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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ช่ือองคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 

  บริษทั  เอสซีวี  แอนด ์ แอสโซซิเอทส ์ จาํกดั เป็นบรษิทัฯของคนไทย จดัอยูใ่นกลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกจิบรกิารดา้นการจดังาน ก่อตัง้ โดย นาย สรุเดช จรรยาสวสัด์ิ อดตีผูบ้รหิาร

มอือาชพีระดบัสงู ในวงการตลาด และสือ่โฆษณา  ในปี พ.ศ. 2540 โดยเริม่ธุรกจิบรกิารรบัจา้ง

ถ่ายทาํ เชา่อุปกรณ์และรถบนัทกึเทปโทรทศัน์ (OB) รวมถงึ ใหเ้ชา่และบรกิารหอ้งตดัต่อ  
 

 ในระยะเวลา 2-3 ปีแรกในวงการธุรกจิโทรทศัน์ บรษิทัฯไดพ้ฒันาความรู ้ความสามารถ

และสรา้งประสบการณ์ทมีงาน จนกระทัง่ บรษิทัฯไดข้ยายธุรกจิเขา้สูต่ลาดของผูผ้ลติ วดิโีอ โดย

รบัจา้ง ผลติและตดัต่อ ตน้แบบภาพยนตรว์ดิโีอ (MASTER VIDEO TAPE) ใหญ่ๆหลายราย 

เชน่ WORLD PICTURE STAR FILM สหมงคลฟิลม์ และ BGC ของสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

จนกระทัง่ บรษิทัฯไดร้บัการยอมรบัวา่ เป็นหน่ึงในผูนํ้าทีร่บัจา้งผลติตน้แบบภาพยนตร ์ วดิโีอ 

มากทีส่ดุของเมอืงไทย  

 ดว้ยประสบการณ์อยา่งมอือาชพีของผูบ้รหิาร และ การดแูลเอาใจใสล่กูคา้อยา่งซื่อสตัย ์

ตรงเวลา รวมถงึ มหีลกัจรรยาบรรณในการทาํธุรกจิ บรษิทัฯไดร้บัความไวว้างใจใหร้บัจา้งผลติ

รายการทางโทรทศัน์ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นประเภทรายการวาไรตี ้ สาระบนัเทงิ เกมสโ์ชว ์ ดนตร ี

และรายการสารคดอีื่นๆ ใหแ้ก่ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ทางสถานีโทรทศัน์แทบทุกชอ่ง ทัง้ทาง 

ชอ่ง 3  ชอ่ง 5  ชอ่ง 7ส ีชอ่ง 9 อ.ส.ม.ท ชอ่ง 11 ช่อง ไอทวี ีหรอื แมแ้ต่ เคเบิล้ทวี ีเชน่ ชอ่ง 

MTV ชอ่ง CHANNEL V และรบัจา้งถ่ายทอดสดการแขง่ขนัมวย UBC จาก เมอืงพทัยา เป็นตน้ 

 ยิง่ไปกวา่น้ี ทางบรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจาก บริษทั แฟมมิล่ีโนฮาว จาํกดั ใน

เครอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ใหร้บัจา้งบรกิารจดัหาบุคคลากรผูช้าํนาญการ เพือ่

ดาํเนินการผลติสือ่วทิยโุทรทศัน์ ตัง้แต่ปี 2546 ถงึ ปัจจุบนั ดาํเนินการผลติรายการต่างๆใหแ้ก่ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ออกอากาศทาง สถานี MODERN NINE UBC 07 TGN และ 

MONEY CHANNEL 
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 ตลอดระยะเวลาทีด่าํเนินธุรกจิมาเกอืบสบิปี บรษิทัฯไดผ้ลติและสรา้งสรรคผ์ลงาน

คุณภาพในวงการธุรกจิต่างๆ จนสามารถไดข้ยายงานและสรา้งชื่อเสยีงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่ม

ลกูคา้จาํนวนมาก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาคเอกชนและองคก์รภาครฐั  

 

วตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินธรุกิจ 
 

 นบัตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัฯขึน้มา  บรษิทัฯไดก้าํหนดวตัถุประสงคห์ลกั ไว ้เพือ่ใชเ้ป็น

 แนวทางสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิไว ้ดงัน้ี    

1. เพือ่รกัษาไวซ้ึง่ความเป็นกจิการของคนไทย ทีม่มีาตรฐานในการบรหิารจดัการ 

และดาํเนินการธุรกจิในแบบอยา่ง ระดบัเดยีวกบันานาชาต ิ   (International Standard Thai 

Management Company)  

2. เพือ่ดาํเนินการ และ พฒันาความสามารถ  การแขง่ขนัธุรกจิ เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มี

สถานะเป็นหน่ึงในผูนํ้า ดา้นธุรกจิการใหบ้รกิาร การบรหิารการจดังาน ในประเทศไทย 

(Leadership in the Event Management Business in Thailand) 

3. เพือ่ดาํเนินธุรกจิ โดยเน้นหลกั บรรษทัภบิาล เพือ่ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทีเ่ทา่

เทยีมกนัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย (Good Corporate Governance to Balance Interest of 

Stakeholders)  

4. เพือ่ดาํเนินธุรกจิ โดยยดึหลกัของการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคมไทย โดยให้

การสนบัสนุนศลิปวฒันธรรม และประเพณทีีด่งีามของไทย (Good Corporate for Thai Society 

by Supporting Thai Arts, Cultures and Traditions )  

5. เพือ่รว่มพฒันาชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบั

ของสงัคมและนานาชาต ิ(Gaining Public Acceptance and International Awareness) 

 
 

ประเภทและลกัษณะของธรุกิจ 

 ตลอดชว่งระยะเวลาสบิปี  บรษิทัฯไดด้าํเนินงานและพฒันาธุรกจิจนเตบิโต ไดข้ยาย

กจิการจากธุรกจิพืน้ฐาน สูป่ระเภทธุรกจิบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ อกีหลายประเภท อนัไดแ้ก่ 

1. บรกิารรบัจา้งถ่ายทาํ  ใหเ้ชา่อุปกรณ์และรถบนัทกึเทปโทรทศัน์  

(TV Tape Recording & OB Rental Services) 

2. บรกิารรบัจา้งผลติ ตดัต่อ และ ใหเ้ชา่หอ้งตดัต่อเทปโทรทศัน์ 

(Editing Facilities & Editing Room Rental Services) 

3. บรกิารรบัจา้งผลติ อดัเสยีง และ ลงเพลง 

(Music Mix & Composition Management) 
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4. รบัจา้งผลติ และ บรกิารสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์ ประเภทต่างๆ  

( TV Program Creation & Production Services) 

5. รบัจา้งบรกิารและบรหิารงานจดักจิกรรมทางการตลาดและสง่เสรมิการขาย 

(Corporate Marketing & Promotion Event Management) 

6. รบัจา้งบรกิารและบรหิารจดังานประชุมสมันา แสดงสนิคา้ และ นิทรรศการ  

(Trade-shows & Exhibitions Management) 

7. รบัจา้งบรกิารและบรหิารจดัการแสดงประกอบแสง-เสยีง  

(Light & Sound Event Management & Shows) 

8. รบัจา้งบรกิารและบรหิารจดัการแสดงดนตรแีละคอนเสริต์ 

(Music Event & Concert) 

9. บรกิาร รบัจา้งผลติและบรหิารสือ่โฆษณา และ มลัตมิเีดยี  

(Media Production & Multi-Media Management) 

10. บรกิารรบัจา้งออกแบบ ประดบัตกแต่งฉาก และสรา้งเวท ี 

( Stage Design & Production Management) 

11. บรกิาร รบัจา้งออกแบบ ผลติ SPECIAL EFFECTS และ การแสดงพลุ 

ดอกไมไ้ฟ ( Firework Design & Effects Production Management) 

 

 โครงสรา้งการบริหารงานและการดาํเนินงาน 
   

  บรษิทั เอสซวี ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั ประกอบดว้ยฝ่ายบรหิาร ฝ่ายบญัช ี

ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายปฏิบตัิรายการ ประกอบด้วย  ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และฝ่าย

รายการ สว่นฝ่ายทีเ่ป็นหวัใจหลกัขององคก์ร คอื ฝ่ายขาย ตลาด ผลติ ดงัแผนภมูต่ิอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1: แผนภมูแิสดงโครงสรา้งองคก์รของบรษิทั เอสซวี ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โครงสรา้งและสดัส่วนธรุกิจของบริษทัฯ 

 

 บรษิทัฯ มผีลประกอบการ โดยมอีตัราการเจรญิเตบิโตขึน้ตามลาํดบั แต่มปัีจจยัทีท่าํให ้

โครงสรา้งและสดัสว่นธุรกจิของบรษิทัฯ ไดผ้นัแปรเปลีย่นไป ในชว่งตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา 

ทัง้น้ี  สดัสว่นผลประกอบการดา้นธุรกจิของบรษิทัฯ ขึน้อยูก่บั สถานภาพของเศรษฐกจิ ลกูคา้ 

การแขง่ขนั และ กลยทุธของบรษิทัฯ 
 

 บรษิทั มโีครงสรา้งและสดัสว่นธุรกจิ ดงัน้ี (ตัง้แต่เริม่จนถงึปัจจุบนั) 
 

  อนัดบั 1 การบรหิารจดัการแสดงดนตรแีละคอนเสริต์ 

             (Music Event & Concert)            76 % 

  

แผนก Family 

Know-How 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบริหารบญัชี ฝ่ายบริหารการเงิน 

แผนก 

บญัชี 

แผนก

ตรวจสอบ 

แผนก 

กฎหมาย 

แผนก 

จดัซ้ือ 

แผนก 

คลงัพสัด ุ

แผนก 

ธรุการ 

แผนก 

บริหารบคุคล 

ฝ่ายผลิต 

แผนกวางแผน 

การผลิต 

แผนกจดัหา  / 

ขนส่ง/Supplier 

แผนกประสาน 

งานผลิต 

แผนกควบคมุ

การผลิต 

ฝ่ายขาย / การตลาด  

แผนกวางแผน 

การตลาด 

แผนกออกแบบ 

กราฟฟิค 

แผนกประสาน 

งานลกูค้า 

แผนกขาย 

แผนกเทคนิค 

ให้เช่าอปุกรณ์ / 

ห้องตดัต่อ 
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 อนัดบั 2 รบัจา้งผลติและบรหิารสือ่โฆษณาและมลัตมิเีดยี  

  (Media Production & Multi-Media  

   Management)     10 % 

     อนัดบั 3       การแสดงพลุและดอกไมไ้ฟ  

  ( Firework Design & Effects Production  

  Management)       7 % 

 อนัดบั 4 การบรหิารจดัการแสดงประกอบแสง - เสยีง  

  (Light & Sound Event Management &  

  Shows)       4 % 

             อนัดบั 5 อื่นๆ   

    (Others)      3 % 
 

รวมโครงสรา้งและสดัส่วนธรุกิจของบริษทัฯ  100 % 
 

 

 การแข่งขนั และ คู่แข่งขนัหลกั 
  

  การแขง่ขนัในธุรกจิน้ี นบัวนัจะมกีารแขง่ขนัสงู เน่ืองจากมอีตัราจาํนวน

ผูป้ระกอบการใหม่ๆ เขา้มาในธุรกจิน้ีมากขึน้ แต่อยา่งไรกต็าม คูแ่ขง่ขนัหลกั ทีเ่ป็น MAJOR 

PLAYERS ในแต่ละประเภท EVENT ยงัคงใชค้วามพยายามทีจ่ะกลยทุธต่างๆเพือ่ รกัษา

อตัราสว่นแบง่การตลาด ภาพลกัษณ์ และ ชื่อเสยีงขององคก์รตวัเองไว ้ดงัน้ี 
 

ประเภทและลกัษณะธรุกิจ EVENT   คู่แข่งขนัหลกั 
 

 Marketing & Promotion Event Management INDEX EVENT AGENCY 

 Trade-shows & Exhibitions Management       COMART (ศุภกัษร จงศริ)ิ 

 Light & Sound Event Management & Shows JSL 

 Sport Event     JSL 

   CM ORGANIZER 

   COMART (ศุภกัษร จงศริ)ิ 

   ศุภฤกษ ์จงศริ ิ

   TRAFFIC CORNER 
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 Traditional & Cultural Event   JSL 

  CM Organizer 

   COMART (ศุภกัษร จงศริ)ิ 

   ศุภฤกษ์ จงศริ ิ

   กนัตนา  

   บา้นผูนํ้า 

   SEARCH  

   MAXIMA 

 Music Event & Concert   VISARA 

  TRAFFIC CORNER 

  AV ORGANIZER 

  CM ORGANIZER 

  EXTRA ORGANIZER 

  (GMM) 

  BANGKOK ORGANIZER  

  (RS) 

 Beauty Event & Contest    MATCHING 

   AV ORGANIZER  

    BEC TERO 

     ELITE MODEL 

    INSPIRE MANAGEMENT 

 

ขนาดและส่วนแบง่ของตลาด 
 

 ปัจจุบนัขนาดของตลาดรวมทีแ่ทจ้รงิ (TOTAL ACTUAL MARKET SIZE) ไมม่กีารทาํ

วจิยัขอ้มลู หรอื ไมม่ผีูใ้ดสามารถประเมนิไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ จะมธุีรกจิหมนุเวยีนในอุตสาหกรรม

ธุรกจิการจดัการมากน้อยขนาดไหน ทัง้น้ีในแต่ละโครงการ หรอื กจิกรรม มกัจะมกีารประเมนิ

ในรปูของ TOTAL PROJECT (MARKET) VALUE ซึง่จะมงีบประมาณคา่ใชจ้า่ยในปัจจยัอื่นๆ

รวมเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่ 

 คา่การตลาด 

 คา่สนบัสนุนโครงการ / เงนิอุดหนุน 

 งบคา่ SPONSORSHIP 
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 งบผลติ หรอื งบบรหิารสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

