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บทคัดยอ 

 
        การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยทุธการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงานประจําสถานี “กรณีศึกษา บริษัท ABC” นี้  
วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปญหาและวเิคราะหหาสาเหตุในเรื่องการลาออกของพนักงานประจํา
สถานี   และเพ่ือกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากร ในการลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน   โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิงคุณภาพ   มีการศกึษาขอมูลปฐมภูมิ จากการ
สัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานที่ลาออกจากบริษัทไปแลว   ตลอดจนผูจัดการสํานักทรัพยากร
บุคคล และคณะผูบริหาร   และศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากขอมูลใบลาออกของพนักงาน   รายงาน
ประจําป   รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน   รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบบริหาร
คุณภาพ และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหโดยจําแนกเปนความเห็นที่เหมือนหรือสอดคลอง
กัน และกลุมความเห็นที่แตกตางกัน  มาสรุปเปนภาพรวมของความคิดเห็น  นอกจากนี้ยังใช
เครื่องมือในการวิเคราะห ไดแก SWOT Analysis, TOWS Matrix   ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา เปนพนักงานที่ประจําที่สถานทีี่ลาออกในระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม ป 2554    
จํานวน 18 คน 
        จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการลาออก มีสาเหตุหลักจาก ความไมพึงพอใจ
ผูบังคับบัญชา  รองลงมา คือ ตองการความกาวหนา ประสบการณในการทํางานใหมๆ  ซึ่ง   
กลยุทธการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ชวยลดอัตราการลาออกของพนักงานได คือ การจัดทํา
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ระบบบริหารขีดความสามารถ  ระบบความกาวหนาในงาน  ระบบบริหารผลปฏิบัติงาน ระบบ
บริหารคาตอบแทน และสวัสดิการ  และระบบบริหารจัดการคนเกง ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานจากการมีสัมพันธภาพ บรรยากาศที่ดีในการทํางานระหวางกัน 
ไดรับความเสมอภาค เทาเทียมกัน และไดรับผลตอบแทนที่ชัดเจน มีความกาวหนาในงานตาม
ขีดความสามารถของตนเอง 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  องคกรและลักษณะธรุกิจขององคกร 
 
        บริษัท ABC กอตั้งเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2541 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 
บาท โดยมีกลุมบริษัท ช. การชาง เปนผูถือหุนรายใหญ เพ่ือเขารวมประมูลสัมปทานโครงการ
ระบบขนสงมวลชนดวยรถไฟฟาใตดินรายแรกของประเทศไทย ในฐานะผูออกแบบ ผลติ จัดหา 
ติดตั้ง ทดสอบ และใชงานอุปกรณงานระบบ เพ่ือดําเนินการ และบาํรุงรักษาระบบรถไฟฟา โดย
บริษัทไดรบัความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่28 มีนาคม 2543 และวันที ่25 
กรกฎาคม 2543 ตามลําดับใหเปนผูไดรับสัมปทานดังกลาวแตเพียงผูเดียว 
        บริษัทไดเขาทําสัญญาโครงการระบบรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล กับการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (“รฟม.”) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2543 (“สัญญาสัมปทาน”) 
โดยบริษัทมีสทิธิแตเพียงผูเดียวในการจัดเก็บรายไดคาโดยสารรวมทัง้การดําเนินกิจกรรม และ
การพัฒนาเชิงพาณิชย ซึ่งรวมถึงการโฆษณา และการใหเชาพื้นที่ในโครงการเปนระยะเวลา 25 
ป นับแตวันทีร่ฟม.ออกหนังสือไมคัดคานการเริ่มใหบริการที่กอใหเกิดรายได คือวันที่ 2 
กรกฎาคม 2547 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2572   โดยบริษทัไดเปดใหบรกิารเดินรถ
อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ภายใตสัญญาดังกลาวบรษิัทมีภาระผูกพันตอง
จายเงินคาตอบแทนจากคาโดยสารและจากการพัฒนาเชิงพาณิชยใหแก รฟม. ตามอัตราที่ระบุ
ในสัญญา  
        เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2546 บริษทัไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน ตามบัตร
สงเสริมการลงทุนเลขที่ 1029 (1) /2546 สําหรับกิจการโครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล (สายสนี้ําเงินระยะแรก) โดยบริษทัไดรับการลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่งของการนําเขา
เครื่องจักรที่เขาเง่ือนไข รวมทั้งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธทิี่ไดจากการ
ประกอบกิจการใหบริการเดินรถไฟฟา เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันเร่ิมมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการ (3 กรกฎาคม 2547)  
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        บริษัทไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 และ
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวยสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ทรงเปดการเดินรถไฟฟา โครงการรถไฟฟามหานครสายเฉลมิรัชมงคล (หัวลําโพง-บาง
ซื่อ) อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และบรษิัทไดเขาเปนบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยเมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2549  ดวยทุนจดทะเบยีน 11,950 
ลานบาท 
 
        ภาพรวมลักษณะธุรกิจ 
        บริษัท ABC ในฐานะผูรับสัมปทานเปนผูลงทุนในสวนของอุปกรณงานระบบพรอมทั้ง
ใหบริการเดินรถ และซอมบาํรุงระบบรถไฟฟา ในโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  
(รถไฟฟา MRT)  ซึ่งเปนระบบรถไฟฟาใตดินตลอดสาย มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  โดย
มีสถานีรถไฟจํานวนทั้งสิ้น 18 สถานี เสนทางเริ่มจากบรเิวณสถานบีางซื่อซ่ึงอยูทางทิศเหนือ 
ถึงสถานีหัวลาํโพงที่อยูทางทิศใต  ลักษณะทั่วไปของระบบรถไฟฟาใตดิน เปนระบบขนสง
มวลชนขนาดใหญ (Heavy Rail System) สามารถรับผูโดยสารไดไมนอยกวา 40,000 คนตอ
ชั่วโมงตอทิศทาง  นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่และอาคารจอดแลวจรเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการ รวม 13 แหง มีจุดเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่นที่สาํคัญ ไดแก จุดเชื่อมตอกับ
ระบบรถไฟฟาเฉลิมพระเกยีรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (รถไฟฟาบีทีเอส) ที่สถานีสีลม สถานี
สุขุมวิท และสถานีสวนจตุจักร   จุดเชื่อมตอกับระบบขนสงเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและ
สถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานกรุงเทพ (Airport Rail Link) ที่สถานีเพชรบุรี และเชื่อมตอกับ
รถโดยสารประจําทางรวม 121 สาย 
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        รูปภาพที่ 1.1 แสดงแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล พ.ศ. 2553-2572  (Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan 
Region, M Map) 
        ที่มา: รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2553 บริษทั ABC 
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        โครงสรางองคกร 

 
 

รูปภาพที่ 1.2 แสดงแผนผังการจัดองคกร บริษัท ABC 
ที่มา: รายงานประจําป 2553 บริษัท ABC 

 
        บริษัท ABC มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,135 คน เปน พนักงานที่ทํางานประจําผลัด 737 
คน   ซึ่งเปนพนักงานสวนใหญที่ประจําที่สถานีรถไฟฟาทั้ง 18 สถานี   ศูนยควบคุมการเดินรถ
และศูนยซอมบํารุง (ขอมูล ณ. วันที่ 30 เมษายน 2554)  
 
        วิสัยทัศน 
        เปนหน่ึงในผูใหบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนชั้นนําของโลกดวยคุณภาพการบริการที่
ประทับใจ 
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        พันธกิจ 
        เราจะใหบริการขนสงมวลชนดวยรถไฟฟา ที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได 
และตรงเวลา เพ่ือบรรเทาปญหาการจราจร ชวยรักษาสิ่งแวดลอม และยกระดับคณุภาพชีวิต
ของประชาชน
 
        วัฒนธรรมองคกร 

 

 
                   รูปภาพที่ 1.3 แสดงวัฒนธรรมองคกร  
 
        ลักษณะการใหบริการของธุรกิจ 
 
        บริษัท ABC ไดดําเนินธุรกิจใหบรกิารในพื้นที่โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล ดังนี้    
        1.  ใหบริการเดินรถไฟฟา  
        บริษัทใหบริการเดินรถไฟฟา สายเฉลิมรัชมงคล  รายไดที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บคา
โดยสาร ถือเปนรายไดหลกัของบริษัท ซึ่งบริษัทจัดเก็บคาโดยสารตามจํานวนสถานีที่ผูใชบรกิาร
เดินทาง โดยอัตราคาโดยสารระบบรถไฟฟา ณ วันที่เริม่ใหบริการจะเปนไปตามอัตราคาโดยสาร
พ้ืนฐานอางอิง ที่ใชบังคบัอยูในวันทีเ่ริ่มบริการที่กอใหเกิดรายได ทั้งน้ีตามสัญญาสัมปทานได
กําหนดใหมีการปรับอัตราคาโดยสารทุก 24 เดือน โดยคํานวณบนพืน้ฐานของการเปลี่ยนแปลง
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ตามความเปนจริงของดัชนีราคาผูบริโภคที่ไมรวมหมวดอาหารของกรุงเทพมหานคร   โดย
เทียบจากอัตราคาโดยสารพื้นฐานอางอิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2545    ผูโดยสารสามารถใช
บริการรถไฟฟาได โดยผานการใชบตัรโดยสารของบริษัท ซึ่งแบงเปน 3 ประเภท คือ 

1)  เหรียญโดยสาร เปนเหรียญอัจฉริยะไรสัมผัส ใชสําหรับการเดินทางเที่ยวเดียว        
ไดแก 

• เหรียญบุคคลทั่วไป                                                                   
สามารถออกเหรียญไดที่เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ และหองออก
บัตรโดยสาร อัตราคาโดยสารปกติคิดตามระยะทาง  

• เหรียญเด็ก / ผูสูงอายุ  
สามารถออกเหรียญไดที่หองออกบัตรโดยสารเทานั้น โดยอัตราคาโดยสาร
ลดหยอนคิดตามระยะทาง             

             

                                            

 

รูปภาพที่ 1.4  แสดงเหรียญโดยสาร 

2) บัตรเติมเงิน   เปนบัตรโดยสารที่สามารถเติมมูลคาลงในบัตรและสะสมมูลคาเพื่อใช
สําหรับเดินทางหลายเที่ยวในระบบรถไฟฟา MRT ไดแก   

• บัตรบคุคลทั่วไป 

• บัตรเด็ก/ผูสูงอายุ 

• บัตรนักเรียน นักศึกษา 

• บัตรโดยสารธรุกิจ 

• บัตรโดยสารพนักงาน 

• บัตรเติมเงินธรุกิจ 
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                             รูปภาพที่ 1.5  แสดงบัตรเติมเงินประเภทตางๆ 

3)  บัตรจํากัดวัน เปนบัตรโดยสารที่มีมูลคาเริ่มตนในบตัร ใชสําหรับเดินทางหลายเที่ยว
ในระบบรถไฟฟา MRT ตามระยะเวลาทีก่ําหนด ไดแก 

• บัตร 1 วัน 

• บัตร 3 วัน 

• บัตร 30 วัน 

• บัตรพรีเมียร 
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        รูปภาพที่ 1.6 แสดงบัตรโดยสารประเภทตางๆในระบบรถไฟฟา MRT สายเฉลิมรัช 
                          มงคล 
 
โดยมีสัดสวนการใชเหรียญโดยสารและบตัรเติมเงินของผูโดยสาร ในป 2553 อยูที่รอยละ      
40 : 60  
 

2.  ใหบริการพัฒนาเชิงพาณิชย 
2.1  บริษัทเปนผูทําสัญญากับบริษทัอ่ืนโดยตรง เพ่ือใหสิทธิแกบรษิทัอ่ืนในการ

ดําเนินการดังน้ี 
- การใหบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ภายในสถานีรถไฟฟาทั้ง 18 สถานี 

กับธนาคารพาณิชย 8 แหง  
- การใหบริการการใชโทรศัพทสาธารณะ โดยใหสิทธิแกบริษัท ทรู  

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
- การจัดหาหรือจัดทําสื่อภาพโฆษณาในบริเวณสถานรีถไฟฟาบนประต ู

ชานชาลา (Platform Screen Door) ภายในสถานีรถไฟฟาทั้ง 18 สถานี โดยใหสิทธิแกบรษิัท 
ฮาวคัม มีเดีย จํากัด  

- การจัดหาและหรือจัดทําแถบโฆษณาบนหวงมือจับ (Hand Grip) ใน 
รถไฟฟา 19 ขบวน โดยใหสิทธิแกบรษิัท แอมเบียน มีเดีย จํากัด  

2.2 บริษัทใหสิทธแิกบริษัทยอย (บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส จํากัด) เปน
ผูดําเนินการ ดังนี้  

- ใหสิทธิการจัดหาโฆษณาและหรือจัดทําปายหรือสื่อโฆษณาบริเวณ  
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สถานีรถไฟฟาใตดิน 18 แหงและภายในขบวนรถไฟฟา 19 ขบวน  
- ใหสิทธใินการเชาพื้นที่รานคาในสถานีรถไฟฟาใตดินซึง่มีจํานวน 11   

 สถานี และพ้ืนที่ชั้นใตดินอาคารจอดและจรที่สถานีลาดพราว  
- ใหสิทธิการใหบริการและดูแลรักษาอุปกรณระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

        ทั้งน้ี บริษัทจะไดรับผลตอบแทนในรูปของสวนแบงรายไดกอนหักคาใชจายและเงินปน   
ผลรับจากบรษิัทยอย  
 
         3.  รายไดอ่ืน เชน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   การใหเชาใชอุปกรณงานซอมบํารุงระบบ
รางรถไฟฟา เปนตน  

 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

รายไดบริษัท ลาน 
บาท 

รอยละ 
ลาน 
บาท 

รอยละ 
ลาน 
บาท 

รอยละ 
 ลาน 
บาท 

รอยละ 

รายไดจาก 
คาโดยสาร 

1,270.41 93.54 1,374.59 93.43 1,477.01 93.03 1,525.16 91.88 

รายไดจาก
พัฒนาเชิง
พาณิชย 

63.40 4.67 87.64 5.96 90.14 5.68 99.85 6.02 

รายไดอ่ืน 24.26 1.79 8.95 0.61 20.53 1.29 34.91 2.10 
รวมรายได 1,358.07 100 1,471.18 100 1,587.68 100 1,659.92 100 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงแหลงที่มาของรายไดบริษัท ตั้งแต ป 2550 – 2553 

ที่มา: รายงานประจําป 2550 – 2553 บรษิัท ABC 
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รายไดจาก     

คาโดยสาร 

1526.16 ลานบาท

รายไดจากพัฒนา

เชิงพาณชิย 

99.85 ลานบาท

รายไดอ่ืน  

34.91ลานบาท

รายไดจากคาโดยสาร รายไดจากพัฒนาเชิงพาณชิย รายไดอ่ืน
 

  แผนภูมิที่ 1.1: แสดงรายไดจากการดําเนินงาน แบงตามประเภทของแหลงที่มา ป 2553 
  ที่มา: รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2553 บริษัท ABC 

 
        กลุมลูกคาหลัก  สวนแบงการตลาดขององคกร 
       กลุมลูกคาของบริษัท ABC สามารถแบงประเภท ไดดังนี้ 

1. ผูใชบริการหรอืผูโดยสาร  ที่จําแนกยอยไดเปน  
1.1 ลูกคารายยอย  มีการสงมอบบริการโดยตรงจากบรษิัทถึงลูกคา (แบบ B  

to C)     ไดแก การขายบัตรโดยสารฝายเคานเตอรออกบัตรหรือเครือ่งออกบัตรภายในสถานี  
เปนตน 

               1.2  ลูกคาองคกร   มีการสงมอบจากบริษทัผานบริษทั หางราน หนวยงาน        
หรือองคกร ตาง ๆ (แบบ B to B) ไดแก การทําหนาบตัรโดยสาร เปนตน 

2. ผูรับสิทธิ์ในระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  มีการสงมอบ 
ผลิตภัณฑ  สนิคาและบริการแบบบรษิัทตอบริษัท ( B to B) 
 
        สวนแบงการตลาด      
        ตามแนวเสนทางการใหบริการรถไฟฟา สายเฉลมิรัชมงคล   ซึ่งครอบคลุมเสนทางจาก
สถานีรถไฟหัวลําโพงไปตามแนวถนนพระรามที่ 4   ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพราว และไป
สิ้นสุดที่บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ    สวนแบงการตลาดของบริษัทจึงเปนผูใหบรกิารขนสง
สาธารณะตามแนวเสนทางเดียวกัน ซึ่งไดแกรถโดยสารประจําทาง   รถแท็กซี่   รวมไปถึง
รถจักรยานยนตรับจาง   
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        กลุมธุรกิจที่เก่ียวของ 
        บริษัท ABC อยูในกลุมธุรกิจผูใหบริการขนสงมวลชนสาธารณะ ประเภทรถไฟฟา   จึงมี
ความเกี่ยวของโดยตรงกับผูใหบริการขนสงมวลชนสาธารณะอื่นๆ เชน บริษัท ระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่เปนผูใหบริการรถไฟฟาบีทีเอส   การรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) ผูใหบริการรถไฟ และรถไฟฟาแอรพอรตลิงก   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
ผูใหบริการรถโดยสารประจําทาง เปนตน   ซึ่งทําหนาที่เปน Feeder สงผานผูโดยสารเขามาใน
ระบบระหวางกัน    รวมทั้งมีการพัฒนาความรวมมือทางธุรกิจในระบบขนสงสาธารณะรวมกัน 
เชน การจัดทําระบบตั๋วรวม เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร โดยการใชบัตรโดยสาร
เพียง 1 ใบในการเดินทางกับระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ครอบคลุมระบบรถไฟฟา รถโดยสารประจําทาง เรือดวน เปนตน 
 
