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ความหมาย 

อตัราการออกจากงาน หมายความรวมถึงการออกจากงานทกุเหตผุลโดยเปรียบเทียบจ านวนลกูจ้างที่ออกจาก

งานกบัจ านวนเฉลี่ยของพนกังานสถานประกอบการนัน้ ๆ ทัง้นี ้รวมถึงการลาออก การถูกให้ออกโดยมีความผิด การลด

ก าลงัคนเนื่องจากการลดขนาดเกษียณอาย ุและเสยีชีวิตสถานประกอบการบางแหง่ในตา่งประเทศอาจรวมการหยดุระยะ

ยาว เช่น รับราชการทหาร การลาคลอด ฯลฯ 

อตัราการออกจากงานด้วยเหตผุลบางชนิด เช่น การลาออก การถกูให้ออกด้วยเหตผุลทางวินยั ฯลฯ สะท้อนให้

เห็นถึงความสามารถในการจดัการ เพราะเป็นเร่ืองที่ควรจะสามารถปอ้งกนัหรือลดได้ 

ประเภทของอัตราการออกจากงาน 

เดิมทีเดียวไมไ่ด้แยกแตม่าในยคุปัจจบุนัสถานประกอบการบางแหง่ได้มีการแยกอตัราการออกจากงานออกเป็น 

2 ประเภท คือ Total Turnover และ Critical Turnover เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงยิ่งขึน้ 

สูตรการคดิ 

% อตัราการออกจากงาน / เดือน = จ านวนลกูจ้างที่ออก x 100 

         จ านวนพนกังานในเดือนนัน้ 
 

ตัวอย่าง   ลกูจ้าง 50 คน ออก 5 คน (ลาออก 3 คน และไลอ่อก 2 คน) 
    อตัรา การออกจากงาน = 5 x 100 = 10% 

 

อัตราการออกจากงานที่ควรจะเป็น 

ไม่มีตัวเลข Benchmarking ล่าสุดแต่ในสหรัฐอเมริกาในปี 1975 พบว่ามีอัตราการออกจากงานใน

ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ 7.7 % (4.2 % ถูกให้ออกและลารับราชการทหาร , ลาออก 1.4% และออกเนื่องจากลด

ก าลงัคน 2.1%) อตัรา 7.7 % ท่ีวา่นีท้รง ๆ มาเป็นเวลา 25 ปี 

เป้าหมาย 

การบริหารงานสว่นนีจ้ าเป็นท่ีต้องก าหนดเปา้หมายเช่นเดยีวกบัอตัราการหยดุงาน เช่น อาจจะก าหนดไว้ดงันี ้

๛ อตัราการออกจากงานรวม 8% 

๛ Critical Turnover  4% 

(หมายถงึ บคุคลระดบัจดัการท่ีไมอ่ยากให้ออกแตล่าออก) 



การแยกประเภทของการ 

สถานประกอบการบางแหง่มกีารวิเคราะห์และจ าแนกการออกจากงานตามเหตผุลไว้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภท

ที่ควบคมุได้ และประเภทท่ีควบคมุไมไ่ด้ 

ประเภทที่ควบคุมได้ 

1. ออกไปท างานท่ีอื่น 

2. ออกไปอยูบ้่าน 

3. ออกไปศกึษาตอ่ 

4. ย้ายถ่ินท่ีอยู ่

5. ลดก าลงัคนเนื่องจากไมม่งีานให้ท า 

6. ถกูให้ออกเพราะมีความผิด 

ประเภทที่ควบคุมไม่ได้ 

1. ย้ายไปประจ าที่หนว่ยงานอื่นของบริษัท 

2. เกษียณอาย ุ

3. ลารับราชการทหาร ลาคลอด ฯลฯ 

4. เสยีชีวติ 

สถานประกอบการบางรายมีการวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อหาทาง ป้องกันโดยเน้นการ

คดัเลอืกบคุลากรการฝึกอบรมและการปกครองบงัคบับญัชาที่ดีเพื่อลดปัญหาอตัราการออกจากงานท่ีสูงเกินไป 