 งบดา้นการจดัการผลติ หรอื งบบรหิารจดัการ 

 งบคา่ใชจ้า่ยสถานที ่

 งบคา่ใชจ้า่ยดา้นระบบ แสง – เสยีง 

 งบการแสดง 

 งบคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

 ซึง่งบประมาณคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้ ในแต่ละโครงการมอีตัราสว่นไมเ่ทา่กนั เป็นผล

ทาํใหง้บประมาณ และ ขนาดของตลาด TOTAL PROJECT (MARKET) VALUE มคีวามคลาด

เคลื่อนสงู ดงันัน้ เพือ่ประเมนิขนาดและสว่นแบ่งตลาดของบรษิทัฯ บรษิทัฯจะใชห้ลกัเกณฑก์าร

ประเมนิสว่นแบ่งตลาด ดงัน้ี 

1. ขนาดของตลาดในประเภทธุรกจิทีบ่รษิทัฯดาํเนินธุรกจิอยู ่และ เกีย่วขอ้ง 

( MARKET SIZE OF TARGET BUSINESS) 

2.  มลูคา่ของตลาด บนพืน้ฐานของมลูคา่รายรบัทีเ่กดิจากการจดักจิกรรมจรงิ 

( MARKET VALUE BASED ON EVENT REVENUES ONLY) 
 

 ขนาดของตลาดรวม ตามโครงสรา้งและประเภทธุรกจิทีบ่รษิทัดาํเนินอยู ่ณ ปัจจุบนั อนั

ไดแ้ก่ 

 Music Event & Concert  

 Media Production & Multi-Media Management 

 Firework Design & Effects Production Management 

 Light & Sound Event Management & Shows  

 Beauty Event 

มมีลูคา่ตลาดรวมทัง้สิน้ ประมาณ 3,000 ลา้นบาท (ดงัรายละเอยีดตามตาราง ดงัต่อไปน้ี) 
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ตารางท่ี 1.1: การแสดงการแบง่ตลาด 
 

ESTIMATED MARKET SHARE (BASED ON EVENT REVENUES ONLY) 

TOTAL MARKET SIZE 3,000 mio. Baht 

ITEM COMPANY NAME EST.SALES VALUE %SHARE 

1 AV 180 6.00 

2 CM ORGANIZER 160 5.33 

3 INDEX 140 4.67 

4 BEC TERO 120 4.00 

5 TRAFFIC CORNER 70 2.33 

6 VISARA -TAO 70 2.33 

7 MATCHING 65 2.17 

8 KANTANA 40 1.33 

9 SCV 35 1.17 

10 EXTRA ORGANIZER (GMM) 30 1.00 

11 BANGKOK ORGANIZER (RS) 30 1.00 

12 JSL 30 1.00 

13 COMART 25 0.83 

14 SUPALERK 25 0.83 

15 MAXIMA 20 0.67 

16 SC MATCHBOX 20 0.67 

17 BAN PU NAM 15 0.50 

18 ELITE MODEL 15 0.50 

19 SRESTHA 10 0.33 

20 OTHERS 1900 63.33 

  TOTAL MARKET POTENTIALS 3,000 100.00 



 9 

 
 

  จากภาพ ตารางขา้งบน เป็นสดัสว่นของการแบ่งตลาด จะเหน็ไดว้า่ บรษิทั เอว ี

มสีว่นแบ่งทางการตลาดสงูสดุ 6 % อนัดบัทีส่อง บรษิทั ซเีอม็ ออกาไนซเ์ซอร ์จาํกดั มสีว่นแบ่ง

การตลาดอยูท่ี ่5.33%  บรษิทั อนิเดก็ซ ์มสีว่นแบ่งตลาดอยูท่ี ่4.67% และ บรษิทั เอสซวี ีจะอยู่

ในลาํดบัที ่9 มสีว่นแบ่งการตลาดอยูท่ี ่1.17% 

 

ESTIMATED MARKET SHARE (BASED ON EVENT REVENUES ONLY) 

TOTAL MARKET SIZE 3,000 mio. Baht 
 

 
  จากภาพขา้งบน เป็นสดัสว่นของการแบ่งตลาด จะเหน็ไดว้า่ บรษิทั เอว ี มี

ยอดขายทางการตลาดสงูสดุ 180 ลา้นบาท อนัดบัทีส่อง บรษิทั ซเีอม็ ออกาไนซเ์ซอร ์จาํกดั มี

ยอดขายทางการตลาด 160 ลา้นบาท บรษิทั อนิเดก็ซ ์มยีอดขายทางการตลาดอยูท่ี ่140 ลา้น

บาท และ บรษิทั เอสซวี ีจะอยูใ่นลาํดบัที ่9 มยีอดขายทางการตลาดอยูท่ี ่35 ลา้นบาท 

 

1 AV 180 mio. Baht 
2 CM ORGANIZER 160 mio. Baht 
3 INDEX 140 mio. Baht 
4 BEC TERO 120 mio. Baht 
5 TRAFFIC CORNER 70 mio. Baht 
6 VISARA -TAO 70 mio. Baht 
7 MATCHING 65 mio. Baht 
8 KANTANA 40 mio. Baht 
9 SCV 35 mio. Baht 
10 EXTRA ORGANIZER (GMM) 30 mio. Baht 
11 BANGKOK ORGANIZER (RS) 30 mio. Baht 
12 JSL 30 mio. Baht 
13 COMART 25 mio. Baht 
14 SUPALERK 25 mio. Baht 
15 MAXIMA 20 mio. Baht 
16 SC MATCHBOX 20 mio. Baht 
17 BAN PU NAM 15 mio. Baht 
18 ELITE MODEL 15 mio. Baht 
19 SRESTHA 10 mio. Baht 
20 OTHERS 1900 mio. Baht 

AV 
  CM 

  

INDEX 
  

BEC 
  TRAFFIC 
  

SCV 
  

 
TOTAL MARKET SIZE  3 , 000  mio .  Baht 

equivalent to  100 %  SHARE 
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ภาพรวมของรายได้ ตัง้แต่ 2545-2548 
 

PERFORMANCE HIGHLIGHTS 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  จะเหน็ไดว้า่ ตัง้แต่ปี 2545-2548 รายไดข้องบรษิทัฯ ลดลง ตามลาํดบั จาก

ยอดรายรบั ปี 2545 เทา่กบั 2,357 เมือ่เทยีบกบั ยอดรายรบัปี 2546 เทา่กบั 1,170 จะเหน็ได้

วา่ รายรบัลดลง 50% และ ปี 2547 ยอดรายรบัเทา่กบั 835 เมือ่เทยีบกบั ยอดรายรบั ปี 2546 

เทา่กบั 1,170 ยอดรายรบัลดลง 28 % ยอดรายรบั ปี 2548 เทา่กบั 666 เมือ่เทยีบกบัปี 2547 

เทา่กบั 835  ยอดรายรบัลงลง 20% ถา้คาํนวนจากรายรบัปี 2545 กบั ยอดรายรบัปี 2548 ยอด

รายรบัลดลง 71% ซึง่จะเหน็ไดว้า่ ปี 2548 เป็นชว่งวกิฤตมากของบรษิทัฯ  
 

2.  ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร 
 

 จากการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบับุคลากรช่วง 2 ปี คอื พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548 

พบว่ามพีนักงานลาออกจาก บรษิัทฯ อย่างต่อเน่ือง กล่าวคอื ปีพ.ศ.2547 มพีนักงานลาออก

จาํนวน15 คน และในปี พ.ศ.2548  มพีนกังานลาออก  14  คน ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

  ปี พ.ศ. 2547 จาํนวนพนักงานในบรษิทัฯ มทีัง้หมด 44คน มพีนักงานทีล่าออก

ไป 15 คนคดิเป็นรอ้ยละ 34.09 และแต่ละฝ่ายสามารถแยกไดด้งัน้ี            
  

1. ฝ่ายการตลาด มจีาํนวนพนกังาน 2 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 

2. ฝ่ายขาย มจีาํนวนพนกังาน 4 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 

3. ฝ่ายผลติ มจีาํนวนพนกังาน 20 คน ลาออก 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55 

4. ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ มจีํานวนพนักงาน 8 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ  12.50 

ปี พ.ศ. รายได้ ลดลง 

2545 2357 0   % 

2546 1170 50  % 

2547 835 28  % 

2548 666 20  % 
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5. ฝ่ายเทคนิค 10 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 

 
 

 

 

 

     

   

  ปี พ.ศ. 2548 จํานวนพนักงานในบริษัทฯ มีทัง้หมด 40 คน มีพนักงานที่

ลาออกไป 14 คนคดิเป็นรอ้ยละ 35 และแต่ละฝ่ายสามารถแยกไดด้งัน้ี   
          

  ฝ่ายการตลาด มจีาํนวนพนกังาน 2 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 

1. ฝ่ายขาย มจีาํนวนพนกังาน 4 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 

2. ฝ่ายผลติ มจีาํนวนพนกังาน 16 คน ลาออก 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 

3. ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ มจีํานวนพนักงาน 8 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ  12.50 

4. ฝ่ายเทคนิค 10 คน ลาออก 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 
 

สรปุ จาํนวนพนักงานลาออก  ดงัแผนภมิูต่อไปน้ี 
   

ตารางท่ี 1.2: สถิติและแผนภมิูสดัส่วนพนักงานลาออก 2547 และ 2548 
 

ฝ่าย   จาํนวนพนกังานในฝ่าย จาํนวนพนกังานลาออก คดิเป็นรอ้ยละ 

การตลาด 2547 2 1 50 

  2548 2 1 50 

ฝ่ายขาย 2547 4 1 25 

  2548 4 1 25 

ฝ่ายผลติ 2547 20 11 55 

  2548 16 10 62.5 

ฝ่ายบญัช ี 2547 8 1 12.5 

  2548 8 1 12.5 

ฝ่ายเทคนิค 2547 10 1 10 

  2548 10 1 10 

รวม 2547 44 15 34 
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  2548 40 14 35 
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สรุป        จากขอ้มลูพบวา่ ปัญหาเรือ่งการลาออกของพนกังาน  เมือ่มกีารรบัพนกังานใหมเ่ขา้

มาไมน่านกล็าออก นอกจากน้ีพนกังานทีล่าออก กก็ลบัมาทาํงานใหก้บับรษิทัฯ ในลกัษณะของ

การวา่จา้งชัว่คราว ทาํใหเ้กดิผลกระทบกบัพนกังานประจาํ ในเรือ่งของรายได ้ สง่ผลกระทบต่อ

ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน กล่าวคอื พนกังานประจาํมรีายไดเ้ฉลีย่น้อยกวา่พนกังานทีท่าํ

การวา่จา้งชัว่คราว เชน่ พนกังานประจาํเงนิเดอืน 5500 บาท/เดอืน เบีย้เลีย้งในกรณอีอก

ต่างจงัหวดั วนัละ 150 บาท = 4,500 บาท รวมเฉลีย่รายไดต่้อเดอืน (เงนิเดอืน+เบีย้เลีย้ง) = 
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10,000 บาท  (ทาํงานตัง้แต่ 09.00-24.00น.) ในขณะที ่พนกังานชัว่คราว เบีย้เลีย้งวนัละ 500 

บาท เฉลีย่การทาํงานภาระงานเทา่กนั = 15,000 บาท/เดอืน  แต่พนกังานประจาํรายไดเ้ฉลีย่

น้อยกวา่พนกังานชัว่คราว และพนกังานประจาํไมส่ามารถหารายไดพ้เิศษจากการเป็นพนกังาน

ชัว่คราวใหก้บับรษิทัฯ อื่นได ้ทาํใหม้รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ของพนกังานทีล่าออกจะมากกวา่การ

เป็นพนกังานประจาํของบรษิทัฯ และผลกระทบคอื การลาออก 

 

3. ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหา 
 

 ปัญหาการลาออกของพนกังานสง่ผลกระทบ กล่าวคอื ปัจจยัหน่ึงทีท่าํใหร้ายได้

ของบรษิทัฯ ลดลง แลว้ยงัสง่ผลต่อเน่ืองไปถงึ การลาออกของพนกังาน ดงัน้ี  
 

1. อุปสรรคการทํางาน คือ การแบ่งภาระงานเฉลี่ยไม่ยุติธรรม จากการ

สอบถามเบื้องต้นจากพนักงานพบว่า สาเหตุจากการทีพ่นักงานลาออก และยงัไม่สามารถหา

บุคลากรเขา้มาทํางานทดแทน ทําใหพ้นักงานทีท่ํางานอยู่ในฝ่ายนัน้มภีาระงานเพิม่ขึน้ เพราะ

ตอ้งทํางานแทนพนักงานทีล่าออกไปแต่รายไดย้งัคงเดมิ ไดท้ําใหพ้นักงานเกดิความทอ้ถอยใน

การทาํงาน ขาดกาํลงัใจ  จะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบการทาํงานภายในองคก์ร   
 

2. จากการทีร่ายไดเ้ฉลีย่ของพนกังานประจาํน้อยกวา่พนกังานชัว่คราว สง่ผล

ใหพ้นกังานประจําไม่มแีรงจูงใจในการทํางาน ส่งผลกระทบต่อการสญูเสยีพนักงาน นอกจากน้ี

พนักงานที่ทํางานอยู่กม็ปีระสทิธภิาพในการทํางานลดลง  ส่งผลต่อโครงการต่างๆที่บรษิทัได้

วางแผนไว้และมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของบรษิัทฯ นอกจากน้ี

พนกังานทีเ่ริม่ปฏบิตังิานใหมย่งัขาดทกัษะและประสบการณ์ทีเ่พยีงพอ ขาดประสบการณ์ในการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ และจากการที่พนักงานรบัผดิชอบส่วนใหญ่เป็นพนักงานชัว่คราว ทําให้

ประสทิธภิาพของงานลดลง เช่น โครงการ MISS THAILAND 2006 มปัีญหาอย่างมากในการ

ทํางาน เน่ืองจากพนักงานประจําในบริษัทฯ ที่ทํางานด้านฝ่ายผลิต มี  5 คน ที่เหลือเป็น