        สภาพการแขงขัน และคูแขงหลกัขององคกร 
        การแขงขันการใหบรกิารขนสงมวลชนสาธารณะ เปนการแขงขันภายใตการใหบริการ
ขนสงผูโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางดวยความสะดวก   รวดเร็ว    ปลอดภัย  เชื่อถือได  
ตรงเวลา ภายใตราคาคาบรกิารที่เหมาะสม    คูแขงหลักของบริษัท จึงเปนผูใหบรกิารขนสง
มวลชนสาธารณะที่อยูในเสนทางเดียวกนักับเสนทางการใหบริการเดินรถไฟฟา สายเฉลิมรัช
มงคล ซึ่งไดแก  รถยนตสวนบุคคล  รถโดยสารประจําทาง เชน รถเมล  รถแทกซี่  รถตู
รถจักรยานยนตรับจาง เปนตน 
        นอกจากนี้นโยบายการขยายระบบขนสงมวลชนแบบรางของภาครัฐ ใหครอบคลุมพ้ืนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สงผลตอสภาพการแขงขันของบริษัทฯ  ทีต่องการเขารวม
ประมูล เพ่ือเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟาในเสนทางสวนตอขยายนี้ดวย  โดยมีทั้งคูแขงจากใน
ประเทศ  ไดแก บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   การรถไฟแหงประเทศ
ไทย   และคูแขงจากตางประเทศ เชน บรษิทั ซีเมนส เปนตน 
      

1.2  ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 
        จากขอมูลจํานวนพนกังานของบริษัท ABC ทั้งหมดและจํานวนพนักงานทีล่าออกในแตละ
ป ตั้งแตป 2549 – 2553   พบวา จํานวนการลาออกของพนักงานมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกป 
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   ป 2549   ป 2550   ป 2551   ป 2552   ป 2553 

จํานวนพนักงานทั้งหมด  1,015 1,047 1,056 1,111 1,135 

จํานวนพนักงานที่ลาออก  79 92 103 115 133 

รอยละการลาออกของพนักงาน 7.78 8.79 9.75 10.35 11.72 
    ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนพนักงานทั้งหมดและจํานวนพนักงานทีล่าออกในแตละป ตั้งแต ป   
                     2549 – 2553 
        ที่มา:  สํานักทรัพยากรบุคคล บรษิัท ABC 
 
         เม่ือเปรียบเทียบ %การลาออกของพนักงาน บริษัท ABC และ % การลาออกของ
พนักงานในกลุมขนสงสาธารณะที่สํารวจโดยสมาคมการจัดการงานบุคคล แหงประเทศไทย 
(Personnel Management Association of Thailand: PMAT) ในป 2553   พบวา รอยละการ
ลาออกของพนักงาน บริษทั ABC สูงกวาในกลุมธุรกิจเดียวกันมาก  

%การลาออกสะสมของพนกังาน ตั้งแตป 2549 -2553 เปรียบเทียบ

กับกลุมขนสงสาธารณะ
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        แผนภูมิที่ 1.2 แสดงรอยละการลาออกสะสมของพนักงาน ตั้งแต ป 2549 – 2553 
เปรียบเทียบกบักลุมขนสงสาธารณะ 
        ที่มา: ผูศึกษา, มิ.ย. 2554 
         เม่ือจําแนกพนักงานที่ลาออก ตามหนวยงานตางๆ คือ ฝายปฏิบัติการ (OPS) ,  ฝาย
บัญชีและการเงิน (ACF)  ,  ฝายการตลาดและพัฒนาเชงิพาณิชย (MCD) ,  ฝายบริหารทั่วไป
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ (AIT)  , สํานักทรัพยากรบคุคล (HRS)  , สํานักกรรมการผูจัดการ 
(OMD) ,  สํานักตรวจสอบภายใน (INA)  , สํานักกฎหมาย (LEG)   และสวนความปลอดภัยและ
คุณภาพ (S&Q)   ตั้งแตป 2549 – 2553   พบวาจํานวนการลาออกของพนักงานในแตละ
หนวยงานตางๆ แสดงดังตาราง 
 

จํานวนพนักงาน (คน) 

  ป 2549   ป 2550   ป 2551   ป 2552   ป 2553  
หนวยงาน 

ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก ท้ังหมด ลาออก 

OPS 845 70 868 84 878 93 911 101 925 120 

ACF 30 1 30 1 28 2 30 2 30 1 

MCD 37 3 40 2 39 3 43 4 47 4 

AIT 48 3 51 3 52 3 61 4 65 4 

HRS 18 1 21 1 22 1 25 2 27 2 

OMD 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 

INA 4 0 4 0 4 0 5 0 5 0 

LEG 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 

S&Q 25 1 25 1 25 1 26 2 26 2 

รวม 1015 79 1047 92 1056 103 1111 115 1135 133 

        ตารางที่ 1.3  แสดงจํานวนพนักงานที่ลาออก ตามหนวยงานตางๆ ในแตละป ตั้งแต                
                      ป 2549 – 2553  
        ที่มา:  สํานักทรัพยากรบุคคล บรษิัท ABC 
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% การลาออกของพนักงาน จําแนกตามหนวยงาน
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        แผนภูมิที่ 1.3   แสดงรอยละการลาออกของพนักงาน จําแนกตามหนวยงานตางๆ ตั้งแต  
                         ป 2549 – 2553  
         ที่มา: ผูศึกษา, มิ.ย. 2554 
           
         จากการเปรียบเทียบการลาออกของพนักงานในหนวยงานตางๆ  ฝายปฏิบัติการ มี รอย
ละพนักงานลาออกสูงกวาหนวยงานอื่นๆ และแนวโนมการลาออกสูงขึ้นอยางตอเน่ือง   
นอกจากนี้พนักงานที่ปฏิบัตงิานที่สถานีนั้นมีจํานวนการลาออกสูงที่สุดดวย   โดยเปนพนักงาน
ระดับเจาหนาที่มากที่สุด 
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จํานวนพนักงานที่ลาออก จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน

4 4 5 6

64

91

12121
710 10 12 17

14

83
76

112

0

20

40

60

80

100

120

  ป 2549   ป 2550   ป 2551   ป 2552   ป 2553

จํา
นว

นพ
นัก

งา
น(
คน

)

อาคารศูนยควบคุมการปฏิบัติการ อาคารศูนยซอมบํารุง อาคารบริหาร สถานี
 

 
        แผนภูมิที่ 1.4  แสดงจํานวนพนักงานที่ลาออก จําแนกตามสถานที่ปฏิบตัิงาน ตั้งแต  
                         ป 2549 – 2553  
        ที่มา: ผูศึกษา, มิ.ย. 2554 
 

จํานวนพนักงานที่ลาออก จําแนกตามระดับพนักงาน
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ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน ระดับ 2 ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน ระดับ 1 เจาหนาที่
 

        แผนภูมิที่ 1.5  แสดงจํานวนพนักงานที่ลาออก จําแนกตามระดับพนักงาน ตั้งแต  
                        ป 2549 – 2553  
        ที่มา: ผูศึกษา, มิ.ย. 2554 
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1.3  ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
          
        พนักงานของ บริษัท ABC มีรอยละของการลาออกที่มีแนวโนมสูงขึ้นน้ี ทําใหแตละฝาย
งานมีพนักงานไมเพียงพอที่จะดําเนินงานตามแผนกลยุทธใหสําเร็จตามเปาหมาย   เนื่องจาก
พนักงานที่เหลือในฝายงาน จําเปนตองบริหารงานประจําวันที่เปนหนาที่ของพนักงานที่ลาออก
ไปเพ่ิมขึ้นดวย   ปญหาที่เกิดขึ้นขางตนนี้จึงสงผลกระทบโดยตรงตอองคกร ทําใหกลยุทธที่
สําคัญและเรงดวนหลายกลยุทธ   ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว เชน 

• กลยุทธเรื่องการจัดทําระบบฐานขอมูลกลุมลูกคา   สงผลใหกิจกรรมสงเสริม 
การตลาดทีบ่ริษัทจัดขึ้น ยงัไมสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของลูกคาในแตละ
กลุม  กิจกรรมตางๆที่บรษิทัจัดขึ้น จึงไมไดรับความสนใจอยางเพียงพอจากผูโดยสารเดิมและผู
ที่จะเปนผูโดยสารใหมในอนาคต  สงผลใหจํานวนผูโดยสารและรายไดจากคาโดยสารไมเปนไป
ตามเปาหมายของบริษัท 

• กลยุทธเรื่องการสรางการรับรูภาพลักษณที่ดีขององคกร  ปจจุบันประชาชนโดย 
สวนใหญยังไมรูจักบริษัท ABC   ดังจะเห็นไดจากผลสํารวจการรับรูภาพลักษณองคกรของ
บริษัทในป 2552 และป 2553   กลุมตัวอยางทั้งในสถานีและรอบสถานี มากกวารอยละ 40 มี
การรับรูที่ไมถกูตองเก่ียวกบับริษทัอยูมาก เชน การรับรูที่ไมถูกตองวา บริษทัเปนองคกรภาครัฐ 
คือ รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) หรือบริษัทเปนผูใหบริการรถไฟฟา BTS  
เปนตน   ทําใหผูที่ตองการจะเขามาเปนคูคา คูความรวมมือกับบริษทัมีนอยราย  สงผลตอ
รายไดพัฒนาเชิงพาณิชย ที่ไมเปนไปตามเปาหมายของบริษัท  เปนตน 
        นอกจากนี้บริษัท ABC ตองการบุคลากรที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  ความชํานาญเปน
พิเศษในการใหบริการเดินรถไฟฟา ซึ่งเปนระบบขนสงมวลชนขนาดใหญที่แตละวนัจะมี
ผูโดยสารจํานวนมากมาใชบริการ โดยเฉพาะในชัว่โมงเรงดวน   หากพนักงานของบริษัทที่มีอยู
ไมเพียงพอ จะสงผลกระทบตอความสามารถในการใหบริการเดินรถลาชาออกไปหรือตองหยุด
ใหบริการได นอกจากนี้บุคลากรที่ไมเพียงพอยังสงผลกระทบตอความสามารถในการควบคุม
และจัดการเหตุการณตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรพัยสินของผูใชบริการใน
ระบบรถไฟฟาดวย    โดยหากมีเหตุการณที่ไมปลอดภัยเกิดขึ้น จะไมสามารถควบคุมและ
จัดการเหตุการณไดอยางทันทวงท ี  นําไปสูความเสียหายตอชีวติและทรัพยสินของผูใชบริการ   
ตลอดจนนําไปสูความเสียหายอยางหนักตอระบบการเดินรถไฟฟา จนทําใหไมสามารถเปด
ใหบริการตอได สงผลตอการสูญเสียรายไดจากคาโดยสาร 
        รวมทั้งในระยะยาว บริษัทตองการเติบโตเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟาในเสนทางสวนตอ
ขยายอื่นๆดวย  การที่พนักงานมีรอยละการลาออกสูง  จะสงผลตอองคความรู  ความเชี่ยวชาญ
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และประสบการณตางๆที่ฝงตัวอยูกับพนักงาน(Implicit Knowledge) สูญหายไปกับพนักงานที่
ลาออกดวย   ทําใหความสามารถในการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี   การสรางสรรคนวัตกรรม
เปนไปไดยากและลาชาดวย   ซึ่งจะกอใหเกิดการสูญเสยีโอกาสที่จะไดรับเลือกจากการประมูล
ใหเปนผูใหบรกิารเดินรถไฟฟาในสายอื่นๆ ได 
        ดังนั้นปญหานี้จึงเปนปญหาที่รุนแรงและสงผลกระทบตอบริษัทเปนอยางมาก จําเปนตอง
ไดรับการจัดการเชิงกลยุทธและกําหนดกลยุทธการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือที่จะให
บริษัทอยูรอด และเตบิโตอยางยั่งยืนตอไปไดในอนาคต 
 

1.4  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
           1.  เพ่ือศึกษาปญหาในเรื่องการลาออกของพนักงานประจําสถานี บริษัท ABC 
           2.  เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุการลาออกของพนักงานประจําสถานี บริษัท ABC 
           3.  เพ่ือกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัท ABC ในการลดอัตรา
การลาออกของพนักงานประจําสถานี 
 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
        จากการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธ การบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงานประจําสถานี “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” จะเกิดประโยชน 
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 
           ระยะสั้น 
   ทําใหทราบถึงสาเหตุการลาออกของพนักงานประจําสถานี บริษทั ABC เพ่ือ
นําไปสูการแกไขเชิงกลยุทธและปองกันปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
           ระยะกลาง   
        - สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถสงูขึ้น  
           - สรางความพึงพอใจและความผูกพันใหกับพนักงานในบริษัท   
           ระยะยาว    
  - สรางกําไรที่ยั่งยืนใหกับผูถือหุน ลูกคา พนักงาน และสังคมไทย 
  - เปนองคกรที่ทรงคุณคาและไดรับการยกยองจากสังคมไทย  และทั่ วโลก

 



                                                                                                                                          
 
 
 

                     

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

         
        การศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยทุธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน “กรณีศึกษา บรษิทั ABC”   ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการลาออก 
2. ทฤษฎีลําดับขัน้ความตองการของมาสโลว  
3. ทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg  
4. ทฤษฎีความตองการที่ไดมาในภายหลัง  
5. ทฤษฎีความคาดหวัง  
6. ทฤษฎีความเสมอภาค  
7. แนวคิดเกี่ยวกับความพอใจในงาน 
8. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพนัตอองคกร 
9. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ  
10. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชงิกลยุทธ  
11. งานวิจัยที่เกี่ยวของ      

        

        1.   แนวคิดเกี่ยวกับการลาออก 

         
        พอรตเตอร ลอวเลอรท ทรีและแฮคแมน (1965) (Porter, Lawler III, and 
Hackman,1965) ไดจําแนกประเภทของการลาออกเปน 4 ประเภท คือ 

             1.  การลาออกที่เกิดจากความประสงคของบคุคล หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจไม
ทํางานในองคกรเดิม   เน่ืองมาจากความตองการของบุคคลเอง โดยไมไดถูกบังคับจากผูใด 
              2.  การลาออกที่ไมไดเกิดจากความทประสงคของบุคคล หมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินใจไมทาํงานในองคกรเดิม   เนื่องมาจากแรงกดดันตามสภาพแวดลอมของบุคคลเอง เชน  

 



                                                                                                                19                      
 
                                                                                                                                          

การยายงานตามสามี   ซึ่งบุคคลยังตองการทํางานอยูในองคกรและองคกรก็ตองการใหบุคคล
ทํางานอยูในองคกรเชนกัน 
                3.  การลาออกที่ไมไดเกิดจากความประสงคขององคกร หมายถึง องคกรไดรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจ ทาํใหจําเปนตองลดจํานวนพนักงานลง   
             4.  การลาออกที่เกิดจากความประสงคขององคกร หมายถึง องคกรไดตัดสินใจให
บุคคลสิ้นสภาพการเปนสมาชิกขององคกร   เนื่องจากความไมมีประสิทธิภาพของบุคคลเอง 
        สําหรับการลาออกในการศึกษาวิจัยนี้ หมายถึง การสิ้นสภาพการเปนพนักงานของบริษทั 
ABC ที่เกิดจากความประสงคของพนักงานเอง ซึ่งไมรวมการถูกปลดออก   การไลออก   การ
เกษียณอายุ   การเจ็บปวยรายแรงและการตาย 
 

        2.  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 

         
        มาสโลว (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  199) ไดกลาวไววามนุษยถูกจูงใจโดยความ
ตองการ 5 ลําดับขั้นดวยกัน คือ 

1.  ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs)   ไดแก ความตองการขั้น 
พ้ืนฐานมนุษย ไดแก ความตองการอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม                                                      
          2.  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความปลอดภยัดานรางกาย
และจิตใจ กลาวคือ ธรรมชาติของมนุษยโดยทําไปมักจะหลีกเลี่ยงความเครียด หรือความ
อันตรายทางรางกาย เชน การไมมีอันตรายอันเปนผลจากสภาพการทํางาน การตกงาน 
          3.  ความตองการการมีสังคม (Social Needs)   หลังจากทีม่นุษยไดรับความพึงพอใจใน
ความตองการขั้นที่ 1 และ 2 แลว ความตองการตอไปที่มนุษยตองการคือ ความรักหรือ
มิตรภาพ ในองคการความตองการการเปนสวนหนึ่งของสังคมสามารถตอบสนองไดโดยการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน หรือการเปนสวนหนึ่งขององคการหรือทีมงาน 
          4.  ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) เปนขั้นตอไปที่มนุษยตองการคือความ
ตองการการยอมรับ ความมีชื่อเสียง   และความเชื่อม่ันในตนเอง โดยในองคการความตองการ
การยกยองนับถือตอบสนองไดโดยการมีสภาพที่สูงขึ้น โดยการใหรางวัลหรือมีความรับผิดชอบ
ที่สูงขึ้น 
          5.  ความตองการความสมหวังในชีวติ (Self-actualization Needs) จัดเปนความ
ตองการขั้นสูงสุด ซึ่งสามารถพัฒนาได โดยที่องคการพยายามพัฒนาทักษะและความคิด
สรางสรรคของพนักงาน 
        ความตองการของมนุษยทั้ง 5 ประเภท เกิดนับเปนลําดับขั้น เริม่จากความตองการดาน
รางกาย ซึ่งเปนความตองการดานพื้นฐาน ไปจนลําดับขั้นสูงสุด คอื ความตองการความสมหวัง
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ในชีวติ   ความตองการของมนุษยไมมีจุดสิ้นสุด เม่ือมนุษยไดรับการตอบสนองจนพึงพอใจ
บางสวนแลว มนุษยจะแสวงหาความตองการในขั้นตอไป (ขั้นกวา)   
                                   

