การเตรียมต้ นฉบับสาหรับตีพมิ พ์ในรายงานสื บเนื่องการประชุม (Proceeding)
Annual Conference on Technology and Innovation Management

ตัวแบบการพยากรณ์ การลาออกของพนักงานฝ่ ายผลิตในธุรกิจเครื่ องฉีดพลาสติกของบริษัทแห่ งหนึ่ง
Predictive Model of Production Employee Turnover in Plastic Injection Business
ฤทธิไกร ทวีเจริญ
Ritthikrai Thaweecharoen
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทร. 02-6235055 โทรสาร 02-6235288
E-mail: t.ritthikrai@outlook.com

บทคัดย่ อ
การท าวิจัย ครั้ งนี้ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาและน าเสนอ
แนวทางในการใช้ ก ารเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง ( Machine
Learning) มาช่ ว ยลดปั ญ หาเรื่ อ งอัต ราการลาออกของ
พนักงานฝ่ ายผลิตในบริ ษทั แห่งหนึ่ง เพื่อลดความสู ญเสี ย
จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่ลดลง
ของบริ ษทั ที่ เกิ ดจากลาออกของพนักงานฝ่ ายผลิตโดย
การใช้เ ทคนิ ค การจัด กลุ่ ม (Clustering) มาช่ ว ยในเรื่ อ ง
ของการสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ การ
ใช้เ ทคนิ ค การสร้ า งตัว แบบการพยากรณ์ (Predictive
Model) มาช่วยในการทานายอายุงานก่อนการลาออกของ
พนักงาน เพื่ อ ให้บ ริ ษ ัท สามารถคัด กรองพนักงานที่ มี
แนวโน้มจะมีอายุงานนานกว่าค่าเฉลี่ยปั จจุบนั ของบริ ษทั
และ เข้าสู่ กระบวนการการรั กษาพนักงานไว้ได้ก่อนที่
พนักงานจะตัดสิ นใจลาออก ผลจากการใช้การเรี ยนรู ้ของ
เครื่ องในการจัดกลุ่มของพนักงานที่ มีอายุงานมากกว่า
เท่ากับ 2 ปี พบว่ารู ปแบบที่ได้สามารถจัดกลุ่มได้มีความ
ถูกต้องอยู่ที่ 67% โดยปั จจัยที่ มีผลแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่ ม ของพนัก งานที่ มี อายุงานมากกว่า หรื อ เท่ า กับ 2 ปี
และ กลุ่มของพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 2 ปี คือ ปั จจัย
ทางด้านเพศ และ การศึกษา ในส่วนของการสร้างตัวแบบ
การพยากรณ์ ก ารลาออกของพนั ก งาน ตัว แบบการ
พยากรณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายอยู่ที่ 69% โดย
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลกั บ ตั ว แบบการพยากรณ์ ม ากที่ สุ ด คื อ
รู ป แบบการจ้า งงานของพนั ก งาน นอกจากนี้ เพื่ อ ให้
งานวิจยั มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ผูว้ จิ ยั นาผลที่ได้จากการ
วิ จัย มาเปรี ยบเที ย บกับ ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย อื่ น ๆ ที่ มี

ลักษณะใกล้เคียงกันซึ่ งผลที่ได้มีความสอดคล้องและไป
ในทิศทางเดียวกัน

Abstract
The study aims to examine and propose some
recommendations for the application of machine learning
to reduce turnover problem of production employees in a
manufacturing company. This research is conducted by
applying clustering techniques for the selection of
qualified staff and predictive model for the prediction of
employee's lifecycle prior to resignation. The results can
be applied to screen employees who are likely to work
for the organization longer than the average period and
HR staff can start a retention process before employee
resignation. According to the results of clustering
technique, the clusters are divided into two groups: 1)
employees who stay greater than or equal two years and
2) employees who stay less than two years, with 67%
accuracy. The factors that distinguish two groups are
gender and education. For predictive model, the
precision is 69%. The most influential factor in this
predictive model is employee employment contract. The
results of this research are consistent with literature
reviews.