พนักงานชัว่คราว ปัญหาของการทํางานคอื การประสานงาน  การวางแผน และ ขาดผูนํ้าคอย

ควบคุมดูแลในแต่ละทมี ในการประสานงานกบั หน่วยงาน และ องคก์ร อื่นๆ เกดิปัญหาเพราะ 

พนักงานฟรีแลนซ์ ไม่ได้รบัรู้เรื่องของการทํางาน การประสานงานตัง้แต่ต้นทําให้ในการ

ปฏบิตังิานจรงิเกดิปัญหา และมผีลใหบุ้คคลภายนอกองคก์รขาดความเชื่อมัน่ในการทาํงานของ

องคก์ร 

  การลาออกของพนักงาน มผีลกระทบอย่างมากต่อองค์กร ถ้าต้องการใหง้าน

และระบบการทํางานมีประสทิธิภาพ ควรจะต้องรกัษาพนักงานประจําที่ยงัคงทํางานให้กับ

องคก์ร  โดยการสรา้งขวญัและกําลงัใจใหก้บัพนักงานปัจจุบนั เมื่อพนกังาน มขีวญัและกําลงัใจ

ดกีจ็ะทาํงานไดอ้ยา่งมคีุณภาพ ทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  
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  จากปัญหาดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยั ตอ้งการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ 

ในการปฏบิตังิานของพนกังานประจาํ ของบรษิทัฯ ทีม่ผีลต่อการลาออกจากองคก์ร และสง่ผล

กระทบต่อองคก์ร โดยจะศกึษาตวัแปรอสิระต่างๆ เชน่ อาย ุ เพศ การศกึษา ตาํแหน่ง แผนก 

ขัน้เงนิเดอืน ทีม่ผีลกระทบต่อตวัแปรตามคอื ความพอใจในการทาํงานในแงม่มุต่างๆ 
 

4. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

การศกึษามวีตัถุประสงคเ์พือ่วดัระดบัความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังาน 

รวมทัง้ตวัแปรสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่อการทาํงานของพนกังานในเชงิบวก ทีท่าํ

ใหไ้ดผ้ลผลติเพิม่ขึน้ (Productivity) และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาเพือ่เพิม่

ระดบัความพงึพอใจ หรอืขจดัปัญหาความไมพ่อใจของพนกังาน โดยตัง้หวัขอ้

ปัจจยัทีต่อ้งการหาคาํตอบคอื 

1. เพือ่ศกึษา ปัญหา และสาเหตุ ของการลาออกของพนกังาน 

2. เพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3. พฒันากลยทุธเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

5.  สมมุติฐานในการวจัิย 

  สมมตุฐิานโดยทัว่ไป 

1. พนกังานทุกๆคนควรจะมคีวามพงึพอใจทีจ่ะทาํงานไมว่า่จะมอีายุ

เทา่ใด สงักดัแผนกใด หรอืทาํงานมานาน 

2. ตวัแปรดา้นการบงัคบับญัชา การรบัรูแ้ละการยอมรบั ตลอดจน

ความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน กบัผูบ้งัคบับญัชา จะมนียัสาํคญัเชงิ

บวกต่อความพงึพอใจ 
 

  ระเบยีบวธิกีารศกึษาของปัญหา 

1. รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากพนกังานทีป่ฏบิตังิานอยูใ่น

ปัจจุบนั และ พนกังานทีล่าออก  

2. วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลกระทบทาํใหเ้กดิปัญหา 

3. กาํหนดกลยทุธแ์กไ้ขปัญหา 

จากนัน้จะออกแบบสอบถามเพือ่ใชถ้ามความพงึพอใจจากน้อยไปหามาก 

ตามลาํดบัขัน้ 1-5 (Likert-type scale) โดยม ีตวัแปรสองกลุ่ม เชน่ 

 ตวัแปรอสิระ – ขอ้มลูบุคคล อาย ุเพศ การศกึษา อายงุาน แผนกที่

ทาํงาน ฯลฯ 
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 ตวัแปรตาม –  ความพงึพอใจในหวัขอ้ 1. การบงัคบับญัชา 2. 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  3. การรบัรูแ้ละการยอมรบั 4. ผลประโยชน์และผลตอบแทน 5. 

การพฒันาสายอาชพี 6. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน 

  นําโครงมาจาก Minnesota satisfaction Questionnaires (MSQ) ผูต้อบ 

  แบบสอบถามแต่ละคนจะใชเ้วลาเพยีง 10-15 นาท ี ซึง่จะขจดัการตอบคาํถาม

  โดยไมต่ัง้ใจ 
   

วิธีการศึกษาสาเหตขุองปัญหา 

  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามวา่มคีวามสมัพนัธ์

มากน้อยเพยีงใด โดยคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต ์มลีาํดบัการวเิคราะหด์งัน้ี 

 ใชก้ารแจกแจงความถี ่(frequency Distribution) เพือ่อธบิายลกัษณะของ

กลุ่มตวัอยา่ง วา่ผูต้อบแบบสอบถาม (Sample) มลีกัษณะสว่นมากเป็น

อยา่งไร 

 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามวา่มี

ความสมัพนัธม์ากน้อยเพยีงใดในแต่ละแงม่มุ โดยมุง่เน้นหาสาเหตุตามที่

ไดต้ัง้สมมตุฐิานไว ้

 ตอบคาํถามจากหวัขอ้ปัญหาของวตัถุประสงคว์า่พนกังานมรีะดบัความพงึ

พอใจเป็นอยา่งไร และอะไรเป็นตวัแปรสาํคญัต่อความพงึพอใจ 

  ผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ะทาํใหส้ามารถขจดัสว่นทีไ่มจ่าํเป็นออกไป เสรมิ

เพิม่เตมิสว่นทีข่าดขององคก์รเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยการศกึษาปัญหาและความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานประจาํของบรษิทัฯทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ร โดยจะศกึษาถงึ

ตวัแปรอสิระต่างๆเชน่ อาย ุ เพศ การศกึษา ตําแหน่ง แผนก ขัน้เงนิเดอืน ทีม่ผีลกระทบต่อตวั

แปรตามคอืความพงึพอใจในการทาํงานในแงม่มุต่างๆ 
 

6.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

การศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานน้ีจะมุง่เน้นไปทีท่ศันคตขิอง

พนกังานทีม่ต่ีอการทาํงานของตนเองในแงม่มุชนิดงานทีท่าํ เพือ่นรว่มงาน การบงัคบับญัชาและ

การบรหิาร ในการทีจ่ะอธบิายถงึพฤตกิรรมของพนกังานทีแ่สดงออกในทศิทางต่างๆกนั และ

เขา้ใจพฤตกิรรมของพนกังานจงึทาํใหพ้นกังานไดแ้สดงออกซึง่ความสามารถ และมคีวาม

จงรกัภกัดต่ีอบรษิทัฯ และมคีวามสขุทีจ่ะทาํงานใหก้บับรษิทัฯตลอดไป 

ในแง่มุมขององค์กรจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการบรหิารจดัการในเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงทศันคติเชงิลบให้เป็นทศันคติเชงิบวกของพนักงาน รวมทัง้รกัษาไว้ใหย้าวนาน

ตลอดไป ผลลพัธ์ของการศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน จะนําไปสู่การ
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กําหนดพฤติกรรมของพนักงาน ฝ่ายบริการสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจดําเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเพื่อให้เกิดทันคติเชิงบวกได้ เพราะว่าความคิดเห็นของ

พนกังานจะเป็นสว่นสาํคญัในการกาํหนดทศิทางขององคก์รในอนาคต   



   

 

บทท่ี 2 

 

ทฤษฎีและองคค์วามรูท่ี้เก่ียวข้องกบับริษทั 
 

 

  การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิ ทฤษฎต่ีาง ๆ และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมา

เป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั  ดงัน้ี 
 

1. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ 
 

   2. ผลงานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 
 

ความหมายของความพงึพอใจ 
 

 ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูสกึ รกั ชอบ ยนิด ีเตม็ใจ หรอืมเีจตนคตทิีด่ี

ของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง ความพงึพอใจ จะเกดิขึน้เมือ่ไดรบัผลตอบสนองความตองการ 

ทัง้ดา้นวตัถุและดานจติใจ ความพงึพอใจเปนเรือ่งเกีย่วกบัอารมณ ความรูสกึ และ

ทศันะของบุคคลอนัเน่ืองมาจากสิง่เราและสิง่จงูใจ  ซึง่จะปรากฏออกมาทางพฤตกิรรม โดย

เปนองคประกอบที ่  สาํคญัในการทาํกจิกรรมตางๆ ของบุคคล (พณิ, 2529: 10 และ 

อจัฉนา, 2534: 18) 

  Vroom (1964 อา้งในสมพร, 2537:18)  กล่าววา่ ทศันคตแิละความพงึพอใจใน

สิง่หน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะทัง้สองคาํน้ีจะหมายถงึ ผลทีไ่ดจ้ากการทีบุ่คคลเขา้ไปมสีว่น

รว่มในสิง่นัน้  ทศันคตดิา้นบวกจะแสดงใหเ้หน็สภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้  และทศันคตดิา้น

ลบจะแสดงใหเ้หน็สภาพความไมพ่งึพอใจ 

  ดเิรก  ฤกษห์รา่ย  (อา้งในรสรนิทร,์  2538:36)  กล่าววา่ความพงึพอใจ  

หมายถงึทศันคตใินทางบวกของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง  ซึง่จะเปลีย่นไปเป็นความพงึพอใจใน

การปฏบิตัต่ิอสิง่นัน้ 

  พณิ  สวุรรณ (2529: 10)  ไดส้รปุไวว้า่  ความพงึพอใจหมายถงึ ความรูส้กึรกั 

ชอบ ยนิด ีเตม็ใจ หรอืมเีจตคตทิีด่ขีองบุคคลต่อสิง่หน่ึงสิง่ใด ความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมือ่ไดร้บั

ผลตอบสนองความตอ้งการทัง้ทางดา้นวตัถุและจติใจ 



 17 

  อรรถพร ขาํด ี(2546: 29)  ไดส้รปุวา่  ความพงึพอใจ  หมายถงึ  ทศันคตหิรอื

ระดบัความพงึพอใจของบุคคลต่อกจิกรรมต่างๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของกจิกรรม

นัน้ๆ โดยเกดิจากพืน้ฐานของการรบัรู ้ คา่นิยมและประสบการณ์ทีแ่ต่ละบุคคลไดร้บั ระดบัของ

ความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมือ่กจิกรรมนัน้ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการแก่บุคคลนัน้ได ้

อุทยัพรรณ   สดุใจ  (2545:7)  ความพงึพอใจ หมายถงึ  ความรูส้กึหรอื

ทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึงโดยอาจจะเป็นไปในเชงิประเมนิคา่ วา่ความรูส้กึหรอื

ทศันคตต่ิอสิง่หน่ึงสิง่ใดนัน้เป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ   

ชรณิ ี เดชจนิดา (2535 : 14)   กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ

หรอืทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึงหรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ความรูส้กึพอใจจะ

เกดิขึน้เมือ่ความตอ้งการของบุคคลไดร้บัการตอบสนอง  หรอืบรรลุจุดมุง่หมายในระดบัหน่ึง  

ความรูส้กึดงักล่าวจะลดลงหรอืไมเ่กดิขึน้  หากความตอ้งการหรอืจุดมุง่หมายนัน้ไมไ่ดร้บัการ

ตอบสนอง 

 

 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 

 “ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน”  จะนําไปสูก่ารทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  ถา้

บุคคลมคีวามพงึพอใจในงานทีเ่ขารบัผดิชอบอยู ่ เขาจะสามารถทาํใหง้านมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

มผีลผลติเพิม่ขึน้ และทาํใหม้กีาํไรเพิม่ขึน้  ความพงึพอใจในงานอาจจะเกดิจากกาํลงัใจ  ขวญั

ในการทาํงาน คนทีม่ขีวญัด ี กาํลงัขวญัสงู  บุคคลนัน้จะมคีวามสขุและเมือ่มคีวามสขุกจ็ะทาํให้

งานมปีระสทิธภิาพ  

 นกัวชิาการไดใ้หแ้นวความคดิของความพงึพอใจ  ซึง่จะแตกต่างกนัออกไป 

เน่ืองจากประสบการณ์และการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหค้วามหมายของความพงึพอใจในการ

ปฏบิตัแิตกต่างกนั ซึง่พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  กรองแกว้ สวุรรณศร ี (2542: 33) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจในการ

ทาํงานวา่ หมายถงึทศันคต ิ โดยทัว่ไปของพนกังานทีม่ต่ีองานของเขา ถา้เขาไดร้บัการปฏบิตัทิี่

ดตีอบสนองความตอ้งการของเขาตามสมควร  เชน่ สภาพการทาํงานทีม่ ัน่คงปลอดภยั ได้

เงนิเดอืนคา่จา้งตอบแทนเพยีงพอแก่การยงัชพี ฯลฯ  จะทาํใหพ้นกังานพอใจและมคีวามรูส้กึ 

(ทศันคต)ิ ทีด่ต่ีอองคก์าร 

  วนัชยั ศริโิชต ิ (2544: 40)  กล่าววา่  ความพงึพอใจในการทาํงานเป็นการวดั

ถงึทศันคตโิดยทัว่ ๆ ไป ของบุคคลทีม่ต่ีองานของเขา โดยผูท้ีม่คีวามพงึพอใจในงานสงูมี

แนวโน้มทีจ่ะทุม่เทความพยายามในการทาํงานใหแ้ก่องคก์ารมาก และน่าจะสง่ผลถงึผลงานของ

องคก์าร ขณะทีผู่ท้ ีม่คีวามพงึพอใจในงานตํ่ากจ็ะทุม่เทต่อการทาํงานน้อยลง จะเหน็วา่ผูท้ีม่ ี
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ความพงึพอใจในงานจะเป็นผูท้ีม่ทีศันคตทิางบวกกบัการทาํงาน ขณะทีผู่ท้ ีม่คีวามไมพ่อใจใน

งานจะมทีศันคตใินทางลบต่อองคก์าร 
 

 

2. ผลงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ทฤษฎแีละองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการทาํงาน 

 

 ทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์ (Herzberg’s Two Factor Theory) 

Frederick Herzberg เป็นนกัจติวทิยาอกีผูห้น่ึงทีมุ่ง่มัน่ศกึษาเรือ่งแรงจงูใจในการทาํงาน 

ผลงานของเขาในเรือ่งน้ีมปีรากฎแพรห่ลายมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1966 และ ค.ศ.1968 ปัญหาทีเ่ขา

เฝ้าถามตนเองอยูเ่สมอคอื ทาํอยา่งไรจะจงูใจคนในการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งด ี เขาเหน็วา่การให้

คา่แรงตํ่าทาํใหค้นงานไมพ่อใจ แต่การใหค้า่แรงสงูกม็ไิดท้าํใหค้นงานอยากทาํงานหนกัขึน้ เงนิ

มใิชส่ิง่จงูใจสงูสดุจะทาํใหค้นงานทาํงานไดม้ากกวา่เดมิ แมเ้งนิจะมคีวามสาํคญักต็าม 

ขณะเดยีวกนัความมัน่คงและบรรยากาศทีด่ใีนองคก์ารกม็ใิชส่ิง่จงูใจสงูสดุอกีเชน่เดยีวกนั 

  ใน ทฤษฎ ีTwo Factors Hertzberg เน้นอธบิายและใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั 2 

ประการ ไดแ้ก่ “ตวักระตุน้ (motivators) และ “การบาํรงุรกัษา” (hygiene) เฮอรเ์บอรก์ เชื่อวา่

ทัง้สองปัจจยัดงักล่าวน้ีมอีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของงานเป็นอยา่งยิง่ ซึง่ผูบ้รหิารองคก์ร ควร

พจิารณาเพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารคนและบรหิารงาน เฮอรซ์เบอรก์ไดศ้กึษาโดย

สมัภาษณ์ความพอใจและไมพ่อใจในการทาํงานของนกับญัชแีละวศิวกรจาํนวน 200 คน จาก

โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกจิ 11 แหง่ ของเมอืงพติสเบอรก์ ผลการศกึษาของเขาสรปุไดว้า่ 

ความพอใจในการทาํงานกบัแรงจงูใจในการทาํงานของบุคคลมคีวามแตกต่างกนั คอื การที่

บุคคลพอใจในการทาํงานมไิดห้มายความวา่บุคคลนัน้มแีรงจงูใจในการทาํงานเสมอไป ความ

พอใจในการทาํงานสง่ผลใหบุ้คคลไมค่อ่ยคดิจะลาออกจากงานหรอืไมค่อ่ยมคีวามคดิจะนดัหยดุ

งาน แต่อาจไมม่สีว่นต่อการมุง่มัน่ทาํใหง้านเจรญิกา้วหน้า แต่ถา้คนงานผูใ้ดมแีรงจงูใจในการ

ทาํงาน คนงานนัน้จะตัง้ใจทาํงานใหเ้กดิผลด ี ทฤษฎแีละการศกึษาของเฮอรซ์เบอรก์ ซึง่ให้

ความสาํคญัแก่ปัจจยัดา้นตวักระตุน้และการบาํรงุรกัษาทีม่ต่ีอเจตคตใินงานของผูป้ฏบิตังิาน ผล

การศกึษาของเฮอรซ์เบอรก์ แสดงใหเ้หน็ผลของปัจจยัดา้นตวักระตุน้และการบาํรงุรกัษาต่อเจต

คตใินงานของผูป้ฏบิตังิาน เฮอรเ์บอรก์ไดก้ล่าวถงึปัจจยัทัง้สองประการ คอื ปัจจยัดา้น

ตวักระตุน้และปัจจยัดา้นการบาํรงุรกัษาทีม่อีทิธพิลต่อการทาํงานของผูป้ฏบิตังิาน ดงัน้ี 

  1. ปัจจยัดา้นตวักระตุน้ ปัจจยัดา้นน้ีมผีลต่อการกระตุน้ ทาํใหบุ้คคลเกดิความ

พอใจ ตวักระตุน้ประกอบดว้ยปัจจยั 6 ปัจจยั ดงัน้ี 

 ความสมัฤทธิผ์ล คอื พนกังานควรตอ้งมคีวามรูส้กึวา่เขาทาํงานได้
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สาํเรจ็ ซึง่อาจจะทัง้หมดหรอืบางสว่น  

 การยอมรบันบัถอืจากผูอ้ื่น คอื พนกังานควรตอ้งมคีวามรูส้กึวา่ความ  

สาํเรจ็ของเขานัน้มคีนอื่นรบัรู ้มคีนยอมรบั  

 ลกัษณะงานทีน่่าสนใจ คอืพนกังานควรตอ้งมคีวามรูส้กึวา่ งานทีเ่ขา

ทาํมคีวามน่าสนใจ น่าทาํ  

 ความรบัผดิชอบ คอืพนกังานควรตอ้งมคีวามรูส้กึวา่ เขามสีิง่ทีจ่ะตอ้ง

รบัผดิชอบต่อตนเองและต่องานของเขา  

 โอกาสทีจ่ะเจรญิกา้วหน้า คอืพนกังานควรตอ้งรูส้กึวา่เขามศีกัยภาพที่

จะเจรญิกา้วหน้าในงานของเขา  

 การเจรญิเตบิโต คอืพนกังานจะตอ้งตระหนกัวา่ เขามโีอกาสเรยีนรู้

เพิม่ขึน้จากงานทีท่าํ มทีกัษะหรอืความเชีย่วชาญจากการปฏบิตังิาน 

แมว้า่การไมม่ปัีจจยัตวักระตุน้น้ี กไ็มใ่ชส่าเหตุทีท่าํใหไ้มพ่อใจเสมอไป  

  2. ปัจจยัดา้นการบาํรงุรกัษา ปัจจยัดา้นน้ีชว่ยใหพ้นกังานยงัคงทาํงานอยู่ 

ประกอบดว้ยปัจจยั 10 ประการ ดงัน้ี  

 นโยบายและการบรหิาร คอื พนกังานรูส้กึวา่ฝ่ายจดัการมกีารสือ่สารที่

ดยีิง่กบัพนกังาน พนกังานกม็คีวามรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์ารและนโยบายการบรหิารงานบุคคล 

 การนิเทศงาน คอื พนกังานรูส้กึวา่ ผูบ้รหิารงานตัง้ใจสอนและแจกจา่ย

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน คอื พนกังานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอหวัหน้า

งานของเขา 

 ภาวการณ์ทาํงาน คอืพนกังานรูส้กึดต่ีองานทีท่าํและสภาพการณ์ของที่

ทาํงาน 

 คา่ตอบแทนการทาํงาน คอื เงือ่นไขค่าตอบแทนการทาํงานมคีวาม

เหมาะสม 

  ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นรว่มงาน คอืพนกังานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอ

กลุ่มเพือ่นรว่มงาน 

 ชวีติสว่นตวั คอื พนกังานรูส้กึวา่งานของเขาทัง้ดา้นชัว่โมงการทาํงาน 

การยา้ยงาน ฯลฯ ไมก่ระทบต่อชวีติสว่นตวั 

 ความสมัพนัธก์บัลกูน้อง คอื หวัหน้างานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 สถานภาพ คอื พนกังานรูส้กึวา่งานของเขามตีําแหน่งหน้าทีด่ ี 
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 ความมัน่คง คอืพนกังานมคีวามรูส้กึมัน่คง ปลอดภยัในงานทีป่ฏบิตัิ

และงานมคีวามมัน่คง 

 

   จากผลการศกึษาของเฮอรซ์เบอรก์ดงักล่าวน้ี จงึเหน็ไดว้า่ ความพอใจและแรง

กระตุน้ของพนกังานสว่นใหญ่เกดิจากลกัษณะของงาน ดงันัน้องคก์ารจงึควรจดัใหม้ี

องคป์ระกอบดา้นการกระตุน้เกีย่วกบังาน ซึง่อาจทาํไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั วธิทีีย่อมรบั

กนัมากวธิหีน่ึง คอืการกระจายงาน แนวทางการกระจายงาน อาจทาํไดห้ลายแนวทาง

ดงัน้ี 

 แนวทางที ่1 ลดการเขม้งวดกบัพนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานใช้

เหตุผลและความรบัผดิชอบในงานของเขาใหม้ากขึน้ 

  แนวทางที ่ 2 จดัใหพ้นกังานทาํงานรวมกนัเป็นหน่วยเดยีวทีม่คีวาม

สมบรูณ์ในตวัมากกวา่ทีจ่ะแยกกนัทาํงานตามลาํพงัเป็นสว่น 

 แนวทางที ่ 3 ใหอ้าํนาจพนกังานมากขึน้ในการตดัสนิใจและการปฏบิตั ิ

และใหพ้นกังานมอีสิระบา้งในการดาํเนินงาน 

 แนวทางที ่ 4 กระตุน้ใหพ้นกังานลองทาํงานใหม่ๆ  และงานทีม่คีวาม

ยากมากขึน้ซึง่จะสรา้งแรงจงูใจใหพ้ยายาม และกา้วหน้ามากขึน้ 

 แนวทางที ่5 มอบงานพเิศษใหท้าํ เพือ่พนกังานจะไดม้คีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะอยา่งอาจเป็นดา้นปฏบิตัหิรอืกระบวนการทาํงาน หรอืการพฒันาการคดิในตวัพนกังาน

แต่ละคน 

  แนวทางการกระจายงานทีก่ล่าวมาน้ี มจุีดมุง่หมายเพื่อเสรมิสรา้งการ

เจรญิเตบิโตของพนกังาน ใหเ้กดิความรูส้กึประสบความสาํเรจ็ ความรบัผดิชอบ การยอมรบั 

และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั หรอืใหไ้ดร้บัทราบถงึผลการปฏบิตังิานของเขา และการกระจายงาน

ยงัชว่ยสนองความตอ้งการของพนกังาน ก่อใหเ้กดิการจงูใจในการทาํงานและชว่ยใหพ้นกังาน

ไดร้บัการยอมรบัในผลงานของเขาไดด้ว้ย  

  จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้า่ การบรหิารงานเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน

ใหแ้ก่บุคลากร ผูบ้รหิารควรเน้นปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการทาํงาน เชน่ การมอบงานให้

รบัผดิชอบมากขึน้ การสง่เสรมิความกา้วหน้าของพนกังาน เป็นตน้ สว่นปัจจยัดา้นการ

บาํรงุรกัษากค็วรตอ้งใหค้วามสนใจดว้ยแต่มใิชเ่น้นเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน หากแต่

เป็นไปเพือ่ป้องกนัมใิหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความไมพ่อใจในการทาํงาน  

  Herzberg จงึใหช้ื่อวา่ “ ทฤษฎ ี2 ปัจจยั ” ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ โดยมี

ขอ้สมตุฐิานวา่ความพงึพอใจในงานทีท่าํเป็นแรงจงูใจสาํหรบัผลการปฏบิตังิานทีด่ ีปัจจยัต่างๆที่
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สรา้งความพงึพอใจในงานเรยีกวา่ “ ตวัสรา้งความพงึพอใจในงาน ”และปัจจยัต่างๆทีก่่อใหเ้กดิ

ความไมพ่งึพอใจในงานเรยีกวา่ “ ตวัสรา้งความไมพ่งึพอใจในงาน ” 

  ทฤษฎีของ Hertzberg ได้รบัการวจิารณ์ว่า ไม่ถูกต้องเป็นจรงิเสมอไป ปัจจยั

คํ้าจุนหรอืปัจจยัอนามยัอาจนําไปสู่ความพึงพอใจในการทํางานได้ เช่น เงนิเดือน สามารถ

นําไปสูค่วามพงึพอใจในการทํางานได ้ในทาํนองเดยีวกนัปัจจยักระตุน้กอ็าจนําไปสู่ความไม่พงึ

พอใจในการทํางานไดย้ิง่กว่านัน้ปัจจยัอยา่งเดยีวกนัอาจทาํใหเ้กดิความพงึพอใจในงานทาํกบับุ

คลหน่ึง แต่ไม่ทําให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ทํากบัอกีบุคคลหน่ึงได้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม 

ทฤษฎขีอง Hertzbergกไ็ดร้บัการยอมรบัและนําไปใชใ้นการวจิยัอยา่งแพรห่ลาย 
 

 ปัจจยัขององคป์ระกอบต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

  ทฤษฎเีบอรน์าด (Bernard Theory) 

  เบอรน์าด ( Bernard, 1996 ) ไดเ้สนอปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจและ

แนวโน้มในความต้องการลาออก โดยได้กล่าวถึงสิง่จูงใจที่เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความพึง

พอใจในงานและลดแนวโน้มการลาออกจากงานใหน้้อยลงดงัน้ี 

1. สิง่จงูใจซึง่เป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงนิ วสัดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที ่เป็นตน้ 

2. สิ่งจูงใจเกี่ยวกบัโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง ความเด่น 

ความมอีาํนาจ อทิธพิล การไดร้บัตําแหน่งดีๆ  เป็นตน้ 

3. สิง่จงูใจเกีย่วกบัสภาพความชว่ยเหลอื การไดร้บัการบรกิารต่าง 

4. ความสามารถขององคก์ร ทีจ่ะใหค้วามพงึพอใจแก่บุคคลโดยเปิดโอกาสให้

แสดงโดยเสร ีเพื่อกระตุ้นใหบุ้คคลเกดิความภูมใิจในฝีมอื และใหม้โีอกาส

ไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ 

5. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน การมีความสมัพันธ์ฉันท์มิตรกับบุคคล

ภายในหน่วยงานความผกูพนัและการไดม้สีว่นรว่มกบักจิกรรมของสถาบนั 

6. สิง่จงูใจเกีย่วกบัสภาพการทาํงาน ซึง่เป็นอยูต่ามปกตปิระจาํวนั 

7. สิง่จูงใจเกีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยัทางสงัคม ความมัน่คงในการทํางาน 