        

                                                 

   

ความตองการดานรางกาย 

ความตองการความปลอดภยั 

ความตองการการมีสังคม 

ความตองการการยกยอง 

 ความตองการ 
สมหวังในชีวิต 

                                                                   

              รูปภาพที่ 2.1   ประเภทของความตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว 
              ที่มา:  Angelo Kinicki และ Brian K.Williams (บุตรี จารุโรจนและคณะ,  

                        2549:  199) 

 

        จากทฤษฎีของมาสโลวทําใหเรียนรูวา ถาความตองการของพนักงานในแตละระดับใน
บริษัทไดรบัการตอบสนองจนพอใจแลว จะมีความตองการที่สูงขึ้นไปอีกระดับหน่ึง  จึงทําให
พนักงานลาออก เพ่ือเปลี่ยนงานและไปหาสิ่งที่ตนเองตองการหรือคาดหวังในระดับที่สูงขึ้น 
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        3.   ทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg 

         
        Frederick Herzberg (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  200) อธิบายวาปจจัยที่กอใหเกิด
ความพึงพอใจและปจจัยทีก่อใหเกิดความไมพึงพอใจ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

         1.  ปจจัยที่จําเปนหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)   เปนความตองการขั้นต่ํา
ของมนุษยหรือเปนปจจัยที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานซึ่งเกิดจากสภาพของงาน 
เชน 

•   เงินเดือน 

•   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

•   ความสัมพันธภายในองคการ 
•   นโยบายของบริษัท 

               โดยปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอพนักงานในองคการเปน 2 ประเด็น กลาวคือ ถา
พนักงานพอใจกับปจจัยจําเปนพนักงานจะรูสึกเฉยๆ   เพราะวาพนักงานรูสึกวาปจจัยดังกลาว
นั้นองคการจะตองมีไวให ทางตรงกันขาม ถาพนักงานรูสึกไมพอใจกับปจจัยจําเปนก็จะเปน
ปญหาใหกับองคการตอไป 
          2.  ปจจัยจูงใจ (Motivating Factors) คือ เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยหรือ
ปจจัยที่ทําใหพนักงานเกิดความพอใจในการทํางาน ซึ่งเกิดขึ้นจากเนื้องานโดยตรง เชน 

•   ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

•   ความยกยองนับถือ , ความมีชื่อเสียง 

•   ความรับผิดชอบในการทาํงาน 
               โดยปจจัยดังกลาวสงผลกระทบตอพนักงานในองคการ คือ ถาพนักงานรูสึกพอใจ
กับปจจัยจูงใจ พนักงานจะมีการพัฒนาและทุมเทเพื่อใหผลงานของตนเองดีขึ้น 
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ปจจัยจูงใจ 

•   ความสําเร็จในหนาที่การงาน 

•   การมีชื่อเสียง 
•   ลักษณะของงาน 

•   ความรับผิดชอบในงาน 

•   ความกาวหนาและเจริญเติบโต 

ปจจัยสุขอนามัย 

•   คาตอบแทนและความมั่นคง 
•   สภาพแวดลอมในการทํางาน 

•   ความสัมพันธในการทํางาน 

•   นโยบายของบริษัท 

•   Supervisors 

ไมพอใจ 

ไมพอใจ 

 พอใจ 

 พอใจ 

 

                               รูปภาพที่ 2.2   ทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg 
ที่มา :  Angelo Kinicki และ Brian K.Williams (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  200) 

 

จากทฤษฎขีอง Herzberg จึงเห็นวาถาพนักงานไมไดรับการตอบสนองตามปจจัย
สุขอนามัยแลว พนักงานจะมีปญหาทันที เชน ขาดงาน และทายสุดนาํไปสูการลาออก   สวน
ปจจัยจูงใจ หากไมไดรับการตอบสนองตามปจจัยจูงใจแลว เชน ไมมีงานที่นาสนใจ ไมมีงานที่
ทาทายความสามารถ ก็จะทําใหไมสนใจงาน ไมอยากทํางานเดิมๆ   ซึ่งนําไปสูการลาออก เพ่ือ
เปลี่ยนหางานใหมที่นาสนใจ ทาทายมากกวาเดิม  
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        4.   ทฤษฎีความตองการที่ไดมาในภายหลัง 

 
        David McClelland (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  201) อธิบายวาความตองการของ
มนุษยแบงเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 
         1.  ความตองการผลสําเร็จ (Achievement Need) หมายถึง ความตองการทีจ่ะพยายาม
จะทําอะไรใหดียิ่งขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือหมายถึงความตองการที่จะทํางานที่ทา
ทายใหเปนผลสําเร็จ 
         2. ความตองการมีสวนรวม (Affiliation Need) หมายถึง ความตองการมีมิตรภาพที่ดีกับ
ผูอ่ืนหรือมีความสัมพันธอันดีตอผูอ่ืนและใหกับตนเอง 
         3.  ความตองการการมีอํานาจ (Power Need) หมายถึง ความตองการการมีอํานาจ
เหนือผูอ่ืน ควบคุมผูอ่ืน หรือมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน 
          จากทฤษฎีความตองการที่ไดมาในภายหลัง จึงเห็นวามนุษยมีความตองการที่ไมไดมีมา
ตั้งแตเกิด แตความตองการตามทฤษฎีนี้เกิดจากการเรียนรูจากวัฒนธรรมและประสบการณที่
พบเจอ ซึ่งความตองการนี้มีผลตอพฤติกรรมของมนุษยที่ตองการประสบความสําเร็จ   ตองการ
มีอํานาจ  ตองการการมีสวนรวม 
  

         5.  ทฤษฎีความคาดหวังภายหลัง  

         
        Victor Vroom (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  202) คนพบวาคนถูกจูงใจดวยปจจัย 2 
ปจจัยดวยกันคือ ตองการเทาไร และจะทําอยางไรเพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการ หรืออีกนัยหนึ่งคนจะ
ทํางานก็ตอเม่ือมีความคาดหวังวาจะไดอะไรจากการทาํงานนั้นและจะตองทําอยางไรเพ่ือให
ไดมาซึ่งรางวัลและรางวัลมีคุณคาเพียงใด 
          องคประกอบของทฤษฎีความคาดหวังประกอบไปดวย 
        1.  ความคาดหวัง (Expectancy) หรือ ความพยายามตอผลงานที่คาดหวงั เชน ถาเชื่อวา
การทํางานมากขึ้นจะทําใหขายของไดมากขึ้น นั่นหมายถึงวา ผูนั้นเชื่อวาความพยายามของใน
การทํางาน ความสามารถ และความรูเรือ่งผลิตภัณฑมีผลทําใหงานประสบผลสาํเร็จได   ซึ่งเปน
ความเชื่อที่ระดับของความพยายามของตัวเรา 
        2.  ความคาดหวังผลลัพธจากการดําเนินงาน (Instrumentality) หรือ ความคาดหวังตอ
ผลลัพธที่มาจากการปฎิบัตขิองตนที่บรรลุผลสําเร็จ เชน มีความเชื่อที่วาถายอดขายสูงขึ้นก็จะ
ไดรับโบนัส   ดังนั้นจึงพยายามขายของใหไดมากที่สุดเพื่อใหไดโบนัส 
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         3.  คุณคาของผลลพัธ (Valence) หมายถึง คุณคาที่เกิดขึ้นจากรางวัล   ผลลัพธจากการ
ทํางานหรือจากงาน เชน การที่ไดรับมอบหมายงานที่สําคัญงานที่ทาทาย ซึ่งลักษณะงาน
ดังกลาวทําใหมีความสามารถ และมีผลทําใหไดรับผลตอบแทนสูงขึ้นดวย 

   ความพยายาม    ผลการปฏิบัติงาน         ผลลัพธ   
โบนัส  คําชม  อ่ืนๆ 

   ความคาดหวัง 
ตอผลงานที่คาดหวัง 

   ความคาดหวัง 
       ผลลัพธ 

   คุณคาของ    
     ผลลัพธ 

 

                           รูปภาพที่ 2.3  องคประกอบของทฤษฎีความคาดหวัง 
                      ที่มา :  Victor Vroom (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  202) 

        ทฤษฎีนี้กลาวเพิ่มเตมิอีกวา แรงจูงใจจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ องคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ
มีคาความคาดหวังหรือคาความเชื่อสูง กลาวคือทั้งความคาดหวัง   ความคาดหวังผลลัพธจาก
การดําเนินงาน และคุณคาของผลลัพธสงู   แตถาองคประกอบใดองคประกอบหนึง่มีคาต่ํา 
แรงจูงใจก็จะไมเกิดขึ้น 
        จากทฤษฎีความคาดหวัง จึงเห็นวาการจูงใจใหพนักงานอยูในองคกรได ตองตอบสนอง
ตรงตามความคาดหวังของพนักงานในองคกร  และสิ่งที่มาจูงใจนั้นตองมีคุณคาตอพนักงานดวย 
  

         6. ทฤษฎีความเสมอภาค 

         
        J Stacy Adams (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  203) มีแนวความคิดวา พนักงานใน
องคกรตองการเห็นความยตุิธรรมจากรางวัลหรือผลตอบแทนที่ตนเองไดรับจากการทํางานอยู
บนพื้นฐานของสมมติฐาน คนจะเปรียบเทยีบปจจัยในการทํางานของตนเอง กับปจจัยการ
ทํางานของผูอ่ืน และคนจะเปรียบเทียบผลตอบแทนทีต่นเองไดรับกบัผล ดังรูปภาพตอไปน้ี 
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ปจจัยในการทํางานของ
ตนเอง (เวลาในการทํางาน 
ความพยายาม การอบรม) 

ปจจัยในการทํางานของ
ผูอ่ืน (เวลาในการทํางาน 
การอบรม) 

เปรียบเทียบ
ปจจัยการทํางาน 

เปรียบเทียบผลตอบแทน
จากการทํางาน 

ปจจัยในการทํางานของ
ตนเอง (เวลาในการทํางาน 
ความพยายาม การอบรม) 

ปจจัยในการทํางานของ
ผูอ่ืน (เวลาในการทํางาน 
การอบรม) 

 

การเปรียบเทยีบ 

                      เปรียบเทียบระหวางอัตราสวนของปจจัยการทํางานของตนเอง และผลลัพธจาก                     

                              การทํางานของผูอ่ืน วามีความยุติธรรมหรือไม 

ความเสมอภาค คือ มีความ
พึงพอใจและไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

ความไมเสมอภาค คือ ไม
พอใจและเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม 

 

 
รูปภาพที่ 2.4   ทฤษฎีความเสมอภาค 

     ที่มา :  Angelo Kinicki และ Brian K.Williams (บุตรี จารุโรจนและคณะ, 2549:  204) 

        1.  ปจจัยในการทํางาน (Input) คอื สิ่งตางๆ ที่คนคิดวาเปนสิ่งที่ตนเองใหกับองคการ 
เชน เวลาที่ใชในการทํางาน การอบรม ความรูความสามารถ ประสบการณ 
        2.  ผลตอบแทนจากการทํางาน (Output) คือ สิ่งตางๆ ที่คนไดรับจากการทํางาน เชน 
คาตอบแทนตางๆ เงินเดือน รางวัล ชื่อเสยีง โบนัสและการเลื่อนขั้น 
        3.  การเปรียบเทียบ (Comparison) คือ การเปรียบเทียบระหวางปจจัยการทํางาน และ 
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ผลลัพธจากการทํางานของตนเองกันปจจัยการทํางานและผลลัพธจากการทํางานของคนอื่น 
หากเปรียบเทยีบแลวความไมเทาเทียมเกิดขึ้น ปญหาในองคการก็จะตามมา ดังตอไปน้ี 

• ลดปจจัยในการทํางาน เชน ทํางานนอยลง พักมากขึ้น ปวยบอย 

• พยายามเปลีย่นผลลัพธจากการทํางาน  

• พยายามบิดเบือนความไมเสมอภาค 

• เปลี่ยนเปาหมายการเปรียบเทียบ 

• ลาออกจากงาน 
            จากทฤษฎีความเสมอภาค จึงเห็นวา พนักงานตองการความยุติธรรมในผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับงานที่ทํา  และตองมีความยตุิธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของผูอ่ืนดวย  
จึงจะทําใหพนักงานพอใจและเต็มใจที่จะทํางานในองคกร 
         

        7.  แนวคิดเก่ียวกับความพอใจในงาน 

 
        ความพอใจในงาน หมายถึง ทัศนคติในทางบวกตองาน ความพอใจในงาน ชวยให
คนทํางานรูสึกวาชวีิตการทํางานมีคุณภาพ และชวยปองกันมิใหคนทํางานเกิดความรูสึกหาง
เหินกับงาน (กันตยา   เพิ่มผล, 2537:  528)      

        การโอนยายงานหรือลาออกจากงาน ถึงแมวาองคกรจะคํานึงถึงเรื่องการจัดสวัสดิการ
ตางๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่มีความเปนธรรมแลวก็ตาม แตบางครั้งจะพบวาบุคลากรขอ
โอนยายงาน จนกระทั่งขอลาออกจากงานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น นั่นแสดงใหเห็นถึงระดับขวัญ
ของบุคลากรไดวา อาจมีบางสิ่งบางอยางผิดปกติ เชน ไมพอใจในงานที่ปฏิบตัิ  มีปญหากับ
หัวหนา  เพ่ือนรวมงาน หรือแมกระทั่งมีหนวยงานที่เสนอความมั่นคงในคาตอบแทนและ
ประโยชนสิ่งเกื้อหนุนตางๆ ใหเปนการเพิ่มขวัญมากกวาที่เปนอยู บุคลากรจะเลอืกเสนทางใหม
ทันที (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549:  274) 

             กิลเมอร(1973:  380) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ในการทํางาน ไว 10 
ประการ คือ 

        1.  ความมั่นคงปลอดภัย ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน การไดรับความเปนธรรมจาก
ผูบังคับบญัชา  
        2. โอกาสความกาวหนาในงาน ไดแก การมีโอกาสไดรับเลื่อนตําแหนงงานสูงขึ้น   จาก
ความสามารถในการทํางาน 
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        3.  สถานที่ทํางานและการจัดการ ไดแก ความพอใจในสถานที่ทํางาน   ความมีชื่อเสียง
ของที่ทํางาน   การจัดการของที่ทํางาน  
        4.  คาจาง 
        5. ลักษณะของงานที่ทํา ที่มีความสัมพันธกับความรู ความสามารถ หากตรงกับ
ผูปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานกจ็ะพอใจ 
        6.  การใหคําแนะนํา ชวยเหลือ หากมีการใหคําปรึกษาแนะนาํที่ดี จะทําใหผูปฏิบัติงานมี
ความพอใจ 
        7.  ลักษณะทางสงัคม   ถาผูปฏิบัติงานทํางานรวมกับผูรวมงานอ่ืนได   ผูปฏิบัติงานก็จะ
มีความสุขและพอใจในงานนั้น 
        8. การติดตอสื่อสาร ในทุกกระบวนการทํางาน ซึ่งตองมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน  
หากการติดตอสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จะทําใหผูปฏิบตังิานรับทราบขอมูลอยาง
ครบถวน ถูกตอง 
        9.  สภาพการทํางาน ไดแก เสียง ฝุน กลิ่น  แสง  ชั่วโมงการทํางานตางๆ  
        10. สิ่งตอบแทน ไดแก สวัสดิการตางๆ  เงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อเกษียณออกจากงาน 
         

        ความพอใจในงานบางคนจะวัดความพอใจในงานที่สามารถสนองความตองการในงาน  
บางคนจะวัดความพอใจในงานที่ความแตกตางระหวางสิ่งที่ตองการกับสิ่งที่ไดมาจริง หรือมอง
วาความพอใจในงาน คือ การตอบสนองทางอารมณตอสภาพการทํางานหนึ่งๆ  อยางไรก็ตาม
ความพอใจในงานอาจถูกกําหนดหรือสรรสรางขึ้นจากองคประกอบภายใน เชน ลักษณะของแต
ละบุคคล หรือจากองคประกอบภายนอก เชน สิ่งแวดลอมที่มีผลตอบุคคล  ในอดีตเคยสรุปวา 
สภาพการทํางานเทานั้นทีมี่ผลตอความพอใจในงานหรือความไมพอใจในงานของลูกจาง ตอมา
ไดมีการศึกษาพบวา แมสภาพการทํางานจะสงผลอยางมากตอความพอใจในงานก็ตาม  แตเม่ือ
ใครก็ตามทีค่ดิวาตนเองมีความพอใจในงานแลว ก็จะมีความสุขในการทํางานเปนเวลาหลายป  
สวนคนทีย่ังไมพอใจในงานก็จะแสวงหาสภาพงานที่พอใจตอไป  แสดงใหเห็นวาองคประกอบทัง้
ภายนอกและภายในมีผลตอความพอใจในงาน   จากการวิจัยปรากฏวา  ผูบริหารระดับที่สูงกวา
จะมีความพอใจในงานมากกวาผูที่อยูระดบัลางลงไป  และผูสูงอายุกวาก็จะมีความพอใจในงาน
มากกวาดวย  ทั้งน้ีเพราะผูบริหารระดับสงูมักจะสามารถกําหนดลักษณะงานของตนเองให
เปนไปตามทีช่อบได ในทํานองเดียวกัน ผูที่สูงอายุกวาจะมีเวลาที่จะทดลองงานประเภทตางๆ
จึงสามารถหางานที่พอใจได   สําหรับผูที่เร่ิมเขาทํางานใหมๆ ยอมไมสามารถคาดหวังวาจะมี
ความพอใจในงานไดทันที  อาจจะตองเกิดความไมพอใจกอน เพ่ือใหเกิดความพอใจในอนาคต 
เชน ผูที่ตองการงานดีๆ ตองพยายามสรรหาความรูเพ่ือใหไดงานที่ดีในอนาคต              
(วิฑูรย สิมะโชคดี, 2539:  12)   
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        ความพอใจในงานจึงเกิดขึ้นจากสภาพในการทํางานและทศันคติที่บคุคลมตีองาน  หาก
บุคคลมคีวามพอใจในงานนั้นแลว ก็อยากอยูกับงานนั้น ตองการทํางานนั้นใหดียิ่งๆขึ้น  ในทาง
ตรงกันขามหากบุคคลไมมีความพอใจในงาน  บุคคลจะทํางานนั้นอยางไมเต็มประสิทธิภาพ ไม
อยากทํางาน  ขาดงานบอย  จนทายสุดนําไปสูการเปลีย่นงาน เพ่ือหางานใหมที่สามารถ
ตอบสนองความพอใจในงานไดมากกวา 

