การแก้ ไขปั ญหา การหยุดงาน ของพนักงาน

หากท่านคิดว่า "ปั ญหาการหยุดงาน" ไม่ใช่เรื่ องที่เป็ นปั ญหาที่สาคัญขององค์การแล้ วล่ะก็ ท่านอาจต้ องคิดใหม่
หากได้ ลองคิด "ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการหยุดงาน" เหล่านี ้ เช่น
1. ต้ องจ้ างคนมากกว่าที่ควรจะจ้ างอีก 10%
2. ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
o สูญเสียเวลาที่จดั หรื อมอบหมายงานเพื่อทาแทนคนที่หยุดงานไป
o ค่าล่วงเวลาเพื่อจัดคนแทน หรื อทางานแทนคนที่หยุดไป
o ของเสียในกระบวนการผลิตเนื่องจากคนมาแทนไม่เก่งงาน
o ส่งของไม่ทนั เวลา - ลูกค้ าโวย
o ยอดขายตกเพราะไม่มีคนรับงานขาย หรื อแก้ ปัญหาของลูกค้ า
3. เสียเป็ นแสน ๆ และทาให้ เสียเปรี ยบคูแ่ ข่งขัน
แต่ละองค์การคงสูญเสียไม่เท่ากัน ขึ ้นอยูก่ บั ว่าองค์การใดมีปัญหาการหยุดขาดงานมากน้ อยต่างกันแค่ไหน แต่
ที่แน่ ๆ รับรองว่าเป็ นเงิน "มหาศาล" ไม่เชื่อลองคานวณออกมาดูซิครับ รับรอง "นาย" เห็นเมื่อไร HR มีงานทาอีกเยอะ
มูลเหตุที่ทาให้ มีการหยุดงาน มีหลายปั จจัยที่ต้องพิจารณา ทังปั
้ จจัยภายนอก ปั จจัยภายใน และปั จจัยบุคคล ซึง่
พอแยกกว้ าง ๆ ได้ ดงั นี ้






ปั จจัยภายนอก
สัญชาติ, เชื ้อชาติ
ฤดูกาล
กฎหมาย
ผลประโยชน์ตามกฎหมาย








ปั จจัยภายใน
ขนาดและประเภท
ทัศนคติของฝ่ ายจัดการ
คุณภาพของหัวหน้ างาน
นโยบายบุคคล
สภาพการทางาน
โครงการรักษาพยาบาล










ปั ญหาบุคคล
เพศ, อายุ
ตาแหน่งหน้ าที่
ชัว่ โมงทางาน
ค่าจ้ าง
ความพอใจในงาน
การเดินทาง
สภาพร่างกาย
ปั ญหาทางบ้ าน

และหากถามให้ เจาะจงลงไปอีกว่า "ทาไมจึงหยุดงาน" ก็นา่ จะได้ แก่ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี ้
• การมาทางานเป็ นปั ญหา
• ความกดดันจากนอกงาน
• งานไม่จงู ใจ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความสนุกสนานนอกงาน
ถูกชักจูงในทางที่ผิด
หยุดเพื่อแกล้ งหรื อแก้ เผ็ด
ไม่ชอบงานบางอย่าง
ความสัมพันธ์ในงานไม่ดี
ป่ วยจริ ง
ภาระกิจนอกงานที่มีความสาคัญเหนือกว่า
นิสยั ไม่ดีชอบหยุดงาน
หน่วยงานละเลยการมาทางาน