1. บทนา
ปั ญ หาอัต ราการหมุ น เวีย นของพนักงานในอัต ราที่ สูง
(Turnover rate) โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต

ส่ งผลกระทบในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่ลดลง
และต้นทุ นที่ ใช้ในการลงทุ นด้านบุ คลากรที่ สูงขึ้ นจาก
การลาออกของพนักงาน เช่น การสรรหาพนักงานใหม่
ทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออก ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
พนักงานใหม่ เป็ นต้น

รู ปที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพการทางานตั้งแต่พนักงานลาออก
และรับพนักงานใหม่มาทดแทน
จากรู ป ที่ 1 แสดงให้เ ห็ น ประสิ ท ธิ ภาพของการผลิ ตที่
ลดลงหลั ง จากที่ มี ก ารลาออกของพนั ก งาน และ
ประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ตจะลดลงอี กครั้ งหลังจากที่ มี
การสรรหาพนักงานมาทดแทนพนักงานเดิ มเนื่ อ งจาก
ต้อ งใช้พ นั ก งานบางส่ ว นเพื่ อ ท าการสอนงานให้ กับ
พ นั ก ง าน ใ หม่ แ ล ะ เ มื่ อ พ นั ก ง านที่ ม าทดแทนมี
ประสบการณ์มากเพียงพอเท่ากับพนักงานเดิ มที่ ลาออก
ไป ก็จะทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการผลิตกลับมาที่จุดเดิม
อีกครั้ง หากไม่มีการลาออกก่อนระหว่างที่จะถึงจุดที่ทา
ให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตกลับมาที่จุดเดิม ซึ่ งจะส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตลงลง และ มีตน้ ทุนที่ เกิ ดจากการ
สรรหาพนักงานใหม่และการฝึ กสอนงาน จนกว่าจะได้
พนักงานที่ สามารถทดแทนพนักงานเดิ มได้จนการผลิต
กลับมาประสิ ทธิภาพเท่าเดิม นัน่ คือกรณี ที่บริ ษทั สามารถ
รู ้ ไ ด้ว่า บุ ค คลใดที่ จ ะสามารถมาทดแทนพนัก งานเดิ ม
จนถึงจุดที่ประสิ ทธิ ภาพการผลิตกลับมาเท่าเดิ มได้ หรื อ
รู ้ ว่าพนักงานคนใดที่ มีแนวโน้มจะลาออกและนาเข้า สู่
กระบวนการรักษาพนักงานได้ก่อน ก็จะช่ วยลดปั ญหา
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ที่ ล ดลงและต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่
เพิ่มขึ้นในกระบวนการสรรหาและฝึ กอบรมพนักงานได้
ในงานวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยจะได้ทาการศึ ก ษาข้อมู ลจากบริ ษทั

กรณี ศึกษาที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจเครื่ อง
ฉี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก โดยการนาข้อมูลประชากรศาสตร์
ของพนักงานฝ่ ายผลิ ตในการนามาใช้เป็ นปั จจัยในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการลาออกของพนักงาน
ฝ่ ายผลิ ต เพื่ อ สร้ า งแบบจ าลองที่ ใ ช้ ใ นการพยากรณ์
แนวโน้ม ของพนัก งานที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะลาออกจาก
บริ ษทั เพื่อให้ฝ่ายทรั พยากรบุ คคลสามารถวางแผนใน
การเข้าสู่ กระบวนการรักษาพนักงานเพื่อให้ยงั คงทางาน
อยู่ กับ บริ ษัท และ ยัง สามารถก าหนดคุ ณ สมบัติ ข อง
พนักงานที่ เหมาะสมกับรู ปแบบของอุต สาหกรรมการ
ผลิ ต ของบริ ษัท ได้เ พื่ อ ลดจ านวนของพนั ก งานที่ จ ะ
ลาออก

2. วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการลาออก
การลาออก หมายถึง [1-5] การที่ พนักงานสิ้ นสภาพการ
เป็ นสมาชิกขององค์การนั้น ซึ่งจะลาออกด้วยความสมัคร
ใจ หรื อ ไม่สมัครใจก็ได้ โดยการลาออกจะเริ่ มจากความ
ไม่พึงพอใจในงานโดยแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น
การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน และ เมื่ อความไม่พึง
พอใจสะสมมากขึ้นจะทาให้เกิ ดความตั้งใจที่ จะลาออก
และนาไปสู่ การลาออกในที่สุด [6-12] โดยปั จจัยที่ส่งผล
ให้เกิ ดความไม่พึงพอใจ ได้แก่ รายได้, สัญญาจ้างงาน,
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน, ตาแหน่ ง
และ ความก้าวหน้าในอาชีพ
2.2 รายละเอียดเกีย่ วกับธุรกิจเครื่ องฉีดพลาสติก
การฉี ด พลาสติ ก (Injection Molding) คื อ กระบวนการ
การผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติ ก
เข้าไปในเครื่ องฉี ด โดยเม็ดพลาสติกจะผ่านความร้ อน
จนหลอมละลายเป็ นของเหลว แล้วเครื่ องจะทาการฉี ด
พลาสติ กเหลวเข้าแม่พิมพ์ หลังจากที่ ชิ้นงานปลดออก
จากแม่พิมพ์ก็จะได้ชิ้นงานตามแบบแม่พิมพ์ โดยเครื่ อง
ฉี ดพลาสติกที่ใช้ในบริ ษทั กรณี ศึกษาจะมีการติดแขนกล
(Robot) เพื่อทาหน้าที่ ในการหยิบชิ้ นงานพลาสติ กออก
จากแม่พิมพ์และนามาวางบนสายพานให้โดยอัต โนมัติ

ทาให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นจากการลดเวลาดังกล่าว ในส่ วน
ของพนักงานจะมีหน้าที่ ในการเติมเม็ดพลาสติกในส่ วน
ของถังเก็บเม็ดพลาสติ กของตัวเครื่ อง และการตัดแต่ง
ชิ้ น งานบนสายพานที่ แ ขนกลท าการหยิ บ มาวางตาม
สายพานเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อน
ทาการบรรจุลงกล่องเพื่อเตรี ยมจาหน่ ายเป็ นผลิ ตภัณฑ์
ต่อไป และ ชิ้นงานพลาสติกบางประเภทเป็ นลักษณะงาน
ใส หรื อ สี ขาว จึ งต้องมี การควบคุ มสภาพแวดล้อ มใน
เรื่ องของลม รวมถึงฝุ่ นละอองด้วย เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหา
ในการผลิตชิ้นงานให้กบั ลูกค้า
2.3 หลักการและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการเรียนรู้ ของเครื่ อง
การเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning) หมายถึง การ
ให้เครื่ อง (ในที่น้ ีหมายถึงเครื่ องคานวณที่สามารถทาตาม
ชุ ดคาสั่งได้ เช่ น คอมพิวเตอร์ ) เรี ยนรู ้ งานใดงานหนึ่ ง
(Task) จากตั ว อย่ า ง (Sample) หรื อประสบการณ์
(Experience) จานวนหนึ่ งเพื่อให้ทางานนั้น ๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ (Performance) โดยแบ่ งประเภทของการ
เรี ยนรู ้ของเครื่ องออกเป็ น 2 ประเภท
- การเรี ยนรู ้ แบบมีผูส้ อน (Supervised learning) เป็ น
เทคนิคการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง โดยการแบ่งชุดข้อมูลที่
มีออกเป็ น 2 ชุด คือ(1) ชุดข้อมูลที่ใช้สอนให้เครื่ อง
เรี ยนรู ้ (Training Data) เพื่อให้เครื่ องทาการเรี ยนรู ้
ระหว่างลักษณะข้อมูลที่มี (Feature) กับผลที่ตอ้ งการ
และ ทาการสร้ างฟั งก์ชั่นหรื อตัวแบบที่ ใช้ท านาย
หรื อบอกผลที่ตอ้ งการ ซึ่ งผลที่ตอ้ งการอาจอยูใ่ นรู ป
ของค่าต่อเนื่ อง หรื อ เป็ นการแบ่งประเภทก็ได้ และ
(2) ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ท ดสอบ (Test Data) เพื่ อ ใช้ว ัด
ประสิ ทธิ ภาพและความถูกต้องของฟังก์ชนั่ หรื อตัว
แบบที่ ท าการสร้ า งขึ้ น มาจากชุ ด ข้อ มู ล สอน ว่า มี
ความเหมาะสมในการนาไปใช้กบั ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ยงั
ไม่เคยเห็นได้หรื อไม่ ซึ่งจะต้องมีการปรับให้ได้ค่าที่
เหมาะสมก่อนนาไปใช้จริ ง
- การเรี ยนรู ้ แ บบไม่ มี ผู ้ส อน (Unsupervised) เป็ น
เทคนิคการเรี ยนรู ้อีกรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนรู ้ของ
เครื่ อ ง โดยการใช้ชุ ด ข้อ มู ล ที่ มี ท้ ัง หมดในการให้