และมหีลกัประกนัใหอ้ยูด่ ีกนิด ี
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

  งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทัศนคติ สิ่งจูงใจให้บุคลากรทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพและทํางานได้นาน  และอุปสรรคต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ

แนวความคดิเกีย่วกบัการลาออก ดงัน้ี 

  วรีะชยั บุญจุรนีาค (2542) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิาน

ของเจา้หน้าทีอ่งคก์ารคา้คุรุสภาเพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ทศันคตใินการทํางาน แรงจูงใจ
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ใฝ่สมัฤทธิ ์และการยอมรบันับถอืตนเอง และเพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่องค์การค้าคุรุสภา กลุ่มตวัอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงานในโรงพมิพ์คุรุสภา

ลาดพร้าวองค์การค้าของคุราสภา การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวบขอ้มลูเป็นแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบุคคล 

ทศันคตใินการทํางาน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์และการยอมรบันับถอืตวัเอง การวเิคราะหข์อ้มูลใช้

สถติพิืน้ฐาน สถติทิดสอบท ี(t-Test) การทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มดว้ยค่าเอฟ ( F-

Test) สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ละการถดถอย ผลการศกึษาพบวา่ เจา้หน้าทีอ่งคก์ารคุรสุภาสว่น

ใหญ่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง และไม่พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้

สถานภาพการสมรส และระยะเวลาการทํางานที่แตกต่างกนัมผีลการปฏิบตัิงานแตกต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ    เจา้หน้าที่ส่วนใหญ่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์นระดบัสูง มทีศันคตใิน

การทาํงาน และการยอมรบันบัถอืตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นเรือ่งทศันคตใินการทาํงานมี

ความสมัพนัธ์ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์และการยอมรบันับถอืตนเองมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัผล

การปฏิบตัิงาน และทศันคติในการทํางานเป็นเพียงตวัแปรเดียวที่สามารถพยากรณ์ผลการ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

  จากผลการศกึษาของงานวจิยัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ไดท้ราบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อ

แนวโน้มการลาออกของพนักงานในองค์การ ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจใน

หวัหน้างาน ความพงึพอใจในเพื่อนร่วมงาน ความพงึพอใจต่อความมัน่คง ความพงึพอใจต่อ

ความก้าวหน้า ความพงึพอใจต่อรายได้ และความพงึพอใจต่อสวสัดกิาร ส่วนปัจจยัที่มผีลทํา

ให้ผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัที่ดไีด้แก่ ปัจจยัภายในตวับุคคล ได้แก่ ความรู ้ขวญักําลงัใจ 

และความพงึพอใจในงาน ความคดิสรา้งสรรค ์ปัจจยัภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัทํางาน ไดแ้ก่ การ

จาํแนกตําแหน่ง การจดัระบบงาน การปรบัปรงุงาน การพฒันาบุคลากร  

  บรรยง  วิทยวีรศักดิ ์(2547)  ได้ศึกษาวิจัยพบว่า  พนักงานของบริษัท 

แคปปิตอลแมกซ์ จํากดั  มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน อยู่ในระดบัพงึพอใจ

มากในทุก ๆ ดา้น  โดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี  คอื ดา้นนโยบายและการบรหิาร  

ผูบ้งัคบับญัชา  ความปลอดภยั  สภาพการทํางาน  การสื่อขอ้ความ  เพื่อนร่วมงาน  และดา้น

ลกัษณะงาน  นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัสว่นบุคคล  ปัจจยัดา้นงาน  และปัจจยัดา้นความศรทัธา

ภกัด ี เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

  สมคิด แจ่มศร ี(2544)  ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด : กรณีศึกษาฝ่ายวิศวกรรมจราจรทางอากาศ  

เฉพาะพนักงานปฏิบตัิงานประจําที่ส่วนกลาง ทุ่งมหาเมฆ เท่านัน้  โดยการกําหนดปัจจยัใน

การศกึษาไว ้7 ด้าน  ดงัน้ี   1) โอกาสในความก้าวหน้า  2) ค่าตอบแทนหรอืรายได้ด้านการ

บงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชา  3) นโยบายและการบรหิารงานของบรษิทัฯ  4) ความสมัพนัธ์

ของเพื่อนร่วมงาน  5) ลักษณะของงาน  6) ความมัน่คงในการทํางาน  โดยการศึกษา
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เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั

การศกึษา อายุการทํางาน ตําแหน่งงาน เงนิเดอืน และระยะทางจากที่พกัถงึที่ทํางาน ใชก้ลุ่ม

ตวัอย่างทัง้หมดภายในฝ่ายวศิวกรรมจราจรทางอากาศ จํานวน 150 คน เป็นลกัษณะกรอก

แบบสอบถาม 
 

  ศริกุิล  เกรยีงไกร (2543) ไดท้าํการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน

ของพนกังานบรกิารลกูคา้ รษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน)  พบวา่  

 พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้ทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานต่างกนั  

 พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้ทีม่สีถานภาพทางการสมรสต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั  

 พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานไมต่่างกนั  

 พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้ทีม่อีตัราเงนิเดอืนต่างกนั มผีลใหก้ารปรบัตวั

ในการทาํงาน  แตกต่างกนั  

 พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้ทีม่ปีระสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจในการปฏบิตังิานไมต่่างกนั  

 

 
 

 



 

 

บทท่ี 3 

 

ผลการศึกษา 

 

  การศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ประจาํภายในบรษิทั เอสซวี ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  ผูว้จิยัไดก้ําหนดวธิกีารและอุปกรณ์ที่

ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  การสุม่ตวัอยา่ง  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

วจิยั  การทดสอบเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิีใ่ช้

ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

  การประมวลผลขอ้มลูใชโ้ปรแกรมสถติใินการวเิคราะหเ์พือ่ใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1  เป็นคําถามถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 

สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา ระดบัตําแหน่งอตัราเงนิเดอืน  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน  

โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ 
 

 สว่นที ่2    เป็นขอ้มลูปัจจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนกังานในบรษิทั เอสซี

ว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั    ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ Rating Scale  โดยใหค้ะแนนเป็น 5 

ระดบั  คอื  มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ  โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละ

ระดบั ดงัน้ี 

  ความพงึพอใจ             คา่คะแนน 

มากทีส่ดุ    5    

มาก     4    

ปานกลาง    3   

น้อย     2    

น้อยทีส่ดุ    1    
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จากการใหค้ะแนนดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจะแบ่งเกณฑใ์นการวดัครัง้น้ีออกเป็น 5 ระดบั 

โดยมวีธิกีารดงัน้ี 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = ( คะแนนสงูสดุ_-_คะแนนตํ่าสดุ_) 

          จาํนวนชัน้ 

     = ( 5 -1 )   = 0.80 

          5 

 ซึง่จะไดร้ะดบัความเหน็ดว้ยมาแบ่งระดบัขา้งตน้ไดด้งัต่อไปน้ี 

 มากทีส่ดุ  หมายถงึ   4.21-5.00      

 มาก   หมายถงึ   3.41-4.20      

 ปานกลาง  หมายถงึ   2.61-3.40      

 น้อย   หมายถงึ   1.81-2.60      

 น้อยทีส่ดุ  หมายถงึ   1-1.80 
  

  โดยการวจิยัในครัง้น้ีศกึษาปัจจยัต่างๆทัง้ทีเ่น่ืองมาจาก องคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา 

และเพือ่นรว่มงาน ทีม่ผีลต่อแนวโน้มการลาออกของบุคลากรในบรษิทัฯ เพือ่เป็นแนวทางในการ

กําหนดกลยุทธ ์เพื่อแกปั้ญหาการลาออกของพนักงาน โดยทีพ่นักงานมคีุณสมบตัต่ิางๆ ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และอายกุารทาํงาน ทีแ่ตกต่างกนั  
  

  การดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 2 สว่น คอื การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูม ิ

ทีม่า      จากการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการวจิยักบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 

30 คน ชาย 23 คนหญิง 7 คน ทัง้ที่ ยงัคงเป็นพนักงานบรษิัทฯ จําวน 11 คน และ ที่ลาออก

จากการเป็นพนักงานบรษิัทฯ แล้ว จํานวน 19 คน ของบรษิัท เอสซีว ีแอนด์ แอสโซซิเอทส ์

จํากดั และในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูม ิได้ทําการรวบรวม ศึกษา และค้นคว้าจาก 

หนงัสอืวชิาการ เอกสารทางวชิาการ วทิยานิพนธ ์รวมถงึบทความต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

  แบบสอบถาม ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจยั ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล

ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดอืน 

และอายุการ       ทํางาน และในดา้นของปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของบุคลากรใน

บรษิัทฯ ได้แบ่งคําถาม ออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจยัเน่ืองจากองค์กร 9 ข้อ  ปัจจยัเน่ืองจาก

ผู้บังคับบัญชา 12 ข้อ และปัจจัยเน่ืองจากเพื่อนร่วมงาน 5 ข้อ โดยที่แบ่งมาตรส่วนการ

ประมาณค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  และนํา

แบบสอบถามไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอย่างจํานวน 30 คน หลงัจากนัน้ นํามาวเิคราะหค์่าทางสถติ ิ

คอื คา่เฉลีย่ รอ้ยละ โดยโปรแกรม SPSS  
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  ในการทาํวจิยัครัง้น้ี ทาํการศกึษาปัจจยัต่างๆ เน่ืองมาจาก องคก์ร 

ผูบ้งัคบับญัชา และเพือ่นรว่มงาน   ซึง่ไดพ้ฒันามาจาก  LIKERT - TYPE SCALE (Uma 

Sekaran,1966)  การวดัผลทีม่คีวามนิยมสงูสดุ        ในการวดัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน   

กค็อื ดชันีชีว้ดัรายละเอยีดของงานJob  Descriptive  Index  (JDI)  (Gary Jhons, 1992)  ดชันี  

JDI  ไดแ้บ่งงานทีท่าํออกเป็นลาํดบัขัน้ความพอใจในหลายแงม่มุ   ไดแ้ก่    คา่จา้ง   การเลื่อน

ตําแหน่ง การบงัคบับญัชา   ลกัษณะงานทีท่าํและเพือ่นรว่มงาน 

 

  เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้น้ีจะใชแ้บบสอบถามซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  
 

  ส่วนท่ี 1  สว่นขอ้มลูสว่นบุคคลทัว่ไป ซึง่จะถามเกีย่วกบั 

    1.  อายุ   2.  เพศ 

    3.  สถานภาพสมรส 4.  ระดบัการศกึษา   

    5.  แผนก  6.  อตัราเงนิเดอืน 

    7.  ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

  ส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 

1. ลกัษณะงาน 

2. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
 

  วจิยัครัง้น้ี ประกอบไปดว้ย พนกังานทีท่าํงานในปัจจุบนัของบรษิทัฯ ซึง่จะอยู่

ในแผนกต่างๆ ไดแ้ก่ แผนกบญัช ี แผนกการเงนิ แผนกผลติ และแผนกการตลาด/การขาย 

รวมทัง้พนกังานทีล่าออก เพือ่ตอ้งการทราบทศันคตทิีม่ต่ีอองคก์ร และ สาเหตุทีล่าออก การ

ศกึษาวจิยัจะใชว้ธิแีจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง ในแต่ละแผนกอยา่ง

เทา่เทยีมกนั เพือ่ใหส้ามารถเป็นตวัแทนของแต่ละแผนกได ้ โดยแบบสอบถามมจีาํนวนทัง้สิน้ 

33 คาํถาม  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

 ผูว้จิยัจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
 

  1. โดยการศกึษาจาก ทฤษฎ ี ขอ้มลู และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่เป็น 

               กรอบแนวคดิในการวจิยั และนํามาสรา้งเป็นแบบสอบถาม 

  2. โดยการใชแ้บบสอบถามทีท่ดสอบความเทีย่งตรง และความเชื่อมัน่ ไป        

               สอบถาม จาํนวน  30 ชุด 

  3. แบบสอบถามจะถูกกระจายไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

  4. วเิคราะห ์และแยกขอ้มลู 1 สปัดาห ์
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 ในการปฏบิตังิานจะถูกวดัผล จากแบบสอบถาม จาํนวน 33 หวัขอ้  

  พฒันามาจาก  LIKERT - TYPE SCALE  (Uma Sekaran,1966)  การวดัผลที่

มคีวามนิยมสงูสุด ในการวดัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กค็อื ดชันีชีว้ดัรายละเอยีดของงาน 

Job Descriptive Index (JDI) (Gary Jhons, 1992) ดชันี JDI ไดแ้บ่งงานทีท่าํออกเป็นลําดบัขัน้

ความพอใจในหลายแง่มุมไดแ้ก่  ค่าจา้ง  การเลื่อนตําแหน่ง  การบงัคบับญัชา  ลกัษณะงานที่

ทาํ  เพือ่นรว่มงาน 
            

  ดงันัน้ แบบสอบถามทีผู่ท้ําวจิยัไดใ้ชน้ัน้ จะถูกพฒันามาจากแบบสอบถามของ 

  JDL และ MSQ ซึง่จะกล่าวถงึ ทศันคตสิ่วนบุคคลทีม่ต่ีองานทีท่าํในองคก์ร ตวั

  แปรทีถู่กกาํหนดจะประกอบดว้ย 

1. การบงัคบับญัชา       (Supervision) 

2. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน      (Working Environment) 

3. การไดร้บัการยอมรบัยกยอ่งในผลงาน    (Recognition For Achievement) 

4. ผลตอบแทน       (Benefits) 

5. การพฒันาสายอาชพี               (Career Development) 

6. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน     (Interpersonal Relations) 

     / ผูบ้งัคบับญัชา 
 

  ซึง่ทัง้หมดน้ีจะถูกสอบถามความรูส้กึผา่นหวัขอ้คาํถาม ทัง้หมด 33 หวัขอ้ 

  การวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มูล โดยนําแบบสอบถามทีท่ําการตอบแล้ว