 

        8.  แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร 

 
        สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาต(ิ2553:  186) ไดใหความหมายของความผูกพันของบุคลากร
วา หมายถึง ระดับความมุงม่ันของบุคลากร ทั้งในดานความรูสึก และสติปญญา   เพ่ือใหงาน   
พันธกิจ และวสิัยทัศนขององคกรบรรลุผล   องคกรที่มีระดับความผูกพันของบุคลากรสูง แสดง
ใหเห็นเดนชัดดวยสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหมีการทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดี ทําให
บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพ่ือผลประโยชนของลูกคาและความสําเร็จของ
องคกร 

        วิฑูรย  สิมะโชคดี(2539:  17) ไดใหความหมายของความผกูพันกับองคกร คือ ความ
ผูกพันทางทัศนคติ หรือการที่คนๆหนึ่งจะแสดงตนและมีสวนเกี่ยวของในองคกรใดๆ ซึ่งมี 3 
ลักษณะ คือ 

             1.  มีความเชื่อทีม่ั่นคงและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร                      
             2.  มีเจตนารมณที่จะทุมเทความพยายามเพื่อองคกร                   
             3.  มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งสมาชิกภาพในองคกรนั้น     

        ลักษณะขางตน คือ ความซื่อสัตยตอองคกร แตความผูกพันตอองคกรจะแสดงออก
มากกวาความซื่อสัตยตอองคกร  ความผูกพันตอองคกรมีความหมายที่กวางกวาความพอใจใน
งาน เพราะวาจะเกี่ยวของกับองคกรทั้งหมด มิใชเพียงแคตัวบุคคลและความผูกพันตอองคกรจะ
มีความมั่นคงมากกวาความพอใจในงาน เพราะวาสิ่งทีเ่กิดขึ้นวันตอวันน้ันจะไมทาํใหความ
ผูกพันลดลงไป 

       บุคลากรในองคกรจะมีความผูกพันกับองคกร เม่ือมีแรงจูงใจและไดทํางานทีมี่ความหมาย
ตอตน และเม่ือไดรับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนรวมงานและในสถานที่ทํางาน ประโยชนของ
ความผูกพันของบุคลากร คอื การใหเกิดบรรยากาศความไวใจซ่ึงกันและกัน สภาพแวดลอมที่มี
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ความปลอดภยั และใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี การ
เอ้ืออํานาจในการตัดสินใจ และการมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินการของตน 

        ปจจัยแหงความสําเรจ็ที่นํามาซึ่งความผูกพัน ไดแก การฝกอบรมและการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพการงาน ระบบการยกยองชมเชยและระบบการใหรางวัลที่มีประสิทธผิล 
โอกาสที่เทาเทียมกันและการไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม รวมทัง้การมีไมตรีจิตกับครอบครวั
ของบุคลากร (สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาต,ิ 2553:  186) 

        แรงจูงใจทั่วไปที่จะทาํใหบุคลากรมคีวามรูสึกผูกพัน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549:  279), 
มีดังตอไปน้ี 

             1.  การใหคําชมเชย  คือ ผูบริหารจะตองมีการชมเชยบุคลากรในโอกาสที่เหมาะสม 
จะเปนการเพิม่กําลังใจ และกระตุนใหเกดิความรับผิดชอบตองานมากยิ่งขึ้น 
             2.  การใหความเปนธรรม คือ การดูแลปกครองบุคลากร โดยยึดความเปนธรรมใน
เรื่องตางๆ อยางมีเหตุผลและเทาเทียม โดยไมเลือกปฏิบัตติอคนใดคนหนึ่งเปนพิเศษ                   
              3.  การยกยองใหเกียรติและใหการยอมรับ ถือเปนการเสริมสรางความรูสึกที่ดี ทําให
บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดรับการยกยอง ยอมรับจากผูบริหารและสังคมรอบๆขาง 
              4.  การใหความเปนมิตร คือ การแสดงออกของผูบริหารที่ไมถือตนวาสูงกวาลูกนอง 
ใหความเปนกนัเอง  ความหวงใย   และความรูสึกอบอุนในการอยูรวมปฏิบตัิงาน                           
              5.  การใหรวมใชความคิด คอื การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมแสดง
ความคิดเห็นในสวนงานขององคการ เชน การกําหนดวัตถุประสงคหรือนโยบาย การวางแผน
เพ่ือแกปญหาการปฏิบัติงาน เปนตน  การปฏิบัตเิชนนี้จะทําใหบุคลากรในองคการมีความ
ผูกพัน ภูมิใจที่ไดมีสวนรวม และทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของงานมากยิ่งขึ้น                                          
              6.  การใหรวมปฏิบัติงาน คือ การที่ผูบริหารใหบุคลากรรวมลงมือในบางโอกาส ซึ่ง
จะเปนการสรางความผูกพันที่ดี เพราะถอืวาผูบริหารใหเกียรติใหความเปนกันเอง                   
             7.  การจัดคนใหเหมาะสมกับงาน  โดยผูบริหารจะตองคํานึงถึงความรู   
ความสามารถ ความชํานาญของบุคลากรเปนเกณฑในการแบงปริมาณงาน  ตลอดจนหนาที่
ความรับผิดชอบใหแตละคน  จะสงผลใหบุคลากรพอใจและมีความสุขกับการปฏบิัติงาน                                
             8. การใหความชวยเหลือบคุลากร   ในการที่บุคลากรมีปญหาหรือมีขอขัดแยงในการ
ปฏิบัติงาน  ผูบริหารจะตองเขาไปชวยเหลือ  เพ่ือแกปญหาขอขัดแยงเหลานี้ เชน ไกลเกลีย่ ให
คําแนะนํา  รวมคิดหาวิธีแกปญหา  สิ่งเหลานี้เปนผลทาํใหบุคลากรรูสึกอบอุน และมีขวัญ 
กําลังใจที่จะรวมปฏิบตัิงานตอไป 
             9.  การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการปฏิบตังิาน  เปนวิธีการสุดทายที่
ผูบริหารบางทานอาจจะมองขามไป เพราะถือวาไมใชเรื่องใหญ  ความเปนจริงแลวกลับเปน
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ความคิดที่ผิด  ทั้งน้ีเพราะบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี ถือเปนปจจัยสําคัญตอความรูสึก
ของบุคลากรที่จะชวยเสริมสถานะทางดานกายภาพและใจอีกทางหนึ่ง 

       ความผกูพันตอองคกรจึงมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนงานมากกวาความพอใจใน 
งาน   หากองคกรสามารถสรางความผูกพันของพนักงานใหมีตอองคกรได  นอกจากองคกรจะ
ลดปญหาการลาออกแลว ยงัสงผลกระตุนใหบุคลากรทัง้หมดปฏิบัติงานใหองคกรไดอยางมี
ประสิทธผิลและเต็มความสามารถดวย 

 

        9.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ 

 
        Carto และ Peter (วฒันา   วงศเกียรติรัตน, 2546:  17) ใหนิยามวา การจัดการเชิงกล
ยุทธ หมายถงึ กระบวนการที่ตอเน่ืองและมีการทบทวนกระบวนการเวียนไปมาตลอดเวลา  
เพ่ือใหองคกรโดยรวมสามารถดํารงอยูในสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม        

       Wright และคณะ (วัฒนา   วงศเกียรติรัตน, 2546:  17) ใหนิยามวา การจัดการเชิงกลยุทธ 
หมายถึง กระบวนการตอเน่ืองในการกําหนดภารกิจและเปาประสงคขององคกรภายใตบริบท
ของสิ่งแวดลอมภายนอกขององคกร  การกําหนดกลวิธทีี่เหมาะสม  การปฏิบัติงานตามกลวธิีที่
กําหนดไว  การใชอํานาจหนาที่ในการควบคุมกลยุทธ  เพ่ือทําใหม่ันใจวากลวธิีขององคกรที่
นํามาใชสามารถนําไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคทีก่ําหนดไว 

       

กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ มี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 

              1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis)  
              2.  การจัดวางทิศทางขององคกร (Establishing Organizational Direction)                
              3.  การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)  
              4.  การปฏิบัติงานตามกลยุทธ (Strategy Implementation)  
              5.  การควบคุมเชิงกลยุทธ (Strategy Control) 
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                                                         การทบทวนสถานภาพขององคกร 

                                                                  

 

                                                                  การทบทวนภารกิจและวตัถปุระสงค 

                                                                  ขององคกร 

 

 

                                                                       การประเมินผลแผนงาน  ผลงาน/ 

                                                          โครงการ   กระบวนการ 

 

 

                                                                                 การติดตามผลการปฏิบัติงาน                                    

 

 

                                                                        การทบทวน 

 

                 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม                      

• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   

• การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน      
                                                   1.   

การจัดวางทิศทางขององคกร                     

• ภารกิจขององคกร 

• วัตถุประสงคขององคกร                    
                                                   2. 

การกําหนดกลยุทธ                     

• กลยุทธระดับแผนงาน 

• กลยุทธระดับงาน/โครงการ 

• กลยุทธระดับกิจกรรม                       
                                                   3.   

การปฏิบัติงานตามกลยุทธ                     

• โครงสรางขององคกร 

• วัฒนธรรมองคกร                            
                                                   4. 

การควบคุมกลยุทธ                     

• การติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

• การประเมินผล 
                                                 5 

               
              รูปภาพที่ 2.5   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
          ที่มา:  การวางแผนกลยุทธ (วัฒนา   วงศเกียรติรัตน, 2546   :  20) 
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        ในแตละขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ มีรายละเอียด ดังนี้ 

        1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม เปนการศึกษาดานสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร
และการศึกษาสภาพแวดลอมภายในองคกร   เพื่อประเมินสถานภาพขององคกรในปจจุบันและ
แนวโนมอนาคต     โดยสภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยภายนอกในระดับกวางและมี
ผลกระทบโดยออมตอการปฏิบัติการขององคกร ประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมืองและกฎหมาย  และดานสังคมวฒันธรรม  ซึ่งจะเปนการระบุโอกาสและอุปสรรคในการ
แขงขันขององคกร  สวนสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย การวเิคราะหองคกร เพ่ือใหเขาใจ
ในทรัพยากรที่องคกรมีอยู เชน สินทรัพย  ความชํานาญ  กระบวนการ ทักษะ  เปนตน  ซึ่งจะ
ทําใหองคกรทราบถึงจุดแข็งและจุดออนขององคกร 

        2.  การจัดวางทิศทางขององคกร   เริ่มตนจากการมองภาพความสําเร็จที่องคกรอยากจะ
เห็นในอนาคต คือ วิสัยทศัน  แลวจึงกําหนดสิ่งที่องคกรตองดําเนินการเพื่อใหวิสยัทัศนเปนจริง 
คือ ภารกิจ  จากนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรตอไป                                               

        3.  การกําหนดกลยุทธ  เริ่มตนดวยการวเิคราะห Strengths-Weaknessess-
Opportunities-Threats หรือเรียกวาการวิเคราะห SWOT โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางผล
การประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน ระหวางจุดแข็งและจุดออน และผลการ
ประเมินสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก ระหวางโอกาสและอุปสรรค ซึ่งจะทําใหเกิด
กรณีโนมเอียง 4 กรณี คือ 

        กรณี “เดนและเอ้ือ” ควรจะเลือกกลยุทธการสรางการเจริญเตบิโต (Growth Strategy) 
โดยการขยายกิจ  

        กรณี “ดอยและไมเอ้ือ” ควรจะเลือกลยุทธการตดัทอน (Retrenchment Strategy) โดยตัด
บางกิจกรรมออกไป หรือตัดบางสวนขององคกรออกไป หรือเลิกกิจการ 

        กรณี “เดนแตไมเอ้ือ” และ “เอ้ือแตไมเดน”   ควรจะเลือกกลยุทธการรักษาเสถียรภาพ 
(Stability Strategy) โดยเลือกดําเนินงานชนิดของกิจการหรือประเภทของกิจการที่กําลัง
ดําเนินการอยูและจะไมขยายไปดําเนินกิจการประเภทอืน่ 

        เม่ือไดกลยุทธประเภทตางๆ ตอจากนั้นจึงเลือกกลยุทธที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัตไิด
จริง   
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     เอ้ือแตไมเดน      เดนและเอ้ือ 

     เดนแตไมเอ้ือ      ดอยและไมเอ้ือ 

W 

 T 

S 

 O  

                         
รูปภาพที่ 2.6   กรณีโนมเอียง 4 กรณี จากการวิเคราะห SWOT 

                     ที่มา:  การวางแผนกลยทุธ (วัฒนา   วงศเกียรติรตัน, 2546:  20) 

สําหรับการกําหนดกลยุทธขององคกร มี 3 ระดับ ประกอบดวย                                      
        1.  กลยุทธระดบัองคกร (Corporate Strategy) หมายถึง กลยุทธทีต่อบสนอง
วัตถุประสงคหลักในภาพรวมขององคกร หรือเปนกลยุทธระดับนโยบาย (Policy-Level 
Strategy) ที่ตอบสนองแผนงานขององคกร                                                                 
        2.  กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business Strategy) หมายถึง กลยุทธทีต่อบสนองวัตถปุระสงค
หลักของกิจการในแตละประเภทของผลติภัณฑหรือบริการ หรือเปนกลยุทธระดบัโครงการ 
(Project-Level Strategy) ที่ตอบวัตถุประสงคหลักของโครงการ 

 3.  กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) หมายถึง กลยุทธทีต่อบสนอง
วัตถุประสงคหลักของหนาที่ที่ตองปฏิบตัิในกระบวนการทํางานในแตละกิจการ หรือเปนกลยทุธ
ระดับกิจกรรม (Activity) ที่ตอบสนองผลผลิตหลักซึ่งเกดิจากกระบวนการทาํงาน                            
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        4.  การปฏิบัติงานตามกลยุทธ  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการแปลงกลยุทธไปสูการ 
ปฏิบัติ คือ รูปแบบโครงสรางองคกรและกลไกของวัฒนธรรมองคกร  โดยรูปแบบโครงสรางและ
ระบบการควบคุมที่เหมาะสมจะทําใหองคกรสามารถดําเนินกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ  สวน
กลไกของวัฒนธรรมองคกรนั้นจะสงผลตอบุคลากรในองคกรใหพฤตกิรรมที่มุงเนนไปสู
ความสําเร็จของเปาหมายได 

        5.  การควบคุมเชิงกลยุทธ เปนการเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานกบัแผนที่วาง
ไว เพ่ือใหองคกรทราบสถานภาพของการดําเนินการตามแผนที่วางไว  ทําใหองคกรสามารถรู
ถึงสถานการณขององคกรวายังคงสามารถรักษาการปฏิบัติงานไดตามที่วางแผนไวหรือมีความ
เคลื่อนจากแผนมากนอยเพียงไร  สารสนเทศจากการควบคุมเชิงกลยุทธจะชวยในการพิจารณา
และตัดสินใจขององคกรวาควรดําเนินกิจกรรมใดเพิ่มขึ้นบาง เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายของ
องคกรที่กําหนดไว 
 

        10.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ 

 
         เรยมอนด โน และคณะ(สัมฤทธิ์   ยศสมศักดิ,์   2537:  18) ใหความหมายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ วา เปนแบบแผนของกิจกรรมและการใชประโยชนดานทรัพยากร
มนุษญที่ไดมีการวางแผนไวลวงหนา ที่มุงหวังทําใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
       แกรี่ เดสเลอร(สัมฤทธิ์   ยศสมศักดิ์,   2537:  18) ใหความหมายการบริหารทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธ วา เปนการเชื่อมโยงการบริหารทรพัยากรมนุษยกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคทางกลยุทธ   เพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ และพัฒนาวัฒนธรรม
องคการ เพ่ือสงเสริมนวัตกรรมและความยืดหยุน 

ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคลเชิงกลยทุธ จึงมีความหมาย เปนการเชื่อมโยงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือชวยสนับสนุนผลการดําเนินงานขององคการใหประสบผลสําเร็จตาม     
กลยุทธที่วางไว 

 เรยมอนด โน และคณะ(สัมฤทธิ์   ยศสมศักดิ์,   2537:  18) ไดเสนอความเห็นวา ทิศทาง
กลยุทธขององคการที่ใชอยูมี 3 แนวทาง หนวยงานบรหิารทรัพยากรมนุษยจะตองสนับสนุนกล
ยุทธระดบัหนาที่งานใหสอดคลองไปในทศิทางกลยทุธขององคการ   ซึ่งอธิบายพอสังเขปไดดังนี้ 