ออกโดยไม่สมัครใจ ออกโดยสมัครใจ 

1. ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 1. เหตผุลสว่นตวั 

2. เอาเงินไปผนั 2. ลาคลอด 

3. กระท าผิดอาญาตอ่นายจ้าง 3. แตง่งาน 

4. ทะเลาะกบัลกูค้า 4. ไปศกึษาตอ่ 

5. ไมป่ฏิบตัิตามนโยบาย 5. ย้ายถ่ินท่ีอยู ่

6. ท าให้บริษัทได้รับความเสยีหาย 6. ปัญหาสขุภาพ 

7. กระด้างกระเดื่อง 7. รับราชการ 

8. ทะเลาะววิาท 8.ไมก่ลบัมาหลงัจากลาหยดุระยะยาว 

9. เสพของมนึเมา 9. ไมพ่อใจกบัสภาพการท างาน 

10. กระท าผิดกฎหมาย 10. ไมพ่อใจกบัชัว่โมงการท างาน 

11. ท าให้ทรัพย์สนิเสยีหาย 11.ไมพ่อใจกบัโอกาสเลือ่นต าแหนง่ 



12. ขาดงาน 12. หางานใหม ่

13. ยบุแผนก 13. ออกโดยไมใ่ห้เหตผุล 

14. ถกูเลกิจ้างเพราะลดก าลงัคน 14. ออกโดยไมย่ื่นหนงัสอืลาออก 

15. ถกูเลกิจ้างชัว่คราว   

 

การออกจากงานโดยสมคัรใจข้างต้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ เก่ียวกับการท างาน ( Job Factors) ซึ่ง 

Frederik Herzberg เรียกวา่ “Dissatisfiers” คือ ไมพ่อใจใน สภาพท่ีเป็นอยูแ่ละตดัสนิใจหางานใหม่ 

ค่าใช้จ่ายกรณีมีคนออกจากงาน 

1%  คา่รับสมคัร 

2%  คา่สมัภาษณ์ 

1/2% คา่เอกสาร 

5%  คา่ฝึกอบรม 

10% คา่สญูเสยีเนื่องจากพนกังานใหมข่าดความช านาญ 

4%  คา่ความสญูเสยีระหวา่งการด าเนินเร่ืองให้ออก 

1/2% คา่เอกสารให้ออก 

23% ของรายได้ทัง้ปี 

หมายเหตุ ถ้าเป็นลกูจ้างประเภท Technical และ Professional จะแพงกวา่นีม้าก (อนึง่ ตวัเลขข้างต้นเป็นตวัเลขสมยัปี 

1978) 

ประเภทของลูกจ้างออกเป็นว่าเล่น (Turnover Prone Employee) 

จ าแนกได้ 3 ประเภท ดงันัน้ เวลาสมัภาษณ์คดัเลอืกจะต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

1. Chronically Dissatisfied (ประเภทท่ีเปลีย่นเป็นวา่เลน่พยายามหางานท่ีตวัเอง พอใจแตก็่มกัจะหาไมพ่บสกั

ที ตามความเห็นของผู้ เขียนควรพยายามหลกีเลีย่ง ประเภท 5 ปี 4  

1. งาน หรือประเภทมีประวตัิเปลีย่นงานมากเกินไป) 

2. Job Mismatched (คณุสมบตัสิงูหรือต ่าเกินไป เช่น ถ้าต ่าไปนายก็จะไมพ่อใจ ในขณะเดียวกนัถ้าคณุสมบตัิ

สงูเกินไป บคุคลประเภทนีก็้จะรู้สกึวา่งานไมท้่าทาย) 

3. Organization Mismatched (พบมากในรายทีเ่ป็น Professional,  



Technical หรือ Sales ทัง้นีอ้าจสบืเนื่องมาจากความไมส่มดลุระหวา่งวฒันธรรม ขององค์การกบัสไตล์หรือรูปแบบ

ของลกูจ้างประเภทนี)้  

หมายเหต ุเก็บความจากหนงัสอื How to Reduce Absenteeism and Turnover ของ Modern Business Reports

ช านาญ พิมลรัตน์ 

 

  

 