เครื่ อ งท าการเรี ย นรู ้ โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งระบุ ผ ลที่
ต้อ งการ หรื อ ชนิ ด ประเภทข้อมู ล ไว้ก่อนที่ จะให้
เครื่ อ งท าการเรี ย นรู ้ เครื่ อ งจะท าหน้า ที่ แ ยกผลที่
ต้องการ หรื อ ประเภทให้เอง จากชุดข้อมูลที่ เราใช้
ในการเรี ยนรู ้

3. อภิปรายผลการวิจยั
3.1 ผลของการวิจยั เทียบกับงานวิจยั อื่น ๆ
ในส่ ว นปั จ จั ย ของข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ ด้ า นเพศ
งานวิจยั นี้ สอดคล้องกับงานวิจยั อื่น [13] ที่กล่าวว่าปั จจัย
ด้านเพศส่ งผลกับการลาออกของพนักงาน โดยเพศหญิง
จะมีอตั ราการลาออกที่ สู งกว่าเพศชาย ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
บทบาทหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ แตกต่างกัน และ
โอกาสในการเติบโตในสายงานของเพศหญิงที่ค่อนข้าง
จากัดมากกว่าเพศชายในบางธุรกิจ
ในส่วนของปั จจัยของข้อมูลประชากรศาสตร์ดา้ นอายุ ใน
งานวิจยั นี้ไม่พบความสัมพันธ์หรื ออิทธิ พลที่ส่งผลกับตัว
แบบการพยากรณ์ ซึ่ ง แตกต่ า งจากงานวิจัย อื่ น [14] ที่
กล่าวว่าปั จจัยด้านอายุมีผลกับการลาออกของพนักงาน
โดยเฉพาะพนักงานที่ มีอายุน้อย (Gen Y หรื อ ช่ วงอายุ
20-35) จะมีอตั ราการลาออกที่สูงกว่า เนื่ องจากพนักงาน
ในช่วงวัยนี้ จะมีการโยกย้ายเพื่อเปลี่ยนสายงานสู ง เพราะ
พนักงานในกลุ่มวัยนี้ พร้อมที่ จะทาการเปลี่ยนงานทันที
เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ กับ ความเครี ยด หรื อ งานที่ ห นั ก มาก
นอกจากนี้ พนักงานที่มีอายุนอ้ ย ยังมีความยืดหยุน่ ในการ
ย้ายที่ อยู่ตามสถานที่ ทางานมากกว่า และ ยังไม่มีภาระ
ทางด้านครอบครัวที่ตอ้ งรับผิดชอบมากเท่ากับกลุ่มของ
พนักงานที่ มี อ ายุม ากและมี ภาระและครอบครั วที่ ต ้อ ง
รั บ ผิ ด ชอบมากกว่ า และ พนั ก งานที่ มี อ ายุ น้ อ ยให้
ความสาคัญในเรื่ องของผลตอบแทนมากกว่าปั จจัยอื่น ๆ
ที่ ส่งผลกับการลาออกของพนักงานเนื่ องจากเรื่ องของ
ผลตอบแทนเป็ นเรื่ องของความต้องการพื้นฐานขั้นแรก
ในเรื่ องของการตอบสนองความเป็ นอยู่ ใ นการใช้
ชี วิ ต ป ร ะ จ าวั น ต ามท ฤษ ฎี ขอ ง MASLOW ซึ่ ง ถ้ า
ผลตอบแทนที่ได้รับสาหรับพนักงานในกลุ่มพนักงานที่มี
อายุน้อยไม่เพียงพอจะตอบสนองความต้องการพื้นฐาน