       1. กลยุทธที่เนนการเจริญเติบโต (Growth Strategy) หมายถึง กลยุทธทีเ่นนการ
พัฒนาดานการตลาด การขยายตัวในแนวด่ิง แนวราบ  การเขารวมเปนหุนสวนทางธุรกิจ   การ
ควบรวมและการซื้อกิจการ   ความเจริญเติบโตขององคการจะมีสวนทําใหองคการตองจาง
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พนักงาน โยกยาย หรือเลื่อนตําแหนงพนักงานดวยความรวดเร็ว  เพ่ือขยายไปสูตลาดอื่น  ซึ่ง
อาจตองเปลี่ยนแปลงทักษะและความชํานาญเดิมที่พนักงานมีอยู ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกต็องใหความสําคัญดานพฤตกิรรมของพนักงานและผลลพัธที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  
โดยเนนพฤตกิรรมที่มีประสิทธิผลในการสงเสริมผลการปฏิบัติงานในตลาดใหม  และการเนน
ผลลัพธที่เปนไปตามเปาหมายการเจริญเติบโตขององคการ  การจายคาตอบแทนจะเนนในดาน
การจูงในพนักงาน ที่สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายตามที่องคการกําหนดขึ้น  ในกรณีของ
การหาหุนสวนใหมทางธุรกจิ  ตองเนนการฝกอบรมในการแกไขปญหาความขัดแยง  เน่ืองจาก
เปนการรวมคนจากหลายองคการที่มีวัฒนธรรมตางกนัเขาดวยกัน เปนตน 

        2.  กลยุทธทีเ่นนความมั่นคง(Concentration Strategy) เปนกลยุทธขององคการที่
จะเอาดีในธุรกิจสรางขึ้นแตเดิม โดยเนนการรักษาสวนแบงตลาดสําหรับสินคาและบริการทีมี่อยู
เดิมไว  กลยทุธที่เนนความมั่นคงจึงตองการใหองคการหาทางรักษาทักษะและความสามารถ
ของพนักงานที่มีอยูเดิมไว  ระบบการจายคาตอบแทน จะเนนการจายคาตอบแทนใหกับ
พนักงานที่มีทักษะตรงตามที่องคการตองการ เพ่ือรักษาพนักงานเหลานี้ไว  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงเนนในพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานเปนสําคัญ 

        3.  กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) คือ การลดจํานวนพนักงานลง  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอหนวยใหดีขึ้น  การลดขนาดมีความทาทายตอการจัดการทรัพยากรมนุษย  
โดยคํานึงถึงขนาดที่เหมาะสมในการลดจํานวนพนักงาน  การเพิ่มขวญัและกําลังใจของพนักงาน
ที่ยังอยู  การสรางแนวความคิดแปลกใหม และการสรางวัฒนธรรมองคการใหม         

        การกําหนดกลยุทธบรหิารจัดการทรัพยากร จึงตองสอดคลองกับกลยุทธในระดับองคกร
และระดับธุรกจิ  เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล 
 

        11.  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของเชิงกลยทุธ 

 
        งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการลาออกจากองคกรนั้นมีการวิจัยอยูมาก  เนื่องจาก

เปนเรื่องสําคญัขององคกร ที่ผูบริหารจะตองหาสาเหตแุละวธิีการแกไขปญหา  เพ่ือรักษา
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถใหอยูกับองคกรได 

        ศรัญญา  แกวพินิจ (2552 :  บทคดัยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปญหาการลาออกจากงาน
ฝายงานขายและกระจายสินคา กรณีศึกษา บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด”   โดยศึกษาปจจัยสวน
บุคคล และปจจัยที่สงผลกระทบตอการลาออกจากองคการของพนักงานสายการขายและ
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กระจายสินคาตําแหนงพนักงานขายลวงหนา พนักงานกระจายสินคา และพนักงานผูชวย
กระจายสินคา ที่ลาออก  โดยกลุมตวัอยางเปนพนักงานที่ทํางานเตม็เวลาในบริษทัจํานวนทั้งสิน้ 
890 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สรางขึน้เพื่อวัดความพึงพอใจในงานดานตางๆ 7 ดาน คือ 
การจายคาตอบแทน ความสัมพันธกับเพือ่นรวมงาน  ลักษณะงาน  การพิจารณาความดี
ความชอบและความเปนธรรมในองคกร  การเจริญเติบโตในองคการ  การใหความสําคัญกับ
พนักงานในองคการ และความสัมพันธผูบังคับบญัชา นํามาหาความสัมพันธกับแนวโนมการ
ลาออก  เพ่ือวิเคราะหวาความพึงพอใจในงานดานใดที่สงผลกระทบตอการลาออกของพนักงาน 
และปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุตัว อายุงาน สถานภาพสมรส จํานวนบตุร  เงินเดือน/
คาตอบแทน  รายไดอ่ืนๆ และภาระความรับผิดชอบทางการเงินของครอบครัว  โดยใชสถติิ การ
ทดสอบไค-สแควร และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน  ผลการศึกษาพบวา 

        1.  ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลกระทบตอการลาออกจากงาน ไดแก อายุตัว  อายุงาน  
สถานภาพ จํานวนบตุร  เงินเดือน/คาตอบแทน รายไดอ่ืนๆ และภาระความรับผิดชอบทางการ
เงิน ของจํานวนกลุมตวัอยางทั้ง 3 ภาค มีความแตกตางกันจากผลการทดสอบ                
        2.  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการลาออกจากงาน ไดแก การจายคาตอบแทน เพ่ือนรวมงาน 
ลักษณะงาน ความเปนธรรมในองคการ การใหความสาํคัญกับพนักงาน ความกาวหนาและการ
เติบโตและผูบงัคับบัญชา ของจํานวนกลุมตัวอยางทั้ง 3 ภาค ยอมรับสมมติฐานทัง้ 7 ขอ
เหมือนกัน แตมีความแตกตางกันในคาสหสัมพันธ ที่แตละภาคจะไดคามากไปนอยตางกัน 
         3.  ขอเสนอแนะในการแกปญหาการลาออกจากองคการ 4 ประเด็นหลักๆ ไดแก 
ความกาวหนา และการเตบิโตในองคการ ความเปนธรรมในองคการ ผูบังคับบัญชาและการจาย
คาตอบแทน 
        พนิดา   จงดําเกิง (2551 :  บทคดัยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “การสรางความผูกพันตอ
องคกร กรณีศึกษา โรงแรม ABC ”  โดยทําการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ และการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  แลวนาํขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การลาออกของพนักงาน  กลุมตัวอยางเปนบุคลากรของโรงแรม ABC  โดยแบบสอบถาม
แบงเปน 3 สวน คือ แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล  แบบสอบถามปลายปดเปนการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัองคกร   แบบสอบถามคาํถามแบบปลายเปด เพ่ือใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น 
แลวนําขอมูลมาทําการวิเคราะหทางสถิต ิ ซึ่งบทสัมภาษณสําหรับพนักงานที่ลาออกแลว เปน
การสอบถามถึงสาเหตุทีล่าออก เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของการลาออก   โดยผลการศึกษา
พบวา ปญหาการลาออกของบุคลากร คือ ปญหางานลนมือ และเงินเดือนนอย  ความคิดเห็น
ของบุคลากรสวนใหญตองการใหมีการปรับปรุง ในดานคาตอบแทนเปนอันดับแรก  รองลงมา
ไดแกดานความกาวหนา  ดานสิ่งจูงใจ ตามลําดับ เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจและความ
ผูกพันตอองคกรใหแกบุคลากร   
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        อัคครัตน  พูลกระจาง (2552 :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรือ่ง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ผลการปฏิบตังิานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน บริษัท ไทยเมท็ทอล จํากัด”  กลุม
ตัวอยางเปนพนักงานสายปฏิบัติการ  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชรอย
ละ  คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน   ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจลาออก ไดแก ปจจัยดานเงินเดือนและสวสัดิการมี
ความสัมพันธกับการลาออกของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05  สวนปจจัย
ดานนโยบายและการบริหาร  ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน และดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับการลาออกของพนักงาน  
        เปรมฤดี  เอ้ือสิริมนต (2550  :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยจูงใจที่สงผลตอ
การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย”  โดยกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาเปนพนักงานของบริษัท จํานวน 5 คน โดยวิธีการสมัภาษณเชิงลกึ  พบวาปจจัย
จูงใจที่สงผลทาํใหเกิดการตดัสินใจลาออกนั้นเปนปจจัยภายใน ไดแก ความกาวหนาในอาชีพ  
ความปลอดภยัในการทํางาน  และพนักงานพยายามหาแรงจูงใจใหมที่จะตอบสนองความ
ตองการของตนเองตอไป  ซึ่งพบวาพนักงานที่ลาออกนั้นมีความตองการที่แตกตางไปจากเดิม
ในตอนทีต่ัดสินใจเขามารวมงานกับองคการ  เพราะเมื่อบริษัทไมสามารถตอบสนองความ
ตองการไดก็แสวงหาแรงจูงใจอ่ืนที่ตอบสนองความตองการของตนเอง อาทิเชน การไดงานใหม
เงินเดือนสูงขึ้น หรือการไดตําแหนงใหม  สภาพการทํางานใหมๆที่ดีขึ้น เม่ือคนพบก็ตัดสินใจ
ลาออกจากองคการ เพ่ือไปเปนสมาชิกใหมขององคการที่สามารถตอบสนองความตองการใหกับ
ตนเองไดตอไป 

        พิชญสิณี   เสลี่ยงรังษี (2551 :  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสาเหตุการ
ตัดสินใจลาออกจากการเปนพนักงาน ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการลาออกและนําเสนอแนวทาง
ในการรักษาบคุลากร กรณีศึกษา บรษิัท เพาเวอรบาย จํากัด”   พบวาสาเหตุหลักของการ
ลาออก คือ ตองการเปลี่ยนอาชีพไปทําธรุกิจสวนตวั  อัตราเงินเดือนไดต่ํากวากจิการอื่น  คา
คอมมิชชันไมจูงใจ  สาเหตุรองลงมา คือ การเดินทางไมสะดวก  สภาพแวดลอม  ปริมาณงาน
ลนมือ  รูปแบบการบริหารของผูนําที่ไมชัดเจนและไมโปรงใส  ความกาวหนาไมชดัเจน  และ
จากการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกจากการทํางาน พบวา ปจจัยที่มีผลมาก
ที่สุด คือ ปจจัยดานองคกร มีคาเฉลี่ย 0.31  โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  และ
ปจจัยที่มีผลนอยที่สุด คือ ปจจัยดานเพื่อนรวมงาน  โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.73  โดยมีระดับความ
คิดเห็นอยูที่ปานกลางเชนเดียวกัน  สําหรับการนําเสนอแนวทางในการรักษาบุคลากร คือ 
ขอเสนอดานองคกร โดยองคกรควรปรบัอัตราผลตอบแทนใหเปนมาตรฐาน  เหมาะสม
สอดคลองกับความรับผิดชอบและลักษณะงานของพนักงานแตละคน  ดานผูบังคับบัญชาตอง
คํานึงถึงการทาํใหคนพอใจ ชอบและมีความสุขใจกับงาน และดานหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 
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องคกรควรจะมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานพรอมกับมีการจัดกิจกรรมกระชับมิตร เพ่ือ
สานสัมพันธอันดีในการทํางาน  

      

           

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                          
 
 
 

                     

บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศึกษา และผลการศึกษา 

 

3.1  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
        การศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยทุธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงานประจําสถานี  “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” นั้น   เปน
การศึกษาถึงปญหาในเรื่องการลาออกของพนักงาน   การวิเคราะหหาสาเหตุของการลาออก
ของพนักงาน   และการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากร ในการลดอัตราการลาออก
ของพนักงาน   โดยไดออกแบบการวิจัยเปนแบบเชิงคณุภาพ   มีการศึกษาคนควาทั้งสวนที่เปน
ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหประมวลผล โดยใช
ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพ่ือสรุปเปนกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน ซึ่งประกอบดวย 
 

3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 
        1.  เก็บขอมูลทตุิภูมิ โดยศึกษา คนควา ขอมูลจากใบลาออกของพนักงาน   รายงาน
ประจําป   รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน   รายงานการประชุมคณะกรรมการระบบบริหาร
คุณภาพ ในดานทรัพยากรบุคคลของบรษิัท ยอนหลังตั้งแตตนป 49 จนถึงปจจุบัน                     
        2. เก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยประชากรใชในการศึกษานี้ เปนพนกังานประจําสถานีที่เคย
ทํางานที่บริษทั ABC ตั้งแตป 2549 – มิ.ย 2554 และไดลาออกจากการเปนพนักงานแลว มี
จํานวนทั้งหมด 582 คน   กลุมตัวอยางเปนพนักงานประจําแตละสถานีที่ลาออกไปแลว จํานวน 
18 คน   ซึ่งใชการสัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยใหพนักงานที่ลาออก
ไปแลวไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ, งานที่ไดรับ
มอบหมาย, ความกาวหนาในการทํางาน, ผูบังคับบญัชา, เพ่ือนรวมงาน, ระบบการประเมินผล, 
สภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน, นโยบาย ระบบบริหารจัดการ ของ
บริษัท ABC  ตลอดจนสาเหตุของการลาออก และขอเสนอแนะที่บรษิัทควรปรับปรุง   
นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล โดยใชคําถามตามแนวทาง
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เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ในหมวด 5  การมุงเนนบุคลากร  และการสัมภาษณเชิงลึกคณะ
ผูบริหาร บริษทั ABC เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดกลยุทธการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน   
 

3.3  การวิเคราะหขอมูล   
 
        ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึกพนกังานประจําสถานี จะทําการวิเคราะหเชิง
เน้ือหา โดยจําแนกเปนความเห็นที่เหมือนหรือสอดคลองกัน และความเห็นที่แตกตางกัน  มา
สรุปเปนภาพรวมของความคิดเห็นที่มีตอบริษัท  รวมทัง้สาเหตุการลาออกจากบริษัท  สําหรับ
ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล และผูบริหาร บริษทั 
ABC   จะนํามาวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกบริษัท ดวยเครื่องมือ SWOT 
Analysis เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษทั ABC 
                        

3.4  ผลการศึกษา 
 
       ในการศกึษานี้ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลกึกับพนักงานประจําสถานี
ที่ลาออกไปแลว  ผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล และ ผูบริหารบริษทั ABC รายละเอียดผลการ
สัมภาษณ มีดังนี้ 
       1. ผลการสัมภาษณพนักงานประจําสถานีที่ลาออกไปแลว 
        ผูศึกษาไดสัมภาษณพนักงานประจําสถานีที่ลาออกไป จํานวน 18 คน โดยสัมภาษณตาม
โครงรางคําถาม ซึ่งแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ เพราะพนสภาพจากการ
เปนพนักงานแลว  ซึ่งผูใหการสัมภาษณตางใหความรวมมือเปนอยางดี สวนหนึ่งเกิดจากความ
เขาใจวตัถุประสงคที่ตองการนําผลไปใชในการพิจารณากําหนดเปนกลยุทธการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมสําหรับบริษทัตอไป   ผลจากการสัมภาษณมีประเดน็ที่ผูใหการ
สัมภาษณมีความพึงพอใจและไมพึงพอใจตางๆ ดังนี้ 
           1. อัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวสัดิการ  
           ผูถูกสัมภาษณ ใหความคิดเห็นที่เหมือนกันวาเงินเดือนนอยเม่ือเทียบกบัที่อ่ืน  ฐาน
เงินเดือนต่ํา ไมจูงใจ  โบนัสนอย   ตองการใหมีคาตอบแทนแบบอ่ืนๆ เชน คากะ  คาลวงเวลา   
สวนสวสัดิการยังเห็นวาใชได มีหลากหลายดี 
            2.  งานที่ไดรับมอบหมาย  
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           ผูถูกสัมภาษณ ใหความคิดเห็นที่เหมือนกันวาปริมาณงานมีมาก  ทําเกินหนาที่   มี
กิจกรรมมาก  จัดสรรงานไมเทาเทียมกนังาน  ลักษณะงานจุกจิก   จําเจ  ไมไดใชความรู 
ความสามารถ 
            3.  ความกาวหนาในการทํางาน 

ผูถูกสัมภาษณ ใหความคดิเห็นที่เหมือนกันวา การเลื่อนปรับระดับ การเติบโตในสาย
งานเปนไปไดยากมาก  เพราะคนมากอนยังไมไดปรับเลื่อนระดับขึ้น  และก็ไมมีระบบ
ความกาวหนาในงานที่จะปรับเลื่อนขึ้นอยางชัดเจน 
             4.  ผูบังคับบัญชา 

ผูถูกสัมภาษณ ใหความคดิเห็นที่เหมือนกันวา ผูบังคับบัญชาไมมีความยุตธิรรม วางตัว
ไมเหมาะสม ไมมีภาวะผูนํา ไมชวยแกไขปญหา ใหคาํปรึกษา/แนะนํา ไมควบคุมอารมณ ไม
ยืดหยุน  ใชคําพูดที่ไมถนอมน้ําใจกันและกัน 
           5. เพ่ือนรวมงาน 

ผูถูกสัมภาษณ ใหความคดิเห็นที่เหมือนกันวา เพ่ือนรวมงานรักใคร ชวยเหลือและสนิท
สนมกันดี  มีบางที่ใหสัมภาษณวายังไมเปนทีม  ตางคนตางทํางาน 
           6. ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ผูถูกสัมภาษณ ใหความคดิเห็นที่เหมือนกันวา การประเมินผลไมยตุิธรรม ขึ้นอยูกับ
หัวหนาเปนหลัก วาสนิทกบัใคร  ใชความรูสึกประเมินไมไดอิงตามผลงาน และไมสามารถชี้แจง 
ใหเหตุผลได 
           7. สภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน 

ผูถูกสัมภาษณ ใหความคดิเห็นที่เหมือนกันวา สถานที่ทํางานสะอาด มีความปลอดภัยดี 
แตบรรยากาศในการทํางานจะเต็มไปดวยการระแวง เครียด เกรงวาจะทํางานผิดพลาด  
           8. นโยบาย บริหารจัดการ กฎ ระเบียบ 