อีกทังยั
้ งมีผลการวิจยั ที่สาคัญ ที่เกี่ยวกับการหยุดงานมาให้ ดกู นั อีก เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบว่า การหยุดงานเกิด
จากอะไร ควรแก้ อย่างไร ลองดู "สรุปงานวิจยั เกี่ยวกับการหยุดงาน" เหล่านี ้ดูครับ
1. การควบคุมอัตราการหยุดงานจะได้ ผลกว่า ถ้ าใช้ มาตรการแบบ "ไม้ แข็ง" และ "ไม้ นวม" ควบกันไป ทังขู
้ ่และ
ปลอบ
2. ไม่วา่ จะใช้ วิธีใดก็ตาม การลดอัตราการหยุดงานจาต้ องอาศัยปั จจัยสาคัญคือ
i. ค้ นหาสาเหตุและการวิเคราะห์ และ
ii. ความเพียรพยายามในการสือ่ ข้ อความ การจูงใจ และการควบคุม
3. สภาพการทางาน เช่น ความร้ อน แสงเสียง การระบายอากาศ มิใช่ประเด็นสาคัญอย่างที่คิด แต่ก็อาจจะเป็ น
ตัวกระตุ้นและพนักงานก็มกั จะไม่แสดงออกถึงความไม่พอใจด้ วยการหยุดงานมาก ๆ สภาพร่ายกายเสียอีกที่
เป็ นปั ญหา
4. ลักษณะงาน เช่น งานไม่ท้าทาย ทาแล้ วเบื่อ รวมถึงสภาพวะแวดล้ อมของสังคมในที่ทางานเป็ นมูลเหตุที่
สาคัญเหมือนกัน
5. อัตราการหยุดงานในกลุม่ คนที่น้อยกว่า เช่น ระหว่าง 3 - 5 คน ในแต่ละหน่วยงานทังนี
้ ้ เพราะความรักและ
ความผูกพัน และความเกรงใจระหว่างคนในกลุม่
6. คุณภาพของการบังคับบัญชา ถือว่าเป็ นตัวแปรที่สาคัญมากในการควบคุมและลดอัตราการหยุดงาน
7. งานวิจยั พบว่า ความมีประสิทธิผลในการควบคุมและลดอัตราการหยุดงานขึ ้นอยูก่ บั การฝึ กอบรมในเรื่ องการ
ควบคุมอัตรการหยุดงาน และการสือ่ ข้ อความและความเพียรพยายามของฝ่ ายบริ หารระดับสูง
8. สถานประกอบการที่ ประสบความสาเร็ จ มัก จะมีก ารเก็ บ และวิ เคราะห์ ข้อ มูลเกี่ ยวกับ การหยุด งานของ
พนักงาน และมีการแถลงนโยบายและวิธีการในเรื่ องการหยุดงานอย่างแน่ชดั ทังนี
้ ้ รวมถึงการตัดค่าจ้ างเมื่อ
หยุดงานที่ไม่ถกู ระเบียบ และการลงโทษทางวินยั ด้ วย
9. นอกเหนือจากข้ างต้ น การพูดคุยระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ องในเรื่ องการมาทางานก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญ และ
การปรุงแต่งงานให้ เป็ นที่ท้าทายหรื อทาแล้ วสนุกก็เป็ นประเด็นที่สาคัญอีกเช่นกัน

10. งานวิจยั ยังไม่พบว่า การลดอัตราการหยุดงานจะได้ ผลกว่าถ้ าได้ มีการค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ งมิใช่ดแู ต่อาการ
อย่างคร่าว ๆ เท่านัน้ และจะต้ องแก้ ไขเป็ นกรณี ๆ ไปจะหาวิธีที่ใช้ ได้ ผลทุกกรณีย่อมเป็ นการยากและมักไม่
ค่อยได้ ผล พูดกันอย่างง่าย ๆ ต้ องดูกนั เป็ นราย ๆ ไป
11. อัตราการหยุดงานจะต่ากว่าถ้ าหัวหน้ างานใช้ รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแทนที่จะเป็ นเผด็จการ
12. อัตราการหยุดงานจะต่ากว่า ถ้ าหัวหน้ างานได้ รับการฝึ กอบรมทางด้ านการบังคับบัญชา
13. อัตราการหยุดงานจะสูงในกลุม่ คนระหว่าง 20 - 30 คน
ได้ แง่คิดเยอะไหมครับจากสรุ ปงานวิจัยเหล่านี ้ และจะให้ ดียงั มีข้อมูลที่นามาฝากอีก หากต้ องการหาทางลด
อัตราการหยุดงานอย่างจริ งจัง ข้ อมูลนี ้จากผู้มีประสบการณ์ที่ช่าชองในการลดอัตราการหยุดงานครับ
สิง่ ที่จะช่วยให้ ลดได้
1. ชี ้แจงให้ พนักงานทราบถึงปั ญหาและผลเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการหยุดงาน พร้ อมกับของความร่วมมือ
2. แจ้ งให้ ทราบถึงเป้าหมายของโรงงานและเป้าหมายของแผนก
3. แสดงกราฟเพื่อแจ้ งให้ ทราบถึงผลคืบหน้ าว่าได้ เป้าหรื อพลาดเป้าอย่างไร
4. วิเคราะห์อตั ราการหยุดงานของแผนกว่าประกอบด้ วยการลาประเภทใดบ้ าง
5. วิเคราะห์รายละเอียดสาหรับผู้ที่หยุดงานมาก ๆ
6. เรี ยกมาพูดคุยเพื่อที่จะค้ นหาสาเหตุ พยายามให้ หาทางออกด้ วยตนเอง ถ้ าเป็ นปั ญหาส่วนตัว บันทึกการ
พูดคุยไว้ ด้วย
7. รวบรวมระเบียบการลาทังหมดและแจกจ่
้
ายให้ พนักงานทราบอีกครัง้ หนึง่
8. ย ้าเรื่ องการให้ แจ้ งเมื่อหยุดงาน
9. ขอความร่วมมือจากผู้นาสหภาพแรงงานในแผนกและให้ รายชื่อผู้ที่อยูใ่ นข่ายสงสัยว่าจะใช้ สิทธิในทางมิชอบ
หรื อหยุดงานมากด้ วยสาเหตุใดสาเหตุหนึง่
10. จัดทารายชื่อพนักงานผู้มีเกียรติ หรื อผู้ที่มีประวัติการทางานยอดเยี่ยม
11. จัดให้ มีการติดตามผลภายหลังและพูดคุยเป็ นระยะ ๆ
12. ขอให้ แพทย์และพยาบาลตรวจสอบให้ ละเอียดกว่าเดิม
13. ทุกครัง้ ที่มีการประชุมกับสหภาพแรงงาน นาเรื่ องอัตราการหยุดงานขึ ้นมาพูด
14. จัดประชุมกับหัวหน้ าระดับล่างเพื่อประเมินผลว่า อัตราหยุดงานในหน่วยย่อยเป็ นเช่นใด
15. พูดคุยเรื่ องปั ญหาการหยุดงานกับหัวหน้ างานในแผนกเสมอ ๆ
16. คอยสัง เกตการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใต้ บังคับบัญชา ให้ คาปรึ กษาชี แ้ นะถ้ าเห็น ว่าก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่องาน