ได้ พนักงานกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะย้ายงานหรื อหางานใหม่ที่
มี ค่ า แรงสู ง จนสามารถท าให้พึ ง พอใจได้ม ากกว่า แต่
เนื่ อ งจากในงานวิจัย นี้ มี ข ้อ จ ากัด ในเรื่ อ งของการเก็ บ
ข้อมูลในส่ วนของค่าแรงของพนักงาน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานกลุ่มนี้ มากที่สุด
จึ งทาให้งานวิจยั นี้ ในส่ วนของอายุไม่ส่งผลกับเรื่ องของ
การลาออกของพนักงาน
ในส่วนของปั จจัยของข้อมูลประชากรศาสตร์ดา้ นสถานะ
สมรส ในงานวิจยั นี้ ไม่พบความสัมพันธ์หรื ออิทธิ พลที่
ส่งผลกับตัวแบบการพยากรณ์ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั อื่น
[15] ที่วา่ พนักงานที่ยงั โสดจะมีอตั ราการลาออกที่สูงกว่า
พนั ก งานที่ แ ต่ ง งานแล้ว เนื่ อ งจากมี ภ าระและความ
รั บผิดชอบที่ เพิ่มมากขึ้น แต่ในงานวิจยั นี้ ขอ้ มูลสถานะ
สมรสของพนัก งานระบุ ต ามข้อ มู ล ตามหลัก ฐานทาง
ราชการ แต่ในความเป็ นจริ งเป็ นพนักงานที่มีครอบครัว
แล้ว แต่ ไ ม่ ไ ด้มีก ารสมรส ซึ่ ง ดู ไ ด้จากปั จจัย ของข้อมูล
ประชากรศาสตร์ ดา้ นการมีบุตรของพนักงานมีผลกับตัว
แบบการพยากรณ์การลาออกของพนักงาน นั่นหมายถึง
การมี บุ ต รท าให้ภ าระและความรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นความจริ งชัดกว่าสถานะสมรส และ จาก
ข้อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ข องฝ่ ายทรั พ ยากรในส่ ว นของ
รู ปแบบของพนักงานที่ มีก ารลาออก พนักงานหญิ งที่ มี
บุตรแล้วก่อนที่จะมาเริ่ มงานมีอตั ราการลาออกที่นอ้ ยกว่า
พนักงานหญิงปกติ
ในส่ ว นของปั จ จั ย ของข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ ด้ า น
การศึกษา ในงานวิจยั นี้ ไม่พบความสัมพันธ์หรื ออิทธิพล
ที่ส่งผลกับตัวแบบการพยากรณ์ ซึ่ งแตกต่างจากงานวิจยั
อื่ น [7] ที่ ส รุ ป ไว้ว่า พนัก งานที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ อ หรื อ มี
การศึกษาที่สูงขึ้น จะมีอตั ราการลาออกสูงกว่าพนักงานที่
ไม่มีการศึกษาเพิ่มเติม หรื อ มีการศึกษาอยูใ่ นระดับไม่สูง
เนื่ องจากมีโอกาสหรื อทางเลือกในการเปลี่ยนงานเพื่อไป
อยูใ่ นระดับของตาแหน่งงานที่สูงกว่า
3.2 ผลของการวิจยั เทียบกับทฤษฎีของ MASLOW

