โฮลดิ้ งส์ จากัด ควรท าการ
ปรั บ ปรุ ง สถานที่ ท างานและอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การท างานอย่า งสม่ าเสมอ มี ก ารส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ โดยสื่ อให้เห็ นถึ งความมัน่ คงของบริ ษทั มีระบบการพิจารณาให้เงินเดือนที่ยุติธรรม มี
นโยบายบริ หารงานที่ชดั เจน สามารถสื่ อสารถึงพนักงานระดับปฏิบตั ิการ และเนื่ องจากการที่เป็ น
องค์ ก รใหญ่ ความซั บ ซ้ อ นของระดับ ขั้น บริ ห ารมี ม าก ดัง นั้ น ควรมี ร ะบบให้ พ นัก งานระดับ
ปฏิ บ ัติ ก ารสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ไปยัง ฝ่ ายบริ ห ารได้โดยง่ ายและตรงไปตรงมา เพื่ อเป็ น
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีให้กบั พนักงาน

II