มาวเิคราะหป์ระมวลผลดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ 
                

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

1. การกระจายความถี ่(Frequency Disfributions) ใชอ้ธบิายขอ้มลูปัจจยัสว่น

บุคคลของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. คา่สถติริอ้ยละ ( Percentage ) คา่เฉลีย่ ( Mean ) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

( Standard Deviation ) ใชอ้ธบิายขอ้มลูเกีย่วกบั พฤตกิรรม ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของพนกังานประจาํ  

3. เพือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ และตวัแปรตามทีอ่ยูใ่นระดบั

กลุ่มตวัอยา่งใดมคีวามพงึพอใจมากในหวัขอ้ใด  

4. เพือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัตวัแปร การบงัคบับญัชา และการรบัรูว้า่จะมี

ความสมัพนัธก์นัหรอืไม ่และมผีลต่อความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด  
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 ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

  การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังานประจาํใน 

บรษิทั เอสซวี ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํดดั จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ซึง่ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอืในการทาํวจิยัทีค่รอบคลุมขอ้มลูใน 2 สว่น  คอื ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

และขอ้มลูของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มการลาออกของบุคลากรในบรษิทั โดยสามารถวเิคราะห์

ขอ้มลูต่างๆ ได ้ ดงัต่อไปน้ี 
       

1. ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดจาํนวน 30 คน แบ่งเป็น ชาย 23 คน และ หญงิ 7 คน คดิเป็น   

รอ้ยละ 76.70 และ 23.30 ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดตามลาํดบั (ตารางที ่1)  
 

ตารางท่ี 3.1.1 : สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

 

รายการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 

(คน) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

ทัง้หมด 30 100.00 

ชาย 23 76.70 

หญงิ 7 23.30 
 

 เมือ่จาํแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง แบง่เป็น อาย ุตํ่ากวา่ 30 ปี  30 – 40 ปี  และ 41 

– 50 ปี เทา่กบั 11  8 และ 1 คน ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 36.70  26.70 และ 3.30 ของ

กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด ตามลาํดบั โดยทีไ่มม่กีลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายมุากกวา่ 50 ปีขึน้ไป และมกีลุม่

ตวัอยา่งทีไ่มล่งขอ้มลูในสว่นน้ี จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33  ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

(ตารางที ่2) 
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ตารางท่ี 3.1.2 : สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

 

รายการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน  

(คน) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

ทัง้หมด 30 100.00 

ตํ่ากวา่ 30 ปี   11 36.70   

30 – 40 ปี   8 26.70 

41 – 50 ปี 1 3.30 

มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป 0 0.00 

 

เมือ่จาํแนกตามสถานภาพปัจจุบนั แบ่งเป็น  โสด  แต่งงานแลว้  หยา่รา้ง  และเป็น

หมา้ย เทา่กบั 20  5  4 และ 1 คน ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66.70  16.70  13.30 และ

3.30 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด (ตารางที ่3) 

 

ตารางท่ี 3.1.3 : สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 

 

รายการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 

(คน) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

ทัง้หมด 30 100.00 

โสด 20 66.70 

แต่งงานแลว้   5 16.70 

หยา่รา้ง   4 13.30 

เป็นหมา้ย 1 3.30 

 

 

เมือ่จาํแนกตามระดบัการศกึษา แบ่งเป็น ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี เทา่กบั  19 

และ 11 คน ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.30 และ 36.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

ตามลาํดบั โดยไมม่กีลุ่มคนทีม่กีารศกึษาในระดบั สงูกวา่ปรญิญาตร ี(ตารางที ่4) 

 



 30 

ตารางท่ี 3.1.4 : สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

 

รายการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน  

(คน) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

ทัง้หมด 30 100.00 

ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 19 63.30 

ปรญิญาตร ี 11 36.70 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 0 0.00 

 

เมือ่จาํแนกตามรายไดต่้อเดอืน แบ่งเป็น ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  10,001 – 20,000 บาท   

เทา่กบั  17  และ 13 คน ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.70 และ 43.30 ของจาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้หมด ตามลาํดบั โดยไมม่กีลุ่มคนทีม่รีายไดต่้อเดอืนในชว่ง 20,001 – 30,000 บาท 

และ 30,000 บาท หรอืมากกวา่ (ตารางที ่5) 

 

ตารางท่ี 3.1. 5 : สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

 

รายการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน  

(คน) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

ทัง้หมด 30 100.00 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   17 56.70 

10,001 – 20,000 บาท    13 43.30 

20,001 – 30,000 บาท 0 0.00 

30,000 บาท หรอืมากกวา่ 0 0.00 

 
 

เมือ่จาํแนกตามระยะเวลาทีท่าํงานกบัองคก์ร แบ่งเป็น น้อยกวา่ 1 ปี  1 – 3 ปี  4 – 6 

ปี    7 -10 ปี เทา่กบั  3  23  3 และ 1 คน ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.00  76.70  10.00  

และ 3.30 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด ตามลาํดบั โดยไมม่กีลุ่มคนทีม่รีะยะเวลาทีท่าํงาน

กบัองคก์ร 10 ปีขึน้ไป  (ตารางที ่6) 
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ตารางท่ี 3.1. 6 : สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระยะเวลาทีท่าํงานกบัองคก์ร 

 

รายการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน  

(คน) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

ทัง้หมด 30 100.00 

น้อยกวา่ 1 ปี   3 10.00 

1 – 3 ปี   23 76.70   

4 – 6 ปี     3 10.00   

7 -10 ปี 1 3.30 

10 ปีขึน้ไป   0 0.00 
 

 

เมือ่จาํแนกตามฝ่ายทีป่ฏบิตังิาน แบ่งเป็น ฝ่ายบญัช ี  ฝ่ายผลติ  ฝ่ายการตลาด/ฝ่าย

ขาย และอื่นๆ (ลาออก) เทา่กบั  2  8  1 และ 19 คน ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.70  

26.70  3.30  และ 63.30 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด ตามลาํดบั โดยไมม่กีลุ่มคนที่

ปฏบิตังิานในฝ่ายการเงนิ (ตารางที ่7) 

 

ตารางท่ี 3.1.7 : สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกฝ่ายทีป่ฏบิตังิาน 

 

รายการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน  

(คน) 

สดัสว่น  

(รอ้ยละ) 

ทัง้หมด 30 100.00 

ฝ่ายบญัช ี  2 6.70   

ฝ่ายการเงนิ 0 0.00 

ฝ่ายผลติ   8 26.70   

ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย 1 3.30   

อื่นๆ (ลาออก) 19 63.30 
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2,  ผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของบคุลากรในบริษทั 
   

  การศกึษาน้ี ไดใ้หค้วามสนใจ ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการลาออกของบุคลากร

โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นองคก์ร ปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการ และ ปัจจยัดา้น

พนกังาน 

  1.  ปัจจยัดา้นองคก์ร 

   พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 30 คน รูส้กึวา่ งานทีท่าํมอุีปสรรคมาก

โดยใหค้ะแนนเฉลีย่ถงึ 3.97 รองลงมาคอื ปรมิาณงานทีท่าํมมีาก ไดค้ะแนนสงูถงึ 3.30 เมือ่

สอบถามถงึความพงึพอใจในผลตอบแทนและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั มคีะแนนความพงึพอใจทีต่ํ่า

มาก มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.17 และ 1.60 ตามลาํดบั 

   ซึง่คะแนนเฉลีย่ของปัจจยัดา้นองคก์ร มคีา่เทา่กบั 2.66 ซึง่เป็นคะแนน

ทีอ่ยูใ่นระดบัความพอใจปานกลาง 

  2.  ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา เมือ่ตรวจสอบความพงึพอใจ ของกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 30 คน พบวา่ การชมเชย หรอื ยกยอ่ง เมือ่ทาํงานแลว้เสรจ็ไดค้ะแนนน้อยทีส่ดุ เทา่กบั 

1.70 นอกจากน้ี การตดัสนิใจของผูบ้งัคบับญัชา การใหค้าํแนะนํา และการมอีสิระในการพดูคยุ

กบัผูบ้งัคบับญัชาในเรือ่งงาน ยงัมคีะแนนทีต่ํ่ามาก มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 1.77 จากผลการวจิยัยงั

พบวา่ คะแนนดา้นอื่น ไดแ้ก่การใหอ้สิระในการทาํงาน การใหโ้อกาสในการมสีว่นรว่มในการ

ตดัสนิใจ ความยตุธิรรมในการใหผ้ลตอบแทน กย็งัอยูใ่นระดบัตํ่ามากมคีะแนนโดยเฉลีย่อยูท่ี ่

1.80 – 1.87 

   เมือ่คดิคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจดา้นการบงัคบับญัชา พบวา่ ความ

พงึพอใจอยูใ่นระดบัทีค่ะแนนเฉลีย่ 1.84 ซึง่อยูใ่นระดบัความพงึพอใจตํ่า 

  3.  ผลการวจิยัพบวา่ ความสะดวกในการประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ ไดค้ะแนน

เฉลีย่ ความพงึพอใจน้อยทีส่ดุมคีา่เทา่กบั 2.70 หากสอบถามถงึการทาํงานรว่มกนัของแต่ละ

กลุ่มงานมคีะแนนความพอใจมากทีส่ดุคอื 2.93 เมือ่คดิคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจดา้นเพือ่

รว่มงานพบวา่อยูใ่นระดบัความพอใจปานกลางมคีา่เทา่กบั 2.81  

 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มการลาออกของบุคลากรในบรษิทั ทุกๆ ปัจจยั มสีว่น

เบีย่งเบนมาตรฐาน อยูใ่นระดบัตํ่า (ตารางที ่3.2.1) 
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 ตารางท่ี 3. 2.1 : การเปรยีบเทยีบระดบัของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มการลาออกของ  

          บุคลากรในบรษิทั 

 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ปัจจยัด้านองคก์ร 2.66 0.73 

1.1 ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 2.63 0.49 

1.2 ความมัน่คงในการดาํเนินงาน 2.60 0.50 

1.3 ความพอใจกบังานทีท่าํ 2.30 0.47 

1.4 ความสะอาด และแสงสวา่ง ในทีท่าํงาน  2.90 0.31 

1.5 ปรมิาณงานในหน้าที ่ 3.30 0.95 

1.6 อุปสรรคในการทาํงาน 3.97 0.96 

1.7 ความสาํเรจ็กบังานทีท่าํ 2.50 0.82 

1.8 ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 2.17 1.39 

1.9 สวสัดกิารต่างๆ ทีไ่ดร้บั 1.60 0.67 

             

 ตารางท่ี 3.2.1 (ต่อ) : การเปรยีบเทยีบระดบัของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มการลาออก      

           ของบุคลากรในบรษิทั 

รายการ ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2. ปัจจยัด้านผู้บงัคบับญัชา 1.84 0.63 

2.1 ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท้า่นมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเพือ่แกไ้ข

ปัญหา 

1.83 0.53 

2.2 ในกรณีทีเ่กดิปัญหา ผูบ้งัคบับญัชาจะปกป้องและแกไ้ขสถานการณ์ 1.93 0.52 

2.3 ผูบ้งัคบับญัชารบัฟังขอ้คดิเหน็และเขา้ใจในปัญหาของการทาํงานของ

ทา่น 

1.83 0.59 

2.4 การใหม้อีสิระในการทาํงาน 1.87 0.68 

2.5 ผูบ้งัคบับญัชาจดัใหม้กีารประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 1.80 0.55 

2.6 การมอบหมายงานหรอืความรบัผดิชอบ 2.13 0.94 

2.7 ผูบ้งัคบับญัชานําวธิกีารใหม่ๆ  มาใช ้ 1.93 0.64 

2.8 ผูบ้งัคบับญัชาตดัสนิใจตามระเบยีบแผนอยูเ่สมอ 1.77 0.50 

2.9 การชมเชย หรอืยกยอ่ง ในการทาํงานทีป่ระสบความสาํเรจ็ 1.70 0.60 

2.10 เมือ่การทาํงานผดิพลาด ผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํแนะนําแกไ้ขมากกวา่

การตาํหนิ 

1.77 0.57 
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รายการ ค่าเฉล่ีย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.11 ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยตุธิรรมในการใหผ้ลตอบแทน 1.80 0.66 

2.12 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นกนัเอง สามารถคุยไดอ้ยา่งอสิระ 1.77 0.73 

3. ปัจจยัด้านเพ่ือนร่วมงาน 2.81 0.49 

3.1 ความสะดวกในการประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ 2.70 0.47 

3.2 ทา่นสามารถเขา้กบัเพือ่นรว่มงานไดเ้ป็นอยา่งด ี 2.87 0.43 

3.3 การปฏบิตัริว่มกนัเป็นกลุม่ทุกคนใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ี 2.93 0.37 

3.4 เพือ่นรว่มงานของทา่นไมม่กีารใสร่า้ยป้ายสหีรอืชงิดชีงิเด่น 2.77 0.63 

3.5 ไดร้บัคาํแนะนํา และความชว่ยเหลอืในการปฏบิตังิานจากเพือ่น

รว่มงานในฝ่าย 

2.80 0.55 

 

การวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของบคุลากรในบริษทั ของส่วนท่ียงั

เป็นพนักงานของบริษทั และส่วนท่ีลาออกจากการเป็นพนักงานบริษทัฯ 
 

 1. ปัจจยัดา้นองคก์ร ในสว่นของอุปสรรคในการทาํงาน 

  กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน มคีวามเหน็วา่ อุปสรรคในการทาํงานในบรษิทัฯ มมีาก 

  โดยใหค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.96 ในกลุ่มพนกังานทีล่าออกไปแลว้ มคีวามเหน็