รู ป ที่ 2 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แบบการลาออกของ
Mobley (1977) และ ทฤษฎีของ MASLOW
จากตัวแบบการลาออกของ Mobley (1977) หากพนักงาน
ไม่มีความพึงพอใจในงานที่ ทาอยู่จะทาให้พนักงานเกิ ด
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานและสุ ดท้ายจะลาออกจาก
งานในที่สุดหากยังไม่ได้รับการตอบสนองหรื อแก้ปัญหา
ในด้านความพึงพอใจในงานดังกล่าวให้ดีข้ ึน โดยปั จจัยที่
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการทางานมีดว้ ยกัน 2 กลุ่ม
คือ ปั จจัยที่เกิดจากคุณลักษณะของประชากรศาสตร์ของ
ตัว พนั ก งานเอง เช่ น เพศ, อายุ , เชื้ อ ชาติ , การศึ ก ษา,
สถานะสมรส, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และ สภาพแวดล้อม
ในที่ ท างานที่ พ นัก งานท างานอยู่ เช่ น บทบาทหน้า ที่ ,
ความหลากหลายของงาน, ผลตอบแทนการท างาน,
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน เป็ นต้น ดังนั้น ความพึง
พอใจจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของการตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ของพนักงานไม่ว่าจะเป็ นการไม่พึงพอใจด้วยจากปั จจัย
ใดก็ตาม และ ความพึงพอใจในงานดังกล่าวสอดคล้อง
กั น กั บ ทฤษฎี ล าดั บ ขั้ นความต้ อ งการพื้ น ฐานของ
MASLOW ที่กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการอยูเ่ สมอและ
ไม่สิ้นสุ ด โดยความต้องการของมนุ ษย์จะถูกเรี ยงลาดับ
ขั้นตามความสาคัญโดยเริ่ มจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
ขึ้นไป ซึ่ งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นจน
เป็ นที่ พึ ง พอใจแล้ว ก็ จ ะขยับ ไปสู่ ค วามต้อ งการขั้น
พื้นฐานในลาดับถัดไป
งานวิจยั นี้ เป็ นการสร้างตัวแบบพยากรณ์อายุงานของการ
ลาออกโดยใช้ขอ้ มูลประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งสอดคล้อ งกับ
เรื่ อ งของความพึ ง พอใจในงานที่ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎี
ความต้องการพื้นฐานของ MASLOW ในขั้นที่ 2 ความ

ต้อ งการความมั่น คงปลอดภัย และขั้น ที่ 4 คื อ ความ
ต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ โดยในขั้นที่ 2 ปั จจัย
ที่ สอดคล้องกับทฤษฎี ของ MASLOW ในงานวิจยั นี้ คือ
สัญญาการจ้างงานของพนักงาน พนักงานจะมีความพึง
พอใจในงานที่ทาอยูก่ ็ต่อเมื่อเค้าได้รับความรู ้สึกมัน่ คงใน
งานที่ ท าอยู่ ดัง นั้ น พนั ก งานที่ มี สั ญ ญาจ้า งเป็ นแบบ
สั ญ ญาจ้ า งชั่ ว คราว จะมี โ อกาสท าให้ พ นั ก งานเกิ ด
ความรู ้สึกไม่มนั่ คง เนื่องจากสามารถูกบอกเลิกสัญญาได้
ทุกเมื่อ ทาให้พนักงานเกิดความตั้งใจที่จะลาออกตามมา
ได้ แตกต่ า ง จากพนัก งานที่ มี สัญ ญาจ้า งเป็ นพนัก งาน
ประจา จะรู ้สึกมีความมัน่ คงในงานมากกว่า ซึ่งการจะเกิด
ความต้องการเพื่อสนองตอบความพึงพอใจในขั้นที่ 2 นี้
พนักงานจะต้องได้รับความพึงพอใจจากความต้องการ
ขั้น พื้ น ฐานในขั้น ที่ 1 ในเรื่ อ งของผลตอบแทนอย่ า ง
เพียงพอแล้ว แต่เนื่ องด้วยข้อจากัดของงานวิจยั นี้ ในส่ วน
นี้ จึงไม่ได้นาปั จจัยนี้มาใช้ในตัวแบบด้วยนัน่ เอง และ ใน
ขั้นที่ 4 ปั จจัยที่ สอดคล้องกับทฤษฎี ของ MASLOW ใน
งานวิ จัย นี้ ต าแหน่ ง งาน พนั ก งานจะรู ้ สึ ก ได้รั บ การ
ยอมรับและมีอานาจเมื่อพนักงานได้รับการปรับตาแหน่ง
ให้เห็นหัวหน้างาน พนักงานจะรู ้สึกมีความภูมิใจและพึง
พอใจในงานที่ ทามากขึ้ น แต่ ส าหรั บ พนัก งานที่ ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเพียงพอ, มีความมัน่ คงในงาน และ มี
สั ง คมของเพื่ อ นร่ วมงานที่ ดี แ ล้ ว ในระยะยาวหาก
พนักงานยังไม่ได้รับการปรับตาแหน่ง ก็มีผลให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจและมีโอกาสที่จะเกิดความตั้งใจที่จะลาออก
จากงานได้เช่นกัน