17. ใช้ มาตรการเด็ดขาดถ้ าไม่ดีขึ ้น
18. ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางานและสิง่ อานวยความสะดวก
19. ปรับปรุงความสัมพันธ์กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและสภาวะความเป็ นผู้นา
20. ส่งผู้ที่หยุดงานมาก ๆ ไปตรวจสุขภาพเพื่อสร้ างหลักฐาน สาหรับผู้ที่หยุดเพราะป่ วยจริ งก็ควรจัดให้ มีการ
ตรวจสุขภาพ รักษาและเยียวยา
21. รณรงค์เรื่ องอุบตั ิเหตุนอกงาน
22. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการเล่นกีฬาและเน้ นหนักเรื่ องโภชนาการ รวมทังการพั
้
กผ่อน
23. แสดงตังอย่างที่ดีให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ เห็นโดยการมาทางานอย่างสม่าเสมอ
24. ระวังเรื่ องปริ มาณงานที่มากเกินไป การทางานหนักเกินกาลังและไม่ปลอดภัย
25. พยายามแก้ ไขข้ อร้ องทุกข์โดยเร่งด่วนและเป็ นธรรม
26. ก่อนอนุมตั ิการลาพยายามสอบให้ ละเอียด ทังนี
้ ้ รวมถึงคาร้ องขอลาป่ วย ซึง่ แพทย์ได้ ลงลายมือชื่อแล้ วด้ วย
27. ชมเชยผู้ที่หยุดงานน้ อย ๆ หรื อไม่หยุดเลยอยูเ่ สมอ ๆ
28. กาหนดนโยบายว่าด้ วยการลา ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
29. ประสานงานกับฝ่ ายบุคคลเพื่อขอคาพิพากษาศาลฎีก าว่าด้ วยการเลิกจ้ าง หรื อการลงโทษทางวินยั ว่าด้ วย
การขาดงาน
30. ฝึ กคนแทนหรื อฝึ กให้ คนทางานได้ หลายหน้ าที่
31. ออกหนังสือชมเชย หรื อหนังสือแสดงความยินดีแก่ผ้ ทู ี่มีประวัติการทางานดี
32. เปลีย่ นเป้าหมายไปเรื่ อย ๆ
33. กาหนดให้ หวั หน้ าหน่วยต่าง ๆ อธิบายเหตุผลว่าทาไมจึงไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้
34. จัดให้ มีการแข่งขันกันในระหว่างหน่วยต่าง ๆ โดยออกรายงานเปรี ยบเทียบ
35. สลับวันหยุดเพื่อให้ หยุดติดต่อกัน
36. ผลักดันหาทางแก้ แบบฟอร์ มประเมินผลโดยเน้ นการมาทางาน
37. ใช้ การมาทางานอิงกับการขึ ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัส
38. ใช้ ประวัติการมาทางานเป็ นปั จจัยในการลดหย่อนผ่อนโทษ
39. ส่งพนักงานผู้มีปัญหา และไม่สามารถจะแก้ ไขได้ พบนักจิตวิทยา
40. เน้ นการคัดเลือกพนักงานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่ออกจากงาน ที่อยูแ่ ละสุขภาพ
41. จัดให้ มีการฝึ กอบรมหัวหน้ าหน่วย เรื่ อง การปกครองและการบังคับบัญชาที่ดี
42. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการบริ หารงานโดยใช้ หลักประชาธิปไตย

เห็นไหมครับว่ายังมีอะไรที่ทาได้ อีกมากเพื่อ "ลดอัตราการหยุดงาน" ซึ่งก่อผลเสียให้ กบั องค์การอย่างเหลือที่จะ
คณานับหากไม่มีการแก้ ไข
(ข้อมูลที ่นามาลงไว้นี้ เป็ นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการบรรยายเรื ่ อง "กลยุทธ์ การลดอัตราการหยุดงาน"
โดยคุณชานาญ พิ มลรัตน์ กรรมการผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริ ษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย จากัด จัดโดย บริ ษัท
เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จากัด นามาเผยแพร่ โดยได้รบั อนุญาตจากคุณชานาญ พิ มลรัตน์ครับ)