  วา่อุปสรรคในการทาํงานมมีากทีส่ดุ เทา่กบั 4.31 มากกวา่ พนกังานทีย่งัคง

  ปฏบิตังิานอยู ่ซึง่ใหค้ะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.36 
 

 ตารางท่ี 3.2.2 : การเปรยีบเทยีบปัจจยัดา้นองคก์ร ในสว่นของอุปสรรคในการทาํงาน

 ระหวา่งพนกังานทีย่งัเป็นพนกังานของบรษิทั และพนกังานทีล่าออกจากการเป็น

 พนกังานบรษิทั 
 

รายการ 

ระดบัความคดิเหน็  

รวม 

 
น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ 

ยงัคงเป็นพนกังานของบรษิทั 0 0 8 2 1 11 

ลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทั 1 0 0 9 9 19 

รวม 1 0 8 11 10 30 
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 คา่เฉลีย่ของความพงึพอใจดา้นองคก์รของพนกังาน 

ยงัคงเป็นพนกังานของบรษิทั 3.36 

ลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทั 4.31 

รวม 3.96 

แผนภมิู 3     ปัจจยัด้านองคก์ร ในส่วนของอปุสรรคในการทาํงาน  สดัส่วน ระดบั 5 

แสดงถงึอปุสรรคมากท่ีสดุ 
 

 2. ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา ในสว่นของการมอบหมายหรอืความรบัผดิชอบ 

  โดยรวมกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน ตอบวา่ มคีวามพอใจน้อย มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 

  2.13 ในสว่นพนกังานทีล่าออกไปแลว้ มคีวามพอใจดา้นการบงัคบับญัชา 

  เทา่กบั 1.84 ซึง่น้อยกวา่พนกังานทีย่งัคงปฏบิตังิานอยู ่ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ 

  เทา่กบั 2.63 

 ตารางท่ี 3.2.3 : การเปรยีบเทยีบปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา ในสว่นของการมอบหมาย

 หรอืความรบัผดิชอบระหวา่งพนกังานทีย่งัเป็นพนกังานของบรษิทั และพนกังานที่

 ลาออกจากการเป็นพนกังานบรษิทัฯ 
 

รายการ 

ระดบัความคดิเหน็  

รวม 

 
น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ 

ยงัคงเป็นพนกังานของบรษิทั 2 2 5 2 0 11 

ลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทั 6 11 1 1 0 19 

รวม 8 13 6 3 0 30 
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 คา่เฉลีย่ของความพงึพอใจดา้นผูบ้งัคบับญัชาของ

พนกังาน 

ยงัคงเป็นพนกังานของบรษิทั 2.63 

ลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทั 1.84 

รวม 2.13 

 

แผนภมิู 4  ปัจจยัด้านผูบ้งัคบับญัชา ในส่วนของการมอบหมาย 

 

 3. ปัจจยัดา้นเพือ่นรว่มงาน ในสว่นของการปฏบิตังิานรว่มกนัเป็นกลุม่ทุกคนใหค้วาม

    รว่มมอืเป็นอยา่งด ี

  จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน แบ่งเป็นพนกังาน ทีย่งัคงทาํงานอยูจ่าํนวน 11 คน 

  และพนกังานทีล่าออกไปแลว้จาํนวน 19 คน  ทัง้สองกลุ่มมคีวามเหน็ใกลเ้คยีงกนั

ใน  ระดบัปานกลางเทา่กบั 2.90 ทุกคน ยงัสามารถปฏบิตังิานรว่มกนัเป็นกลุ่มเป็น

   ทมีงานไดโ้ดยไมม่ปัีญหา ในสว่นพนกังานทีล่าออก ใหค้ะแนนเฉลีย่

ความสมัพนัธ ์   ระหวา่งเพือ่นรว่มงาน เทา่กบั 2.89 ซึง่ตํ่ากวา่พนกังานทีย่งัคง

ปฏบิตังิานอยูซ่ึง่ได ้   คะแนนเทา่กบั 3.00 
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ตารางท่ี 3.2.4 : การเปรยีบเทยีบปัจจยัดา้นเพือ่นรว่มงาน ในสว่นของการปฏบิตังิาน

รว่มกนัเป็นกลุ่มทุกคนใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ีระหวา่งพนกังานทีย่งัเป็นพนกังานของบรษิทั 

และพนกังานทีล่าออกจากการเป็นพนกังานบรษิทัฯ 
 

รายการ 

ระดบัความคดิเหน็  

รวม 

 
น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ดุ 

ยงัคงเป็นพนกังานของบรษิทั 0 1 9 1 0 11 

ลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทั 0 2 17 0 0 19 

รวม 0 3 26 1 0 30 

 

 คา่เฉลีย่ของความพงึพอใจดา้นเพือ่นรว่มงาน 

ยงัคงเป็นพนกังานของบรษิทั 3.00 

ลาออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทั 2.89 

รวม 2.90 

 

แผนภมิู 5  ปัจจยัด้านเพ่ือนร่วมงาน ในส่วนของการปฏิบติังาน 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 การกาํหนดกลยทุธใ์นการแกไ้ขปัญหา ผูว้จิยัไดก้าํหนดลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 

  1.  การกาํหนดขอ้ปัญหา 

  2.  ออกแบบทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหาในหลายแนวทาง 
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  3.  ประเมนิ ขอ้ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบ ของทุกทางเลอืก 

  4.  เลอืก ทางเลอืกการแกไ้ขปัญหาทีด่ทีีส่ดุ 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มรีะดบัความพงึพอใจตํ่ามาก เมือ่พจิารณา

องคป์ระกอบโดยรวมของความพงึพอใจ พบวา่ อยูใ่นระดบัตํ่า มคีา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.44 

ทาํใหพ้นกังานทีท่าํงานอยูรู่ส้กึทอ้แท ้ และ หมดกาํลงัใจ เมือ่ไดเ้หน็การลาออกทีม่อียูอ่ยา่ง

ต่อเน่ือง ยิง่ทาํใหส้ญูเสยีกาํลงัใจมากขึน้ ในสว่นพนกังานทีล่าออก กแ็สดงความไมพ่งึพอใจ

ออกมาทีร่ะดบัของความไมพ่อใจทีม่ากกวา่ หากปลอ่ยใหปั้ญหาดงักล่าวดาํเนินต่อไป บรษิทัฯ 

จะไมส่ามารถแกปั้ญหาการลาออกของพนกังานได ้
 

 ทางเลอืกการแกไ้ขปัญหาการลาออกของพนกังาน 

  ทางเลอืกที ่1 การเพิม่ผลตอบแทนในรปู คา่จา้ง และสวสัดกิาร คา่ลว่งเวลา 

   โดยเทยีบกบัองคก์รชัน้นํา ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพือ่จงูใจให้

พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ และมุง่เน้นความสาํเรจ็ของงานมากขึน้ 

  ทางเลอืกที ่2 ปรบัปรงุการบรหิารงานบุคคล 

   จดัใหม้กีารประชุมแสดงความคดิเหน็ ในการพฒันาองคก์รอยา่งเปิด

กวา้งมกีารรบัฟังความคดิเหน็มากขึน้ จดัใหม้โีปรแกรม พนกังานดเีดน่ประจาํปี หรอื แสดงการ

ชมเชยตามโอกาสอนัควร รวมทัง้การ Re-organize องคก์รใหมแ่บบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยมอบ

อาํนาจใหห้วัหน้างานแต่ละฝาย ควบคุม ผลงานของตวัเองและรายงานใหผู้บ้รหิารทราบเป็นราย

เดอืน 

การประเมินทางเลือก 
 

  จากทางเลอืกที ่ 1 และ 2 ผูว้จิยัไดป้ระเมนิผลทางเลอืกทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี 

ดงัต่อไปน้ี 

  ทางเลอืกที ่1 การเพิม่ผลตอบแทน 

  ขอ้ด ี

 พนกังานมกีาํลงัใจมากขึน้ 

 การไดข้ึน้เงนิเดอืน เป็นความคาดหวงัของพนกังานทัว่ไป 

 สวสัดกิารทีม่ากขึน้ ทาํใหพ้นกังานรูส้กึมัน่คง ปลอดภยั มสีขุภาพทีด่ยีิง่ขึน้ 

 พนกังานมคีวามภมูใิจในองคก์ร 

  ขอ้เสยี 

 ใชง้บประมาณเพิม่ขึน้ ทาํใหม้คีวามเสยีงทางการเงนิมากขึน้ เมือ่เทยีบกบั

เศรษฐกจิในปัจจุบนั 
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 ไมส่ามารถกาํหนดจาํนวนงบประมาณทีแ่น่นอนได ้วา่จะมจีาํนวนเทา่ใดที่

พนกังานจะเกดิความพอใจ 

 ความพอใจดงักล่าว ไมส่ามารถตอบคาํถามไดว้า่ พนกังานจะมผีลผลติเพิม่ขึน้ 

 อาจมกีารเรยีกรอ้งเรือ่งคา่จา้ง สวสัดกิาร ในอนาคตอกีได ้จนอาจควบคุมได้

ลาํบาก 

ทางเลอืกที ่2 ปรบัปรงุในการบรหิารงานบุคคล 

  ขอ้ด ี

 พนกังานมองเหน็การเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ ีมโีอกาสในการใหค้วาม

รว่มมอืสงู 

 พนกังานรูส้กึดทีีม่สีว่นรว่มในการดาํเนินกจิกรรมของบรษิทัฯ 

 พนกังานรูส้กึพอใจทีบ่รษิทัฯ เหน็ความสาํคญัของบุคลากรในแต่ละแผนก 

 ใชง้บประมาณจาํนวนไมม่าก 

  ขอ้เสยี 

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงอาจเกดิการต่อตา้นจากผูบ้รหิารบางคน บางกลุ่ม 

 ผูบ้รหิารตอ้งเอาใจใสแ่ละจรงิจงักบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

 การสือ่สารภายในองคก์รตอ้งมคีวามชดัเจน 

  

ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 
 

  ผูท้าํวจิยัเหน็วา่ทางเลอืกที ่2 เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในสถานการณ์ขณะน้ี การเรยีก

ความเชื่อมัน่ สามคัค ีลดการแตกแยกระหวา่งผูบ้รหิารกบัพนกังานเป็นสิง่สาํคญัทีต่อ้งเนินการ

โดยดว่น อกีทัง้ยงัใชง้บประมาณไมม่ากในการดาํเนินโครงการ อยา่งไรกต็ามผูบ้รหิารตอ้งมี

ความจรงิใจในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 
 



 

 

บทท่ี 4 

 

บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

 

4.1  สรปุผลการศึกษา 
 

  การศกึษาพบว่า ปัจจยัความพงึพอใจทีม่ผีลกระทบต่อการลาออกของพนกังาน

ของบริษัทฯ จะประกอบไปด้วย ตัวแปร 3 ส่วน คือ 1.  ส่วนขององค์กร 2. ส่วนของการ

บรหิารงาน 3. สว่นของเพือ่นรว่มงาน 

  การศกึษาพบว่า ตวัแปรดา้นการบรหิารงาน มคีวามสาํคญัทีสุ่ดทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อการลาออก การขาดการยกย่อง ชมเชย เมื่อพนักงานทํางานสําเรจ็ การขาดการตดัสนิใจ

อย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นตัวแปรที่ทําให้พนักงานเกิดความเครยีด และเบื่อหน่ายในที่

ทาํงาน ไดเ้หน็ หรอื ไดร้บัรู ้เมือ่เพื่อนรว่มงานถูกตําหนิ  การทีไ่มส่ามารถแสดงความคดิเหน็ใน

เรือ่งงานไดอ้ยา่งอสิระ เป็นแรงเสรมิใหเ้กดิความทอ้แท ้ในการทาํงาน 

  ผลของปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา ยงัมคีวามสอดคลอ้งและเกีย่วขอ้งกบัปัญหา

ปัจจยัด้านองค์กรอีกด้วย การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่พอใจการตัดสนิใจของ

ผู้บังคับบัญชาที่ขาดระเบียบแบบแผน และ ขาดอิสระในการแสดงความคิดเห็น นํามาซึ่ง

อุปสรรคในการทํางานทีเ่พิม่ขึน้ การมุ่งเน้นผลสําเรจ็ในงานทีท่ํากอ็ยู่ในระดบัตํ่า ทัง้น้ียงัพบว่า 

พนักงานมกัจะถูกตําหนิเมื่อทํางานผดิพลาด มากกว่าการหาหนทางแกไ้ข เหตุการณ์ดงักล่าว 

นําไปสูก่ารหลกีเลีย่งการทาํงาน ทีมุ่ง่เน้นความสาํเรจ็ มรีะดบัความพอใจในงานทีท่าํอยูใ่นระดบั

ตํ่า (2.30) 

  การมขีอบขา่ยความรบัผดิชอบทีไ่มข่ดัเจน ทาํใหรู้ส้กึว่ามงีานลน้มอืตลอดเวลา 

ทําให้ผลคะแนน เรื่องปรมิาณงานที่รบั มคี่าเฉลี่ยสูง เป็นอนัดบัที่ 2 (3.30) เมื่อสอบําถามถึง

ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั ผลลพัธจ์งึอยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

  ปัจจยัด้านเพื่อนร่วมงาน นับว่าอยู่ในระดบัที่ไม่เกิดปัญหา ความพอใจของ

ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนรว่มงานอยูใ่นระดบัปานกลาง แมว้่าความสมัพนัธ ์ระหวางแผนกจะ

มคีะแนนตํ่ากวา่เลก็น้อยกต็าม แสดงใหเ้หน็วา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัในเรือ่ง

ความสําพันธ์ระหว่างบุคคล (Inter personal) ไม่มีทัศนะคิดเชิงบวกหรือเชิงลบแต่อย่างใด 

เน่ืองจากการทํางานร่วมกนั กไ็ม่มผีลประโยชน์อื่นใดมาเกี่ยวขอ้ง จงึไม่มกีารใส่รา้ยป้ายสกีนั 

สามารถทาํงานรว่มกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี
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4.2   ข้อเสนอแนะ 

  สําหรบัการวิจัยน้ี มีความประสงค์ที่จะสํารวจทัศนคติ ความคิดเห็นของ

พนักงานที่มีต่อบริษัทฯ ทัง้ในส่วนที่ทํางานอยู่และที่ลาออกไปแล้ว ในการที่จะปรบัปรุง 