4. สรุ ปผลการวิจยั
4.1 รู ปแบบการจัดกลุ่มพนักงาน
ผลที่ ไ ด้จ ากการจัด กลุ่ ม ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข อง
พนักงานที่ มีอายุงานมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ปี และ กลุ่ม
ลักษณะของประชากรศาสตร์ ของพนักงานที่ มีอายุงาน
น้อ ยกว่า 2 ปี ได้ล ัก ษณะของข้อ มู ล ที่ อ อกมาคล้ายกัน
แตกต่างกันในเรื่ องของปั จจัยเพศ กลุ่มพนักงานที่อายุงาน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ปี เป็ นเพศหญิง และ มีการศึกษาอยู่
ในระดับ ม.ต้น ซึ่ งมีค่าความแม่นยาของการจัดกลุ่มอยูท่ ี่

67% ซึ่ งยังไม่สามารถใช้เป็ นตัวแทนที่ ดีในการจัด กลุ่ม
เพื่ อ คัด เลื อ กพนักงานฝ่ ายผลิ ต เข้าท างานได้ เนื่ อ งจาก
ปริ ม าณข้อมู ลที่ ใช้ในการเรี ย นรู ้ ย งั มี ปริ ม าณน้อ ย และ
ปั จจัยส่ วนใหญ่ถูกกาหนดโดยนโยบายของบริ ษทั จึงทา
ให้ลกั ษณะของข้อมูลส่ วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันใน 2
กลุ่ม
4.2 ตัวแบบการพยากรณ์
ผลที่ ได้จากการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ ขั้นตอนวิธีที่
เหมาะสมในการวิ จั ย นี้ คื อ Decision Tree ซึ่ งให้ ค่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของตัว แบบพยากรณ์ อ ยู่ที่ 69% ในการ
พยากรณ์วา่ จากลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ พนักงาน
จะมี อายุงานมากกว่าเท่ากับ 2 ปี หรื อ น้อยกว่า 2 ปี แต่
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการใช้เพียงข้อมูลประชากรศาสตร์ จึง
ทาให้ตวั แบบสามารถอธิ บายความถูกต้องได้เพียง 69%
ซึ่ งส่ วนที่เหลืออีก 31% ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่นามาใช้ในการ
สร้างตัวแบบและการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของขั้นตอน
วิธีที่เลื อกใช้ที่จะช่ วยให้ประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบเพิ่ม
สูงขึ้น
4.3 การสัมภาษณ์
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผลลัพธ์ที่ได้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง
ในบริ ษทั มีความสอดคล้องกันเนื่องจากมีการวางนโยบาย
ของบริ ษทั ในเรื่ องของการรับสมัครพนักงานฝ่ ายผลิตไว้
จึงทาให้ลกั ษณะของข้อมูลมีความคล้ายกัน และ ปั จจัยใน
การทาให้เกิดการนาผลลัพธ์ไปใช้จริ งคือฝ่ ายบริ หารที่จะ
เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการอนุ มตั ิให้นาไปใช้ในเชิ งนโยบาย
ได้ รวมถึงการใช้จะต้องไม่มีการนาข้อมูลสู่ ภายนอกตาม
ระเบี ย บของการรั ก ษาความปลอดภัย ของข้อ มู ล ของ
บริ ษทั

5. ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การภายใต้
ข้อ จ ากัด ทางด้า นเวลา และ ข้อ จ ากัด ทางด้า นข้อ มู ล
รวมถึ ง ประสบการณ์ ค วามรู ้ แ ละการฝึ กฝนทางด้า น
วิ ท ยาศาสตร์ ข ้อ มู ล ที่ ม ากพอ จึ ง อาจท าให้ ผ ลลัพ ธ์ ข อ

งานวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ยงั ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพดี
ที่ สุ ด ดั ง นั้ นผู ้วิ จั ย จึ ง ได้ จั ด ท าข้อ เสนอแนะส าหรั บ
งานวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา
งานวิ จั ย หรื อ ใช้ เ ป็ นแนวทางเพื่ อ ประยุ ก ต์ ต่ อ ยอด
งานวิ จัย นี้ ต่ อ ไปในอนาคต ในบริ บ ท หรื อ องค์ก ร ที่
แตกต่างกันไป โดยสรุ ปไว้ดงั นี้
(1) การตั้งคาถามสาหรับผลลัพธ์ที่ตอ้ งการศึกษา เราต้อง
มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนว่าเราต้องการทราบผลลัพธ์ที่อยู่
ในรู ป แบบของข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประเภท หรื อ เป็ นค่ า สิ่ ง
เหล่านี้ มีผลกับการเลือกใช้ข้ นั ตอนวิธี และ รู ปแบบของ
การเรี ยนรู ้ ข องเครื่ อง ให้ เ หมาะสมกับ ผลลัพ ธ์ ที่ เ รา
ต้องการทราบ รวมถึงจะช่วยกาหนดข้อมูลที่เราต้องการ
ได้ต้ งั แต่ตอนเริ่ มต้นของการทาวิจยั ทาให้สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นในการวิเคราะห์ได้ครบถ้วนมาก
ยิง่ ขึ้น
(2) ผลลั พ ธ์ ข องงานวิ จั ย นี้ เป็ นการใช้ เ พี ย งข้ อ มู ล
ประชากรณ์ ศ าสตร์ ใ นการพยากรณ์ ก ารลาออกของ
พนักงานฝ่ ายผลิตเท่านั้น ซึ่ งในความเป็ นจริ งปั จจัยการ
ลาออกมี ปั จจั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม และ
ผลตอบแทนในการทางานเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย รวมถึ ง
พฤติกรรมการมาทางาน ที่จะเป็ นตัวที่แสดงออกถึงความ
ไม่พอใจในการทางานผ่านทางพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การ
ขาด, ลา, มาสาย ของพนักงาน [1] ดัง นั้น ผลลัพ ธ์ ข อง
งานวิ จั ย นี้ จึ ง เป็ นการอธิ บ ายเพี ย งปั จ จั ย ของข้อ มู ล
ประชากรศาสตร์ เท่านั้น หากต้องการให้มีความถูกต้อง
มากยิง่ ขึ้น ถ้าสามารถใช้ขอ้ มูลเชิงลึกในด้านผลตอบแทน
ที่ จ ะเป็ นอี ก ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ส าหรั บ พนัก งานในระดับ
ปฏิบตั ิการเนื่ องจากเป็ นความต้องการพื้นฐานขั้นแรกสุด
ที่ จะตอบสนองเรื่ องของความต้องการด้านร่ างกายตาม
ทฤษฎีของ MASLOW ร่ วมถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่นพฤติกรรม
การมาทางานที่ แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจในงาน ก็
จะช่วยให้ตวั แบบการพยากรณ์มีประสิ ทธิ ภาพและความ
แม่นยามากยิง่ ขึ้น
(3) ในส่วนของขั้นตอนการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ ยัง
มีอีกหลายเทคนิ คที่ทางผูว้ ิจยั ไม่ได้นามาใช้ เช่น เทคนิ ค
การทา Cross validate สาหรับการเลือกชุดข้อมูลเพื่อเป็ น
ข้อ มู ล สอนและข้อ มู ล ทดสอบให้ ส ลับ กัน จนครบทุ ก

รายการ หรื อ การใช้เทคนิค Resampling เพื่อใช้แก้ปัญหา
กรณี ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ผ ลลัพ ธ์ ข องค าตอบที่ จ ะพยากรณ์ มี
สั ด ส่ ว นไม่ เ ท่ า กัน (Imbalanced) รวมถึ ง การปรั บ แต่ ง
ค่าพารามิเตอร์ โดยละเอียดของแต่ละขั้นตอนวิธีเพื่อให้
ได้ตวั แบบที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หากมีระยะเวลา
ที่ เ พี ย งพอและมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดของ
เทคนิค และ การปรับแต่งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ก็จะสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ให้มีความ
ถูกต้องแม่นยาได้มากยิง่ ขึ้นด้วย
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