บรรยากาศในที่ทํางาน ให้มีความรู้สึกสบายกายสบายใจ และรู้สึกมีความสุขเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลผลิต (Productivity) ในการทํางานของพนักงานในองค์กร 

โดยการใชน้โยบายทีเ่หมาะสม ทีจ่ะปรบัเปลีย่นทศันคตขิองพนักงานจากเชงิลบใหเ้ป็นเชงิบวก 

นําไปสูก่ารขจดัปัญหาการลาออกของพนกังาน  

  การปรบัปรุงด้วยการบังคบับัญชา ถือเป็นจุดสําคญัที่สุด ที่มีผลกระทบต่อ

ทศันคต ิและความพงึพอใจของพนักงาน จะเหน็ไดว้่า พนักงานจะมคีวามพงึพอใจในงานทีท่ํา 

หากว่าพวกเขามีความรู้สึกที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในการบังคับบัญชา มี

ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการยกย่องและใหก้ารยอมรบั การใหเ้กยีรตกินัระหว่างพนักงานกบั

ผูบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ีผูบ้งัคบับญัชาที่ต้องการกระตุ้นใหพ้นักงานเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ทาํงาน อยา่งเตม็ที ่จาํเป็นทีต่อ้งใสใ่จและใหค้วามสาํคญักบัการใหโ้อกาสรบัผดิชอบในงานทีท่า้

ทาย การให้คําแนะนํา และเปิดกวา้งในขอ้เสนอ ขอ้คดิเหน็ของพนักงาน การให้มสี่วนร่วมใน

การเสนอแผนการทาํงาน และวางระบบการทํางาน ของตวัพนักงานเอง ทําใหพ้นักงานมคีวาม

เขา้ใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มผีลกระทบต่อแผนก ต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวขอ้ง และต่อ

บรษิทัฯ ในทีส่ดุ 

  หากพนักงาน มคีวามพงึพอใจ ในตวัผูบ้งัคบับญัชา มคีวามเชื่อมัน่และศรทัธา

ต่อแนวทางการบรหิารงาน พนกังานกจ็ะทุ่มเทพลงักายและพลงัใจอยา่งสดุความสามารถ ไมว่่า 

ปรมิาณงาน หรอื อุปสรรคจะมีมาก ทัง้ในด้านการให้รางวลัผลตอบแทนใดๆ ก็ต้องมคีวาม

ยตุธิรรมเพยีงพอ โปรง่ใส เป็นทีย่อมรบัไดข้องพนกังานทัว่ไป 

  อย่างไรกต็าม เมื่อตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานดว้ยกนั พบว่า อยู่

ในระดบัปานกลาง (2.81) ซึง่ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบในแงร่ายหรอืดกีบัองคก์รประการใด  

  ในแง่มุมของความพงึพอใจของผลตอบแทน และสวสัดกิารที่ไดร้บั แมว้่าจะมี

คะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดบัตํ่ามาก แต่ผลตอบแทนเรื่องค่าจา้งและสวสัดกิารดงักล่าวของ

บรษิทัฯ ยงัอยู่ในระดบัเดยีวกบัคู่แขง่ขนั อาจจะมผีลตอบแทนดา้นสวสัดกิารทีต่ํ่ากว่าคู่แข่งขนั

ชัน้นํา 2-3 บรษิทัฯ เทา่นัน้ 

  ทัง้ปัจจยั ความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงาน ปัจจยัเรื่องค่าจ้างและสวสัดกิารถือ

เป็นปัจจยัด้านการบํารุงรกัษา (Hygine Factor) ผูบ้รหิารอาจต้องใส่ใจดูแลเพยีงเพอืว่า ไม่ให้

พนักงานเกดิความรูส้กึดอ้ยกว่าบรษิทัฯ คู่แข่งอื่นๆ เน่ืองจากธรรมชาตขิองมนุษยม์กัจะมกีาร

เปรยีบเทียบกันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามปัจจยัดงักล่าวไม่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทาํงานหรอืการเพิม่ผลผลติของพนกังานแต่อยา่งใด 
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ผลการวจิยัน้ีสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ปรบัปรงุปัจจยัในการทาํงานใหเ้หมาะสม เพือ่เอือ้อาํนวยต่อการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

โดยเฉพาะ ดา้นนโยบายและบรหิาร ผูบ้รหิารควรสรา้งบรรยากาศในการทาํงานโดยการใหก้าร

สนบัสนุน การบรหิารงานแบบมสีว่นรว่ม เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถของตนใหเ้กดิประโยชน์อยา่งเตม็ที ่ กาํหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน 

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัมิอีสิระและเกดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน กาํหนดมาตรฐานของการ

ปฏบิตังิานใหส้งูขึน้ โดยผูบ้รหิารตอ้งกาํหนดนโยบายทางการบรหิาร ชีแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคน

รบัทราบและเขา้ใจในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รตัง้ไว ้

  บรษิทั เอสซวี ี แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์  จาํกดั เป็นบรษิทั ดาํเนินกจิการดา้น

ธุรกจิบนัเทงิเป็นสิง่ดงึดดูทาํใหห้ลายๆคนอยากเขา้มารว่มงานในธุรกจิดงักล่าว ผลตอบแทน

เพยีงเรือ่งเงนิเดอืน คา่จา้งเพยีงอยา่งเดยีว อาจไมใ่ชปั่จจยัหลกัในการรกัษาบุคลากรไวไ้ด ้การ

ใหค้วามสาํคญัในการยกยอ่งชมเชย เมือ่งานประสบผลสาํเรจ็ จะทาํใหเ้กดิพนกังานเกดิ

ความรูส้กึภมูใิจในผลงานทีต่นเองมสีว่นรว่มในการกระทาํ รวมทัง้การมโีอกาสไดแ้สดงความ

คดิเหน็การสรา้งสรรคใ์นการทาํงาน  ความคดิอสิระในการทาํงาน  ยอ่มเป็นขวญัและกาํลงัใจใน

การทาํงานของพนกังานทุกคน 

  การรกัษาพนกังานทีม่ศีกัยภาพไวใ้นองคก์ร ตามทฤษฎขีอง เฮอรเ์บอรก์ 

พบวา่ปัจจยัจงูใจในงาน  (Motivator Factors) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ืองาน (Job Content) ไดแ้ก่ งาน

ทีม่คีวามหมายสาํคญัต่อพนกังาน ความรูส้กึทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิข์องงาน ความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้, 

มโีอกาสเจรญิกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที ่  การยอมรบัวา่มผีลงานด ีมปีระโยชน์ เป็นการกระตุน้

ใหเ้กดิความรกัในวชิาชพี รวมถงึรกัหวัหน้างาน และบรษิทัทีป่ฏบิตังิานอยู ่ และเป็นการสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งพนกังานกบัผูบ้รหิาร ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีสามารถทาํใหพ้นกังานเกดิ

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไดแ้ละมคีวามรกัใหก้บับรษิทั พรอ้มทีจ่ะทุม่เทปฏบิตังิานอยา่ง

เตม็ทีเ่พือ่ความเจรญิกา้วหน้าของบรษิทั 

 ขอ้เสนอแนะในการแก้ปัญหาดงักล่าว เป็นหน่ึงในหลายวธิีที่บรษิัทสามารถ

นํามาประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัการจดัการองค์กรเพื่อให้เกดิความสามารถในการแข่งขนัใน

สภาวการณ์ปัจจุบนั ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิานเกดิประสทิธภิาพสูงสุดใน

การบรหิารและพฒันาบรษิทัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัไดต้ัง้ไว ้

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเฉพาะกรณี ความพงึพอใจในการทํางานของพนักงาน

ประจําในบรษิทั เอสซวี ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากดั เท่านัน้ ทําใหไ้ม่ไดร้บัขอ้มูลครอบคลุมถงึ

กรณีอื่นๆ เช่น การศึกษากรณีศึกษาของ บรษิัทฯ ผลิตงานประเภท EVENTS ที่เป็นคู่แข่ง
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ประเภทธุรกจิเดยีวกนั ดงันัน้เพื่อความครบถว้นสมบูรณ์ของการศกึษา จงึควรมกีารศกึษากรณี

ของบรษิทัอื่นๆดว้ย เพือ่ทาํใหก้ารศกึษาในภาพรวมมคีวามสมบรูณ์และชดัเจนยิง่ขึน้  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

การศึกษา   ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานประจาํ ใน  

  บริษทั  เอสซีวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั  
 

  แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ศกึษา ความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังาน

ประจาํใน บรษิทั เอสซวี ี แอนด ์ แอสโซซเิอทส ์ จาํกดั  งานวจิยัน้ีเป็นสว่นหน่ึงของของ

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ในวชิาการจดัการธุรกจิบนัเทงิ ขอความกรณุาทา่นตอบคาํถามทุก

ขอ้อน่ึงขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของทา่น จะถูกนําเสนอในภาพรวม และไมส่ง่ผล

กระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่งใด ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่คาํตอบของทา่นจะถอืเป็น

ความลบั และจะไมท่าํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทา่นทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

  โอกาสน้ีขอขอบพระคุณทา่นผูต้อบแบบสอบถามอยา่งสงู ทีใ่หค้วามรว่มมอืใน

การตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี  

แบบสอบถามชดุน้ีประกอบด้วยคาํถามทัง้หมด 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   ประกอบดว้ยคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ส่วนท่ี 2   ประกอบดว้ยคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มการลาออกของบุคลากร

ในบรษิทั 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

   คาํช้ีแจง ให้ท่านทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีเหมาะสมกบัตวัท่านมากท่ีสดุ 

 1. เพศ   (  ) ชาย  (  ) หญงิ 

 2. อายุ   (  ) ตํ่ากวา่ 30ปี  (  ) 30-40ปี 

 (  ) 41-50ปี  (  ) มากกวา่ 50ปีขึน้ไป 

 3. สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด   (  ) แต่งงานแลว้ 

    (  ) หยา่รา้ง  (  ) เป็นหมา้ย 

 4. ระดบัการศกึษา (  ) ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี (  ) ปรญิญาตร ี

    (  ) สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 5. รายไดต่้อเดอืน (  ) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  (  ) 10,001-20,000 บาท 

    (  ) 20,001-30,000 บาท (  ) 30,000 บาท หรอื มากกวา่ 
 

 6. ทา่นปฏบิตังิานอยูก่บัองคก์รทีท่า่นทาํอยูน่านเทา่ใด 

    (  ) น้อยกวา่ 1 ปี  (  ) 1-3ปี 

    (  ) 4-6ปี  (  ) 7-10ปี (  ) 10ปีขึน้ไป 
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7.ทา่นปฏบิตังิานในฝ่ายใด 

  (  ) ฝ่ายบญัช ี   (  ) ฝ่ายการเงนิ 

  (  ) ฝ่ายผลติ   (  ) ฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย 

  (  ) อื่นๆ (ลาออก)  

 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบคุลากรในบริษทั            

             โปรดเสนอความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกบัแนวโน้มการลาออกของพนักงาน     

             ในบริษทัฯ     

โปรดทาํเคร่ืองหมาย ถูก ในช่องที่ตรงกับความคดิเหน็ของท่านมาก

ที่สุด 
มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ปัจจัยด้านองค์กร          

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน           

ความมัน่คงในการดําเนินงาน           

ความพอใจกบังานท่ีทํา           

ความสะอาด และ แสงสวา่ง ในท่ีทํางาน           

ปริมาณงานในหน้าท่ี           

อปุสรรคในการทํางาน           

ความสําเร็จกบังานท่ีทํา           

ผลตอบแทนท่ีได้รับ           

สวสัดกิารตา่งๆ ท่ีได้รับ           

ปัจจยัด้านผูบ้งัคบับญัชา           

.ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท้า่นมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเพือ่แกไ้ขปัญหา           

ในกรณทีีเ่กดิปัญหาผูบ้งัคบับญัชาจะปกป้องและแกไ้ขสถานการณ์           

ผูบ้งัคบับญัชารบัฟังขอ้คดิเหน็และเขา้ใจในปัญหาของการทาํงานของทา่น           

การให้มีอิสระในการทํางาน           

ผู้บงัคบับญัชาจดัให้มีการประชมุแลกเปล่ียนความคดิเห็น           

การมอบหมายงานหรอืความรบัผดิชอบ           

.ผูบ้งัคบับญัชานําวธิกีารใหม่ๆ มาใช ้           



 49 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย ถูก ในช่องที่ตรงกับความคดิเหน็ของท่านมาก

ที่สุด 
มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ที่สุด 

ผูบ้งัคบับญัชาตดัสนิใจตามระเบยีบแผนอยูเ่สมอ           

การชมเชย หรอื ยกยอ่ง ในการทาํงานทีป่ระสบความสาํเรจ็           

เมือ่การทาํงานผดิพลาด ผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํแนะนําแกไ้ขมากกวา่การตําหนิ           

ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยตุธิรรมในการใหผ้ลตอบแทน           

ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นกนัเอง สามารถคุยไดอ้ยา่งอสิระ           

ปัจจยัจากเพ่ือนร่วมงาน           

ความสะดวกในการประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ           

ทา่นสามารถเขา้กบัเพือ่นรว่มงานไดเ้ป็นอยา่งด ี           

การปฏบิตังิานรว่มกนัเป็นกลุ่มทุกคนใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งด ี           

เพือ่นรว่มงานของทา่นไมม่กีารใสร่า้ยป้ายสหีรอืชงิดชีงิเดน่           

ไดร้บัคาํแนะนําและความชว่ยเหลอืในการปฏบิตังิานจากเพือ่นรว่มงานใน

ฝ่าย           

 

ขอขอบคุณในการใหค้วามรว่มมอืในการกรอกแบบสอบถามในครัง้น้ี 

 

 

 
 



   

 

 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

 นางวลัลภา  สอ่งจา้ เกดิเมือ่วนัที ่ 23 กุมภาพนัธ ์ 2509 สาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตรี

คณะบรหิารธุรกจิ สาขา การเลขานุการ จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เมือ่ปีการศกึษา 

2536 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2549 
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