ผูถูกสัมภาษณ ใหความคดิเห็นที่เหมือนกันวา สายการบังคับบัญชามีมากเกินไป ทําให
ไมคลองตัว การดําเนินงานตางๆลาชา   ระเบียบการลาหยุดของพนักงานประจําสถานีไม
เหมือนพนักงานที่ประจําอาคารบริหาร คอื ใชสิทธิ์การลาไดยาก ผูบงัคับบัญชาไมยอมอนุมัติให
ลา,   อุปกรณตางๆมีไมเพียงพอและชํารดุบอย    นอกจากนี้กิจกรรมที่บริษทัจัด พนักงาน
ประจําสถานีไมมีโอกาสไดเขารวม เน่ืองจากตองเขาปฏิบัติงานตามกะ 
        สําหรับสาเหตุของการลาออก ผูถูกสัมภาษณ ไดใหสาเหตุของการลาออก ซึ่งสามารถ
เรียงจากสาเหตุที่มีความเหมือนหรือซํ้าๆ กัน จากความถี่มากไปหานอย  ไดดังนี้ 
           1. ผูบังคับบญัชา - ผูบังคับบัญชาใชอารมณ  ไมฟงเหตุผล  ใชกิริยาวาจาดูถูก ไมให
คําแนะนํา/ปรึกษา หรือชวยเหลือ  ไมไดรับความยตุิธรรม  สรางภาวะกดดันในการทํางาน  ไม
เห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบญัชา  
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           2. ความกาวหนาในงาน - ตองการไปหางานใหมที่มีความกาวหนา ไดใชความรู 
ความสามารถและ หาประสบการณใหมๆ 
           3. เงินเดือน โบนัสนอย - เงินเดือนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับที่อ่ืนๆ  โบนัสที่ไดรับลดลง 
           4. สุขภาพไมดี - ปรับตวัไมทัน เม่ือตองทํางานแบบกะ 
           5. การเดินทางลําบาก ไมปลอดภัย - การเดินทางมาสถานีเพ่ือมาเขามาทํางานในกะ
ดึก หรือออกกะดึกจากสถานีเพ่ือเดินทางกลับบาน  ไมสะดวก หารถยาก และรูสกึไมปลอดภัย 
           6. กฎ ระเบียบมากเกินไป - เครงครัดกฎระเบียบเวลาทํางานที่ตองมากอนเวลาเริ่ม
งาน  กฎระเบียบการแตงกายใหถูกตอง 
        จากสาเหตุหลักของการลาออกที่มาจากความไมพึงพอใจในผูบังคับบญัชามากที่สุด 
รองลงมาคือ ไมมีความกาวหนาในงาน   สามารถนํามาวิเคราะหคนหาสาเหตุทีแ่ทจริงของ
ปญหา (Root Cause) โดยใชแผนผังตนไม (Tree Diagram) ได ดังนี้ 
 
 

ปญหา: ความไมพึงพอใจผูบังคับบญัชา 

ใชอารมณ  ไมฟงเหตุผล  ใชกิริยาวาจาดูถูก ไมไดรับความยุติธรรม 

มีการปฏิบัติทีไ่ม ระบบการ
เหมือนกัน เชน ประเมินผลไม    

 
  
แผนภูมิที่ 1.6:  แผนผังตนไมแสดงการวิเคราะหปญหาไมพึงพอใจผูบังคับบญัชา       
 

 
การลาหยุด ชัดเจน 

 ผูบังคับบัญชา  
ไมมีบทบาท
ภาวะผูนําที่ดี 

ขาดการอบรม การบริหารจัดการ ระเบียบ
พัฒนาภาวะผูนํา ตางๆ เปนไปอยาง หลักเกณฑการ
อยางมี ไมเสมอภาค เทา ประเมินผลไม
ประสิทธผิล เทียมกัน ชัดเจน 
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ปญหา: ตองการหาความกาวหนา และประสบการณในงานใหม 

เติบโตในสายงานไมได งานไมทาทาย 

ไมไดรับการพัฒนา
ความรู/
ความสามารถใหตรง
กับลักษณะงาน 

สรรหาบุคลากรไม
ตรงกับลักษณะงาน 

ไมมีความรู /
ความสามารถ
เพียงพอ 

ไมมี Career 
Path ที่ชัดเจน 

ไมไดใชความรู/ 
ความสามารถตรง
ตามที่เรียนหรือมี
ประสบการณมา 

ไมมีโอกาสได
แสดงศักยภาพ 

ความรู
ความสามารถ
อยางเต็มที ่

ไมมีชองทาง
ในการ

เสนอแนะ
ความคิดเห็น 

มีพนักงานที่
เขามากอนรอ
เติบโตอยูมาก 

                      
 
        แผนภูมิที่ 1.7:  แผนผังตนไมแสดงการวิเคราะหปญหาตองการหาความกาวหนาและ  
                    ประสบการณในงานใหม        
 
          2. ผลการสัมภาษณเชิงลึกคณะผูบริหาร บริษัท ABC สามารถนํามาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายในองคกร ตาม SWOT Analysis และวิเคราะห
ความทาทาย ความไดเปรียบเชิงกลยทุธของบริษัท ไดดังนี้ 
 
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 
โอกาส 

• บริษัทฯไดรับสัมปทานเปนผูใหบริการเดนิรถไฟฟาสายสีมวง  
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• บริษัทฯมีโอกาสไดเขารวมประมูลเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟาในโครงการรถไฟฟา 
ตาง

ะบบบตัรโดยสารรวม  ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร และ
คาด

มสูงขึ้น และ
ตอง

รชุด
พักอาศ

ีนโยบายในการสนับสนนุบริษัทฯไทย ในการเปนผูใหบริการเดินรถระบบขนสงทาง
ราง

ุปสรรค

ๆ ตามแผนการขยายเสนทางรถไฟฟาของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟาสวนตอ
ขยายสายสีน้าํเงิน  

• การพัฒนาร
วาจะสงเสริมใหมีการเดินทางในระบบขนสงมวลชนระหวางกันเพ่ิมมากขึ้น  

• ประชาชนมีแนวโนมในการใชรถไฟฟามากขึ้น จากราคาน้ํามันที่มีแนวโน
การหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด  และบางกลุมอาจตองการมีสวนรวมในการลดมลภาวะ  

• มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรอบเสนทางเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอาคา
ัย  

• รัฐม
 ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจทีมี่คูแขงนอยราย เน่ืองจากเปนธุรกิจที่มีขอจํากัดในการเขามาลงทุน

สูง 
 
อ  

• ความไมแนนอน  ความลาชาของโครงการสวนตอขยาย ที่มีผลกระทบตอรายไดของ 
บริษ

ลาดแรงงานมีการแขงขันสูง ซึ่งอาจทําใหอัตราคาแรงในตลาดสูงขึน้ หรือแรงงานที่มี 
ประ ก

นํามาซึ่งความเสี่ยงที่ระบบขนสงมวลชนจะถูก 
โจม

าอุปกรณงานระบบมีสูง 

วม มีสูง ซึ่งอาจทําให 
เกิด

ิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

 

ัทฯ  

• ต
สบ ารณตรง หรือมีฝมือคุณภาพหายาก 

• สภาพความขดัแยงในสังคมเพิ่มขึ้น   
ตีดวยการกอการราย  การกอวินาศกรรม และการกออาชญากรรมได 

• การแทรกแซงจากหนวยงานรัฐ   

• อํานาจการตอรองของบรษิัทผูจัดห

• แนวโนมการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว น้ําท
ผลกระทบและความเสยีหายในการดําเนินธุรกิจหากอุบัติขึ้น 

 
ว  

ุดแข็ง
 
จ  

มีระบบการใหบริการเดินรถไฟฟาที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเรว็ และเชื่อถือได • 
• เปนธุรกิจที่เอ้ือประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ 
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• มีแหลงขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบในระดับนานาชาต ิ

• มีสภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางานที่ดี ที่ปลอดภัย 

• บริษัทไดรบัการรับรองมาตรฐาน ISO9001/14001  TIS/OHSAS18001  

จุดอ

• บริษัทมีความพรอมตอการจัดการภาวะฉุกเฉินตางๆ 
 
อน 

• เสนทางการเดินรถมีระยะทางสั้น และผานยานธุรกิจนอย 

ริษัทลูก 

บุคคล ยังไมมีระบบการจัดการความกาวหนา 
ในห

 
        จากผลการวิเคราะห SWOT สามารถนําจุดแข็งที่โดดเดนและความสามารถหลักของ

มี

วามไดเปรยีบเชงิกลยทุธ     

 

• บริษัทฯยังอยูในภาวะขาดทนุ 

• Capacity (จํานวนรถ) มีจํากัด 

• ไมสามารถควบคุมรายไดจากบ

• ยังไมมีระบบการบริหารขีดความสามารถ
นาที่การงานของบุคลากร ยังไมมีระบบการจัดการความรูขององคกร 

• ยังไมสามารถผลิตพนักงานในสาขาทีต่องการไดดวยตนเอง 

  
องคกรที่มี กําหนดมาเปนความไดเปรียบเชิงกลยุทธได   ในขณะที่จุดออนหลักและอุปสรรคที่
ผลกระทบตอองคกรสูงจะกลายเปนความทาทายเชิงกลยุทธของบรษิทั ดังนี้ 
 
ค  

รถทีท่ันสมัย ไดมาตรฐาน 

ใชตนทุนนอยกวาคูแขงรายใหม 

ในกลุมการ 
เดิน

เม่ือมีสวนตอขยาย ไมตองฝกฝนสรางบคุลากรใหมทั้งหมด  เน่ืองจากมีบุคลากรที่มี
ควา คว

                                                 

• มีเทคโนโลยีในการเดิน

• ในการแขงขันที่ตองมีการลงทุนประมูลใหม  บริษัท

• สวนตอขยายในอนาคต จะเช่ือมตอเสนทางปจจุบันที่มีการเดินรถอยู 

• มีแหลงขอมูลจาก NOVA ที่มีการเรียนรู แบงปนขอมูลที่เปนประโยชน
รถ  

• 
มรู ามเชี่ยวชาญ ประสบการณสั่งสมอยู 
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ความทาทายเชิงกลยุทธ 

• การดําเนินการเพื่อใหไดการเดินรถในสวนตอขยาย 

 

ามารถตอบสนองความตองการและ
ควา าด

ุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอ

รจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเพียงพอในการประมูลและทําโครงการรถไฟฟา 
ในส อ

าพ 

งตอการเขา 
ประ ว

ละผลตอบแทนและการสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ที่ 
สอดคลอง

ารจดัการองคความรูขององคกร 
 

. ผลการสัมภาษณเชิงลกึผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล สามารถสรุปได ดังน้ี 

• บริษัทมีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยทําใหบคุลากรมีผลการดําเนินการที่ดี    
มีแร ใจ

  

ิษัท

ิษทั
 

 

• การบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสดุ   

• การสรางคูคาคูความรวมมือทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น

• การสรางและจัดการความผูกพันกับลูกคา ใหส
มค หวงั และเพ่ิมความผูกพันของลูกคาใหมากขึ้น    

• การพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืน ที่ตองทําใหสมด

ม 

• กา
วนต ขยายอ่ืนๆ รวมถงึการรักษาบคุลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกร 

• การบริหารจัดการระบบสารสนเทศแบบบรูณาการและมีประสิทธิภ

• การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในองคกร ที่สามารถตอบสนอ
มูลส นตอขยายอ่ืนๆ 

• ระบบแรงจูงใจแ
กับขีดความสามารถของพนักงาน   

• การสรางองคกรแหงการเรียนรูและก

3
 

งจูง ในการทํางานที่จะทําใหเกิดความรวมมือ   การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล   ตลอดจน
การแบงปนทกัษะของบุคลากรทั้งภายในหนวยงานและขามหนวยงาน  โดยการเสริมสราง
วัฒนธรรมเขากับระบบการประเมินผลงาน ซึ่งวัฒนธรรมองคกรจะมุงเนนผลการดําเนินการ
มุงเนนภาวะผูนํา  มุงเนนลกูคาที่จะเปนการสรางความผูกพันของลูกคาดวย การเสริมสราง
วัฒนธรรมที่มุงเนนเรื่องเหลานี้ จะสงผลใหบริษัทมีผลการดําเนินการที่ดี    สวนแรงจูงใจ บร
มีการสรางใหมีความผูกพัน โดยสราง Happy Workplace ที่เปนเรื่องของสถานที่ทาํงานที่มี
ความสุข และในเรื่องของการสรางความผูกพันของพนักงาน มีเร่ืองของการสื่อสารดวย   บร
มีชองทางใหพนักงานกับหัวหนาไดสื่อสาร ทั้ง Top Down ในเรื่องของนโยบาย และ Bottom Up
ที่ผานกิจกรรมตางๆ รวมทัง้ผานคณะอนุกรรมการความปลอดภัย   คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 

• บริษัทมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุนใหมีผลการ 
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ดําเ  2 
 

ิจารณาถึงการบริหารคาตอบแทน   การใหรางวัล การยกยองชมเชย และ 
การ งแ

ย ให
ี่

ร

ฒันาและจัดระบบการเรยีนรูของบุคลากร   เพื่อใหมีการใชศักยภาพของ 
า

    

ตั้งแต 

าวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้งองคกร 
งม

รับ 
p 

สรร 

นินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร  โดยบริษัทมีการประเมนิผลการปฎิบตัิงานปละ
ครั้ง และแจงผลการประเมนิใหกับพนักงานทุกคนทราบ   ระบบการประเมินผล มี KPI ทั้งที่เปน
KPI รายบุคคล ซึ่งเปนไปตาม Performance ผลการดําเนินงาน และมี KPI ที่นําเร่ืองของ Core 
Competency ซึ่งสรางพนักงานมีความผูกพันกัน ผานการมุงเนนการเปน Teamwork เขามาใน
การประเมินผลดวย 

• บริษัทไดพ
สรา รงจูงใจ  โดยการบริหารคาตอบแทนของบรษิัท เปนไปตามระบบ Pay for 

Performance คือ ใหตามระดับผลงานของแตละรายบุคคล   ในเรื่องการยกยอง ชมเช
รางวัล หรือ Reward Recognition นั้น บริษัทได Align ไปกับ KM ดวย   โดยในปลายปนี้ คนท
มีพฤติกรรมทีส่ามารถแบงปนความรู   เราก็จะมีการใหรางวัลกัน   ตอนนี้มีบางหนวยงาน ที่มี
การใหใบประกาศ รางวัล แกพนักงานในหนวยงานของตนเอง เชน สวนการเดินรถ มีเกณฑกา
ใหรางวัลพนักงาน 

• บริษัทมีการพ
บุคลากรอยางเต็มที ่  สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพันธกิจของบริษัท  โดยระบบพัฒน
เรียนรู บริษทนําเรื่องของ Competency เปนตัวตั้ง   ใชการประเมิน เพ่ือหา Gap Competency
ซึ่งจะตองมีการออกแบบ Job Function ไวกอน วา Job นี้ตองมี Competency เรื่องใด มากนอย
เทาไร แลวเราจึงพัฒนาในแตละบุคคลไดถูกตอง ตอนนี้บริษัทอยูระหวางการพัฒนาจัดเตรียม
ระบบในเรื่องนี้อยู    สําหรับการสรรหาพนักงานใหม  บริษัทนําเรือ่งของ Competency เขามา
ใชเชนกัน โดยกําหนดไวในแตละ Job วาตองการ Competency ทั้ง Core Competency และ 
Functional Competency ในเรื่องใดบาง   เม่ือเราจะสรรหารับพนักงานใหม จะไดสรรหา 
คัดเลือกและรบัไดตรงตาม Competency ที่ตองการ   และในแตละ Job ในแตละพนักงาน 
เจาหนาที่ทั่วไป   ผูบังคับบญัชาระดับ 1,2   ผูบริหาร  บริษัทมีการออกแบบหลักสตูรอบรมทั้ง
ในสวนของ Soft Skill และ Hard Skill   

• บริษัทมีวิธีการในการจัดการความก
อยา ีประสิทธิภาพ  โดยเรื่องของการจัด Career Path   บริษทัอยูระหวางการศึกษา   
เน่ืองจากปจจุบันมีการปรับโครงสรางตําแหนงงานใหสอดคลองกับธรุกิจ   แลวจากนั้นจึงป
Career Path ตาม   และจะสอดคลองกับคางาน   และการปรับจะตองสอดคลองกับผลของ Ga
Competency ที่มี   ซึ่งโยงไปในเรื่องการจายคาตอบแทนดวย   และการวิเคราะหหา Potential 
ของพนักงาน   จะดูเรื่องความสามารถหลักของพนักงานจากผลงาน ที่มาจาก 2 แหลง คือ 
Performance อันนี้ดูจากประวัตทิี่ผานมา   และดูจาก Potential ที่ดูจาก Gap ที่ประเมิน 

• บริษัทมีวิธีการในการสรรหา วาจาง วางตําแหนงและรกัษาพนักงานใหม โดยวิธีการ
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หา ดูตาม Competency ที่กําหนดเอาไว และก็ดูตาม Job Design ตาม Competency   สวน
การรักษาพนกังานใหม  บริษัทมีการกําหนด KPI การ Turn Over พนักงานที่อายุงาน 0 – 1 ป 
ไว วาตองนอยกวา Turn Over ของบริษทั   และบริษทัมี Program Training พ้ืนฐานให
พนักงานใหมไดเรียนรู เขาใจ ทั้งในแงของ Soft  Skill คือ Orientation  , Culture  , Business 
Ethics  และ  Hard Skill เชน Fire Fighting , First Aid    สวนในอนาคตบรษิัทจะจัดใหมีระบบ
พ่ีเลี้ยง  

• บริษัทมีวิธีการในการทําใหสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และการปองกันภัย 
ที่ดี   โดยใชระบบบริหารจัดการ TIS/OHSAS 18001, ISO 14001 เปนแนวทางในการปฏิบัติ มี
การตรวจสขุภาพพนักงานประจําป ปละ 1 ครั้ง และมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน รวมทั้งการ
ฝกซอมปองกันอัคคีภัย ทั้งน้ี มีคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะอนุกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ทบทวนผลการดําเนินงาน คณะเหลานี้ก็มีพนักงานเขามารวมเปน
คณะกรรมการ 

• บริษัทมีวิธีการในการสนับสนุนบุคลากรดวยนโยบายขององคกร   การบริการและสิทธ ิ
ประโยชน   และปรับเปลี่ยนการสนับสนนุเหลานี้ตามความตองการของบุคลากรที่หลากหลาย
โดยเรื่องของสิทธิประโยชนตางๆ   บริษัทใชแบบ Flexible Benefit   คือ เปนการใหสวัสดิการ 
สิทธิประโยชน ตาม Need ของพนักงานทุกกลุม   ไมไดใชนโยบายเดียวที่บริหารสิทธิประโยชน
ของพนักงาน   และมีคณะกรรมการสวัสดิการ ที่มีพนักงานจากหนวยงานตางๆ ทีเ่ขามาเปน
คณะกรรมการ ที่จะนําเอาความตองการของพนักงานมาเขาหารือในที่ประชุม แบบนี้เปน
เหมือนกับ Bottom Up ที่ Serve Need ของพนักงานไดตรงจุดอีกทางหนึ่ง 

• จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของบริษัท มี 
ดังนี้   จุดแข็ง คือ บริษัทมีทีมพนักงาน HR ที่มีประสบการณ ที่รูจักพนักงาน รูจักบริษัทเปน
อยางดี   เน่ืองจากเปนทีมที่อยูมานาน   จึงเขาใจความตองการของพนักงานในบริษัทได 
         จุดออน คือ ยังไมระบบพ้ืนฐานทาง HR  
         โอกาส  คือ นโยบายบริษัทเปดโอกาสใหปรับปรุงระบบงาน แบบเปดกวาง เพ่ือใหเปน 
HR แบบมืออาชีพได   ไมวาจะใชการจางที่ปรึกษามาชวยก็ได   อีกทั้งผูบริหารกมี็ความ
ตองการยกระดับงาน HR ใหเปน Professional ในสายงานมากยิ่งขึ้น 
         อุปสรรค คือ การปรับตวัรวมกันระหวาง Line กับ HR   ยังไมเปนลักษณะ Business 
Partner กัน คือ ตางคนตางทํา แยกกันทําอยู  

• แนวทางในการรักษาพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่สถานีใหผกูพันอยูกับองคกร จะมีเรื่องของ 
การปรับสิทธปิระโยชนตางๆที่แตกตางกนัตามลักษณะเนื้องานไป    มีการทํากิจกรรมที่ Serve 
Need แยกตางหากให   มีเปดโอกาสใหเขามารวมเปนคณะกรรมการตางๆมากขึน้ เชน 
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คณะอนุกรรมการอาชีวอนามัย   คณะกรรมการความปลอดภัย   คณะกรรมการสวัสดิการ มาก
ยิ่งขึ้น 
 

3.5  แนวทางการแกไขปญหา 
 
        ผูศึกษาไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในบรษิทั   รวมถึงพิจารณาถึงความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ   ความทาทายเชิงกลยุทธของบรษิัท  เพ่ือกําหนดกลยุทธ โดยใช TOWS 
Matrix ดังนี้ 
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     Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
External  Factor 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1:ระบบเดินรถที่ปลอดภัย 
S2:ธุรกิจเปนประโยชนตอชาต ิ
S3:มีแหลงขอมูลที่มีประโยชน 
S4:สภาพแวดลอมทํางานดี 
S5:ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 

จุดออน (Weaknesses) 
W1:ระยะเสนทางเดินรถสั้น 
W2:บริษัทอยูภาวะขาดทุน 
W3:จํานวนรถไฟฟามีจํากัด 
W4:ไมสามารถควบคุม
รายไดบริษัทลูก 
 

โอกาส(Opportunities) 
O1:รับสัมปทานสายสีมวง 
O2:มีโอกาสเขารวมประมูล
เดินรถสายอื่น 
O3:มีการพัฒนาตั๋วรวม 
O4:แนวโนมราคาน้ํามันสูง 
O5:มีการพัฒนาอสังหาฯ
รอบเสนทาง 
O6:รัฐสนบัสนุนบริษัทไทย 

SO Strategy (กลยุทธเชงิ
รุก) 
1.เตรียมความพรอมเพ่ือเขา
รวมการประมลูผูใหบริการเดิน
รถไฟฟาในเสนทางสวนตอ
ขยาย 
(S1,S2,S5,O2,O3,O4,O5) 
 
 
 
 

WO Strategy(กลยุทธเชงิ
แกไข) 
1.ลดตนทุนทีใ่ชในการเดิน
รถไฟฟา (O1,O5,W1,W3) 
2.เพ่ิมรายไดจากบริษัทลูก
(W4,O1) 
 
 
 

อุปสรรค (Threats) 
T1:ความลาชาสวนตอขยาย 
T2:ตลาดแรงงานแขงขันสูง 
T3:ภัยจากการกอการราย 
T4:การแทรกแซงจากรัฐ 
T5:อํานาจตอรองบริษัทผู
จัดหาอุปกรณงานระบบมีสูง 
T6:มีแนวโนมเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาต ิ

ST Strategy(กลยุทธเชิง
ปองกัน) 
1.ปรับแผนการเดินรถไฟฟาให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(S1,S3,T1) 
2.บริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยง
(S3,S4,S5,T2,T3,T4,T5,T6) 
 

WT Strategy(กลยุทธเชิง
รับ) 
1.สรางพันธมิตรทางการคา
รายรอบเสนทางการเดินรถ
(W1,W2,W3,T1) 
2.พัฒนาระบบการบริหารขดี
ความสามารถ 
ความกาวหนา การจัดการ
ความรู (T1,T2) 

  
ตารางที่ 1.4:  แสดงการกําหนดกลยุทธระดับองคกร โดยใช TOWS Matrix 
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     Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
External  Factor 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1:มีทีมพนักงาน HR ที่มี
ประสบการณ รูจักพนักงาน 
และบรษิัทเปนอยางดี  
S2:มีชองทางการสื่อสารดาน
แรงงานสัมพันธที่ทันสมัย
สามารถเขาถงึไดงายกับ
พนักงานทุกระดับ  
 

จุดออน (Weaknesses) 
W1:ไมมีระบบการบริหารขดี
ความสามารถบุคคล ระบบ
การจัดการความกาวหนา 
และระบบการจัดการความรู 
W2:ไมสามารถผลิตพนง.สาขา
ที่ตองการได 
W3:การทํางานของสถานีกับ 
HR ยังไมเปน Business 
Partner  

โอกาส(Opportunities) 
O1:ผูหญิงเขามามีบทบาท
ในตลาดแรงงานไทยมากขึน้ 
O2: ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําใหมีคนตางชาติ 
ที่มีความรู ความสามารถ 
เขามารวมงานกับบริษทัได  
 

SO Strategy (กลยุทธเชงิ
รุก) 
1.สรรหาและคัดเลือก
พนักงานจากตางชาติ ที่มี
ความรู ความสามารถ เขา
มารวมงานกับบริษทั
(S1,S2,O1,O2) 
 

WO Strategy(กลยุทธเชงิ
แกไข) 
1.จัดทําระบบบริหารขีด
ความสามารถ  ระบบการ
จัดการความกาวหนา และ
ระบบการจัดการความรู 
(O1,O2 ,W1) 
2.สรางความรวมมือกับทาง
สถาบันการศกึษา เพ่ือผลิต
นักศึกษาตามที่ตองการ
(W2,O1,O2) 

อุปสรรค (Threats) 
T1:อัตราคาแรงในตลาดสูง 
T2:แรงงานที่มีประสบการณ
ตรง มีฝมือคุณภาพหายาก 
T3:ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อาจเกิดปญหาดาน
แรงงานสัมพันธ 
ระหวางคนไทยกับคน
ตางชาต ิ

ST Strategy(กลยุทธเชิง
ปองกัน) 
1. สงเสริมวัฒนธรรมและ
สรางบรรยากาศการทํางานที่
ดีกับผูรวมงานที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนาและวฒันธรรม
(S1,S2,T3) 
 

WT Strategy(กลยุทธเชิง
รับ) 
1.พัฒนาขีดความสามารถ 
ดานภาษาอังกฤษของแรงงาน
ไทย เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(W1,W2,T2,T3) 

 
ตารางที่ 1.5:  แสดงการกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ โดยใช TOWS Matrix 
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จาก TOWS Matrix ผูศึกษาไดตัดสินใจเลือกกลยุทธทีเ่หมาะสมตามระดับตางๆดังนี้ 
        1. กลยุทธระดับองคกร คือ      กลยุทธการเตบิโต (Growth Strategy) โดยบริษทัจะเขา
รวมการประมลูเปนผูใหบรกิารเดินรถไฟฟาในเสนทางสวนตอขยาย  ทั้งน้ีเน่ืองจากนโยบาย
ภาครัฐสงเสรมิใหมีการลงทุนในโครงการคมนาคมขนาดใหญ คือ เพ่ิมเสนทางสวนตอขยายของ
รถไฟฟาใหมากยิ่งขึ้น   ประกอบกับปจจุบันบริษทัมีคูแขงขันที่มีประสบการณเฉพาะทางอยูนอย
รายและคูแขงรายใหมก็เขามาในธุรกิจเดินรถไฟฟาไดยาก  เพราะตองใชเงินลงทนุสูง อีกทั้งยัง
ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนความชํานาญและประสบการณเฉพาะใน
การเดินรถไฟฟา   จึงทําใหบริษัทมีเสนทางที่สามารถเจริญเติบโตในธุรกิจนี้ไดอีกมาก 
        2. กลยุทธระดับธุรกิจ ผูศึกษาไดตัดสินใจเลือกกลยุทธ คือ กลยุทธการเปนผูนําตนทุน 
(Cost Leadership Strategy) ทั้งน้ีการควบคุมตนทุนในการเดินรถ รวมทั้งมีการจัดการบริหาร
ทรัพยสินตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุดใหคุมคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งบริษัทยังอยูใน
ภาวะขาดทุน 
       3. กลยุทธระดับหนาที่ ในการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่สอดคลองกับกลยุทธการ
เติบโตของบรษิัท ในการเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟาในเสนทางสวนตอขยายอ่ืนๆ  ซึ่งตองใช
บุคลากรที่มีความรู ความชาํนาญ รวมทั้งมีประสบการณในการใหบริการเดินรถไฟฟาอีกจํานวน
มาก  และที่ผานมาบริษัทไดสูญเสียพนักงานที่มีความรู ความสามารถและประสบการณไป
จํานวนมาก    ผูศึกษาจึงไดเลือกกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากร ที่สอดคลองกับสาเหตทุี่
แทจริง(Root Cause) ที่ไดวิเคราะหไวในแผนผังตนไม รายละเอียดดังนี้   
        1. การจัดทําระบบบริหารขีดความสามารถและจดัการความกาวหนาในงาน 
(Competency and Career Management System)   การจัดทําระบบบริหารขีดความสามารถ 
จะทําใหไดพนักงานที่มีบุคลิกลักษณะ การแสดงออกพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นวาพนักงานมี
ความรู   มีทักษะ คุณลักษณะตางๆ ตรงตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตามตาํแหนงงาน   
เม่ือพนักงานมีศักยภาพก็จะสามารถเตบิโต มีความกาวหนาในอาชพีได   การจัดทําระบบ
ดังกลาวนี้จะมีการทําหลักเกณฑการโยกยายและเลื่อนตาํแหนงงาน (Transfer & Promotion) 
ใหสอดคลองกับขีดความสามารถของพนักงาน จึงทําใหพนักงานประจําสถานีไดรับการพัฒนา
ขีดความสามารถไปในระดบัที่สูงขึ้น ตรงตามหนาที่งาน และทําใหพนกงานไดรับการพิจารณา 
เพ่ือปรับเลื่อนขึ้นไปในตําแหนงงานที่สูงขึ้นไดอยางชัดเจนและเปนระบบ    ในสวนของ
ผูบังคับบญัชาของพนักงานประจําสถานีกจ็ะไดรับการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
จัดการ(Managerial Competency)ดวย ตั้งแตการทํางานที่ตองวางแผน ดําเนินการสอดคลอง
กับแผนกลยทุธระดับตางๆ   วิสัยทัศน   พันธกิจของบริษัท  รวมไปถึงการพัฒนา ฝกอบรมให
ผูบังคับบญัชามีทักษะ  คุณลักษณะของการทํางานเปนทีม  การติดตอสื่อสารที่ดี  การแกปญหา
และตัดสินใจ  รวมถึงบทบาทภาวะผูนําทีดี่  เปนตน  ทําใหพนักงานประจําสถานมีี
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ผูบังคับบญัชาที่มีขีดความสามารถดานการบริหารจัดการที่ดี พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ  ใหคําปรึกษา ดูแลผูใตบังคบับัญชาดวยความรูสึก ทัศนคติที่ดี   สําหรับพนักงาน
ประจําสถานทีี่มีความรูสึกวางานไมทาทาย ไมไดใชประสบการณ ความรูที่เรียนมา  การนํา
ระบบบริหารขีดความสามารถจะทําใหบริษัทสามารถสรรหา และคดัเลือกบุคลากรที่จะเขามา
รวมงานกับบริษัท ไดตรงตามขีดความสามารถในแตละตําแหนงงานที่บริษทัไดกําหนดไวใน
ตั้งแตแรกดวย  จึงสามารถลดอัตราการลาออกจากพนักงานที่เขามาทํางาน แลวรูสึกภายหลังวา
งานไมตรงกับความรู ประสบการณ  ไมทาทาย ไดอีกทางหนึ่งดวย 
        2. การจัดทําระบบบริหารผลปฏิบตัิงาน (Performance Management System) และ 
ระบบบริหารคาตอบแทน สวัสดิการ (Compensation and Benefit Management System) 
การจัดทําระบบบริหารผลปฏิบัติงานจะสมัพันธกับระบบบริหารขีดความสามารถ คือ ระบบ
บริหารผลปฏบิัติงานจะประเมินผลของการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาทั้งผลงานและศกัยภาพของ
พนักงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย และความรู ความสามารถของตาํแหนงงาน  นอกจากนี้
หัวขอประเมินยังแตกตางกนัในแตละตําแหนง  มีตัวเลขที่สามารถวดัไดอยางชัดเจน  และ
พนักงานที่เปนผูถูกประเมนิมีสวนรวมในการประเมินผลดวย ในขณะที่การประเมินแบบปจจุบนั 
เปนการประเมินที่ใชความรูสึก  หัวขอการประเมินเหมือนๆกันทุกตําแหนง  ทําใหผูประเมินไม
สามารถประเมินผลไดอยางชัดเจน ถูกตอง และไมสามารถชี้แจงใหเหตุผลกบัพนกังานได  การ
จัดทําระบบบริหารผลปฏิบตัิงานจึงทําใหเกิดความชัดเจน เที่ยงตรงและเปนธรรมกับพนักงาน
ทุกๆคนทีถู่กประเมิน  นอกจากนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงกับการบริหาร
คาตอบแทนอยางเปนระบบดวย  ทําใหพนักงานไดรับความเสมอภาค เทาเทียมกนั    สวน
สวัสดิการเปนสวัสดิการแบบยืดหยุน (Flexible Benefits) คือ ใหสวัสดิการตามกลุมของ
พนักงาน เชน จัดรถรับสงพนักงานนอกเสนทางปกติใหกับพนักงานประจําสถานทีี่เลิกกะดึก 
เปนตน ก็จะทาํใหพนักงานประจําสถานีรูสึกวาเขาไดรบัการตอบสนองความตองการดานความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หรือไดรับสวัสดิการ สิทธิประโยชนที่ตรงกับความตองการ ความคาดหวัง
ของพนักงานประจําสถานมีากยิ่งขึ้น 
        3. การจัดทําระบบบริหารจัดการคนเกง (Talent Management System)   
        กลยุทธนี้เปนการรักษาพนักงานทีมี่ความรู ความสามารถไวไมใหลาออกจากองคกร โดย
สรรหา คัดเลอืก พนักงานประจําสถานทีี่เกง มีศักยภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับกลยุทธ
ของบริษัท ทีจ่ะตองเติบโตไปในเสนทางสวนตอขยาย  จากนั้นนําพนักงานดังกลาวมาพัฒนา  
และมีการบรหิารและจูงใจในกลุมพนักงานเหลานี้  เพ่ือที่จะรักษาพนักงานเหลานี้ไวกับบริษทั
ตอไป 
 
        นอกจากนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะ เพ่ือใหสามารถนําผลการศกึษาและกลยทุธที่ไดนี้ไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธผิล ดังตอไปน้ี 
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1. ผูบริหารควรจะพิจารณาเรื่องผลประโยชนตอบแทนในเรื่องตางๆทั้งที่เปนรูปแบบของตวัเงิน
และที่ไมใชรูปแบบของตวัเงิน เชน เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ   ใหเหมาะสมกับคาครองชีพใน
ปจจุบัน   และเปนมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทอ่ืนที่อยูในธุรกิจเดียวกัน   รวมทั้งการจัดสรร
สวัสดิการตางๆ ควรเปนไปตามความตองการ ความจําเปนของพนักงานโดยตรง เชน การขยาย
เสนทางรถรับสงใหกับพนักงานสถานีที่เขาออกในกะดึกใหมากขึ้น   ซึ่งความตองการนี้จัดเปน
ความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษยทีต่องการสวัสดิภาพ ความปลอดภยัใหกับชวีิตของตนเอง 
2. การสรางบรรยากาศการทํางานใหม โดยเปลี่ยนทศันคติของผูบังคับบัญชาในเชิงลบ เชน การ
จับผิด   การลงโทษ การหักคะแนนจากสมุดพก   การไมกลาเสนอความคิดเห็น มาเปนการ
สรางบรรยากาศ แรงเสริมในการทํางานเชิงบวก เชน การใหคําชมเชย   การเรียนรูจากความ
ผิดพลาด   การเปดใจยอมรับขอคิดเห็นระหวางกัน   การใหโอกาสในการเสนอแนะขอคิดเห็น
ตางๆ   ซึ่งบรรยากาศการทาํงานในเชิงบวก จะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน และเปน
บรรยากาศทีท่ําใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดี   รวมทั้งกอใหเกิดนวัตกรรมใหมๆเกิดขึ้นดวย 
3. ผูบริหารควรพิจารณาลกัษณะของโครงสรางองคกร การจัดสายการบังคับบญัชาใหม 
เน่ืองจากปจจุบันสายการบงัคับบัญชานัน้มีหลายชั้น   การขออนุมัติดําเนินการในแตละเร่ือง 
ตองผานผูบังคับบัญชาหลายระดับ   จึงกอใหเกิดความลาชาในการดาํเนินการ   การตัดสินใจ
ตางๆ เปนไปอยางไมทันการณ   บริษัทควรมีการกระจายอํานาจ (Empowerment) ใหกับ
หัวหนางานหรือพนักงานคนอื่นๆ   เพื่อจะทําใหการดําเนินงานตางๆกระชับขึ้น   อีกทั้งเปนการ
ฝกพนักงานใหมีภาวะผูนํา   มีการฝกตัดสินใจ   เพื่อพรอมที่จะเติบโตเปนผูบังคับบัญชาใน
ระดับที่สูงขึ้นตอไป 
4. การจัดกิจกรรมตางๆในบริษัท เชน การจัดสัมมนา   กิจกรรม Safety ตางๆ   เปนตน   ควร
จัดใหพนักงานประจําสถานีไดมีโอกาสเขารวมดวย   ทั้งน้ีบางกิจกรรมอาจตองหมุนเวียนไปจัด
ที่หองประชุมที่สถานีหรืออาจตองใชสื่ออิเลคโทรนิคสหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆเขา
มาชวยใหพนักงานประจําสถานีสามารถเขามามีสวนรวมไดดวย  
5.  ผูบริหารควรมีชองทางการสื่อสารที่ดี ที่สามารถชี้แจงนโยบาย   ทิศทางธุรกิจ   ตลอดจน
วัตถุประสงคและเปาหมายที่บริษทัตองการจะบรรลุ ไปยังพนักงานโดยตรง   ทั้งน้ีอาจจะเปน 
สาสนจากผูบริหาร   หรือผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ   เพื่อใหพนักงาน
ไดรับทราบความตองการ ความเคลื่อนไหวของบริษทั   เพื่อใหเกิดความรวมมือที่สอดประสาน 
บูรณาการกันทั้งบริษทั   และพนักงานตางรับรูไดวาตนเองเปนสวนสําคัญของความสําเร็จของ
บริษัท 
6. ผูบริหารควรพิจารณาใหมีการจัดทําระบบการจัดการความรูขององคกร เน่ืองจากทักษะ 
ประสบการณตางๆในการใหบริการเดินรถไฟฟาที่อยูในตัวของพนักงาน   อาจสูญหาย จากการ
ปรับระดับไปเปนพนักงานที่มีตําแหนงงานสูงขึ้น   การไปทํางานในเสนทางสวนตอขยายอ่ืนๆ 
การลาออกจากบริษัทดวยความจําเปนอ่ืนๆ   รวมไปถึงการเกษียณอายุ   ดังนั้นหากบริษัทไดมี
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การรวบรวม จัดเก็บองคความรูเหลานี้ไว แลวมีการแบงปนถายทอดไปยังพนักงานคนอื่นๆใน
องคกร ยอมจะทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น ลดการผิดพลาดซ้ํา และนําไปสูการพฒนา
นวัตกรรมใหมๆไดอยางดี 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 
 

                     

บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
        ในการศึกษาเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธและกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   
เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงานประจําสถานี “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” ผูศึกษาได
ดําเนินการศึกษา โดยใชวธิกีารวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ 
การศึกษาคนควาในสวนทีเ่ปนขอมูลทุตยิภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดมา
วเิคราะหประมวลผล โดยใชทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ เพ่ือสรุปเปนกลยุทธการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน ดังสรุปผลการศึกษาดังนี ้
 

4.1  สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 

         
        จากประเด็นปญหา พนักงานบริษทั ABC มีอัตราการลาออกสูงอยางตอเน่ืองมาตั้งแต ป 
2547 จนถึงปจจุบัน   เม่ือจําแนกกลุมพนักงานที่ลาออก พบวา พนักงานที่ประจําอยูสถานี มี
การลาออกในอัตราที่สูงกวาพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนของอาคารบริหาร   ศูนยซอมบํารุง 
และศูนยควบคุมการปฏิบัตกิารเดินรถมาก ทําใหบริษทัสูญเสียบุคลากรที่มีความรู  ความ
เชี่ยวชาญ  ประสบการณตางๆที่ฝงตวัอยูกับพนักงาน(Implicit Knowledge) ในการใหบริการ
เดินรถไฟฟา   อีกทั้งกลยุทธระดับบริษัท ที่ตองการเตบิโตเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟาใน
เสนทางสวนตอขยายอ่ืนๆ   จึงตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรที่นับวาเปนทรัพยากร
ที่มีคายิ่งของบริษัท   การกําหนดกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือแกไขปญหาดงกลาว
ไดอยางยั่งยืนอีก สามารถสรุปเปนกลยทุธที่บรษิัทควรนํามาใช ดังนี้ 
        1.  กลยุทธระดบัองคกร (Corporate Strategy) คือ กลยุทธการเติบโต (Growth 
Strategy) บริษัทจะเขารวมการประมูลเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟาในเสนทางสวนตอขยายที่
ทางภาครัฐเปดประมูลทุกเสนทาง   ซึ่งจะทําใหบริษัทมีรายไดจากคาจางบริหารการเดิน
รถไฟฟาและซอมบํารุงจากเสนทางใหมเพ่ิมมากขึ้นและเปนการเพิ่มรายไดจากคาโดยสารใหกับ
เสนทางปจจุบนั สายสีน้ําเงิน (บางซื่อ-หัวลําโพง) ที่บริษัทไดรับสัมปทานในการจัดเก็บรายได
จากคาโดยสารและพัฒนาเชิงพาณิชยเอง
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        2.  กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business Strategy) คอื กลยุทธการเปนผูนําตนทนุ (Cost 
Leadership Strategy) โดยควบคุมตนทนุในการเดินรถ รวมทั้งมีการจัดการบริหารทรัพยสิน
ตางๆใหเกิดประโยชนสูงสุดใหคุมคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งบริษทัยังอยูในภาวะ
ขาดทุน 
        3.  กลยุทธระดบัหนาที่ (Functional Strategy) คือ กลยุทธทางดานทรัพยากรบุคคล คือ 
การจัดทําระบบบริหารขดีความสามารถ (Competency Management System), ระบบ
ความกาวหนาในงาน (Career Management System), ระบบบรหิารผลปฏิบตังิาน 
(Performance Management System), ระบบบริหารคาตอบแทน สวัสดิการ (Compensation 
and Benefit Management System) และ ระบบบริหารจัดการคนเกง (Talent Management 
System) ซึ่งจะชวยลดปญหาการลาออกของพนักงานประจําสถานี บริษัท ABC ที่มีสาเหตุหลัก
จาก ความไมพึงพอใจผูบังคับบัญชา และสาเหตุรอง คือ ตองการหาความกาวหนา และ
ประสบการณในงานใหมได    
 
        จากกลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรขางตน จะทําใหพนักงานไดรับการตอบสนอง 
ความตองการความปลอดภยั (Safety Needs)   ความตองการการมีสังคม (Social Needs)   
ไดรับความรักหรือมิตรภาพ   การยอมรับจากหัวหนางาน    ความตองการการยกยอง (Esteem 
Needs) โดยมีสภาพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบที่สูงขึน้ ไปจนถึงความตองการในขั้นตอไป (ขั้น
กวา) ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎีของมาสโลว   รวมถึงสอดคลองตามทฤษฎีสองปจจัยของ 
Frederick Herzberg ซึ่งการสรางความสมัพันธภายในที่ดีกับผูบังคบับัญชา เพ่ือนรวมงาน 
จัดเปนปจจัยจําเปนหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ที่เปนความตองการขั้นต่ําของ
มนุษย  ในขณะที่ปจจัยจูงใจ (Motivating Factors)  ที่มีการจัดระบบความกาวหนาในหนาที่การ
งาน  เงินเดือน  สอดคลองกับขีดความสามารถของพนักงานอยางชัดเจน  มีงานที่ทาทาย
ความสามารถ  ลวนเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยหรือปจจัยที่ทําใหพนักงานเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน และนําไปสูการทุมเทในงานอยางเต็มที่ตอไป   และที่สําคญัในเรื่องของ
ความเสมอภาค เทาเทียม หากพนักงานไดรับการปฏบิัติอยางเทาเทียมกัน  ไดรับการ
ประเมินผลงานอยางยุติธรรมและไดรับผลตอบแทนตามขีดความสามารถของตนเองแลว ยอมจะ
ทําใหพนักงานพึงพอใจและนําไปสูการลดอัตราการลาออกของพนักงานลงได ซึ่งเปนไปตาม
ทฤษฎีความเสมอภาคนั่นเอง    ดวยกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลดังกลาวจึงสรางความพึงพอใจ
ใหกับพนักงานและพัฒนาเปนความผูกพนักับบริษทั นาํไปสูการทํางานอยางทุมเท สรางผลลัพธ
การดําเนินงานที่ดี ในดานการเงิน  ดานลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสยี   ดานกระบวนการ  และ
ดานการเรียนรูและพัฒนา  นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทตอไป 
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4.2  ขอจํากัดของการศึกษา 
 
        1.  เน่ืองจากชวงที่ทําการศึกษา อยูในชวงของการจัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณ
ประจําป   ทําใหผูที่ใหการสมัภาษณไดแกคณะผูบริหารมีภารกิจคอนขางมาก   การนัดหมาย
เพ่ือเขาสัมภาษณเชิงลึกพรอมๆกันจึงทําไดคอนขางยาก 
        2.  ในการติดตอเพ่ือขอสัมภาษณบุคลากรที่ไดลาออกจากการเปนพนักงาน บริษัท ABC 
ไปแลว   มีหลายทานไดเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทจากเดิมที่ใหไวในแฟมประวตัิพนักงาน   
จึงทาํใหไมสามารถติดตอนัดสัมภาษณได   
 

4.3  ขอเสนอแนะ   

 
        ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป  
        ควรจะมีการปรับปรุงในสวนของขอจํากัดที่ผูศึกษาเผชิญอยูไมวาจะเปนขอจํากัดในดาน
เวลา ที่คณะผูบริหารมีภารกิจคอนขางมาก    เน่ืองจากอยูในชวงระยะเวลาของการจัดทําแผน
กลยุทธและงบประมาณประจําป   จึงทําใหตองเลื่อนการนัดหมายเพื่อสัมภาษณเชิงลึกคณะ
ผูบริหารหลายครั้ง    การศึกษาเพิ่มเตมิครั้งตอไปจึงควรพิจารณาดําเนินการในชวงระยะเวลาที่
ไมไดอยูในชวงของการจัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณประจําป    
        นอกจากนี้ขอจํากัดดานขอมูลของคูแขงขัน  ซึ่งถามีเวลาในการเก็บขอมูลที่มากพอ
ประกอบกับสามารถหาขอมูลเชิงลึก  เชน  ขอมูลผลการสํารวจความพึงพอใจ หรือขอมูลผลการ
สํารวจความผกูพันของบริษทัอ่ืนๆที่มีลักษณะการบริหารงานที่ใกลเคียงกัน  ก็จะทําให
การศึกษาเพิม่เติมในครั้งตอไป  สามารถนําขอมูลมาเปรียบเทยีบกนั ซึ่งอาจเปนแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ    เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจและความผกูพันของพนักงานที่มีตอบริษัทไดมาก
ยิ่งขึ้น 
 
        ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท  
        เพื่อใหเกิดการนํากลยุทธในระดับองคกร ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ที่ไดกําหนดมา ไป
ดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้นน้ัน   บริษัทควรนํา Balance Scorecard เขามาชวยในการ
กําหนดมุมมอง (Perspective) ดานตางๆ คือ มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย   มุมมองดานกระบวนการควบคุมภายในและมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา   
โดยกําหนดดัชนีชี้วัด (Key Perfomance Indicators: KPIs) และเปาหมาย (Target) สําหรับแต
ละมุมมอง   รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ซึ่งจะทําใหทุกหนวยงานมีการ
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ปฏิบัติงานสอดคลองบูรณาการกัน และเปนเครื่องมือใหฝายบริหารใชในการติดตามความ
คืบหนาตามแผนกลยุทธที่กาํหนดขึ้นไวได 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                          
 
 
 

                     

ภาคผนวก ก 
 

โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก คณะผูบริหาร บริษัท ABC 
 
 

แบบสัมภาษณเชิงลึกคณะผูบริหาร 
 

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการ
ลาออก   “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” 

 
1.  จุดแข็ง จุดออน   โอกาส และอุปสรรค ของบริษัท มีเร่ืองใดบาง 
2.  ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธของบรษิัท มีเร่ืองใดบาง 
3.  บริษทัมีสญัญาณบงชี้ถงึการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของเทคโนโลย ีตลาด ความนิยมของลูกคา   
การแขงขัน หรือสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับใดบาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                          
 
 
 

                     

ภาคผนวก ข 

 
บันทึกบทสมัภาษณเชิงลึก คณะผูบริหาร บริษัท ABC 

 
 

แบบสัมภาษณเชิงลึกคณะผูบริหาร 
 

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการ
ลาออก  “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” 

 
1. จุดแข็ง จุดออน   โอกาส และอุปสรรค ของบริษัท มีเรื่องใดบาง 
ตอบ   Strength ของบริษทั เปนเรื่องของ 

• มีระบบการใหบริการเดินรถไฟฟาที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเรว็ และเชื่อถือได 

• เปนธุรกิจที่เอ้ือประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ 

• มีแหลงขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบในระดับนานาชาต ิ

• มีสภาพแวดลอม บรรยากาศการทํางานที่ดี ที่ปลอดภัย 

• บริษัทไดรบัการรับรองมาตรฐาน ISO9001/14001  TIS/OHSAS18001 

• รวมทั้งบริษัทเองมีความพรอมตอการจัดการภาวะฉุกเฉินตางๆ 
สําหรับจุดออนของบริษัท จะมีเรื่องของ 

• เสนทางการเดินรถมีระยะสัน้ เพียง 20 กม. และผานยานธุรกิจนอย 

• บริษัทฯยังอยูในภาวะขาดทนุ 

• ยังไมมีระบบการบริหารขีดความสามารถบุคคล ยังไมมีระบบการจัดการความกาวหนา 
ในหนาที่การงานของบุคลากร ยังไมมีระบบการจัดการความรูขององคกร 

• ไมสามารถควบคุมรายไดจากบริษัทลูก 

• Capacity (จํานวนรถ) มีจํากัด 

• ยังไมสามารถผลิตพนักงานในสาขาทีต่องการไดดวยตนเอง 
จะเห็นวาบรษิทัยังมีหลายเรือ่งที่ตองเรงแกไข ปรับปรุง   
สวนเรื่องของโอกาส บริษัทเรามีโอกาสดีๆในหลายเรื่อง  

• เปนบริษทัฯทีไ่ดรับชัยชนะการประมูลสัมปทานผูใหบรกิารเดินรถไฟฟาสายสีมวง  
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โดยประมาณการวาโครงการจะแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการในป 2557   

• เขารวมประมูลเปนผูใหบริการเดินรถไฟฟาในโครงการรถไฟฟาตางๆ ตามแผนการ 
ขยายเสนทางรถไฟฟาของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟาสวนตอขยายสายสีน้ําเงิน ซึ่ง
คาดวาจะมีการเปดใหเอกชนเขารวมประมูลในป 2554 และประมาณการวาโครงการจะแลวเสร็จ
พรอมเปดใหบริการในป 2559 

• การพัฒนาระบบบตัรโดยสารรวมที่คาดวาจะเริ่มใหบริการไดในชวงปลายป 2554 ซึ่ง
ผูโดยสารจะสามารถใชบตัรโดยสารใบเดยีวในการเดินทางในระบบขนสงมวลชน เชน ระบบ
รถไฟฟาเอ็มอารที และระบบรถไฟฟาบทีเีอส รวมถึงสามารถใชบตัรดังกลาวซื้อสินคา/บริการ
ตางๆไดดวย เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูโดยสาร และคาดวาจะสงเสริมใหมีการเดินทาง
ในระบบขนสงมวลชนระหวางกันเพิ่มมากขึ้น  

• ประชาชนมีแนวโนมในการใชรถไฟฟามากขึ้น จากราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น และ
ตองการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด  และบางกลุมอาจตองการมีสวนรวมในการลดมลภาวะ 
บริษัทฯจึงมีโอกาสในการสรางความตระหนักในประเดน็ดังกลาว เพ่ือกระตุนใหประชาชนหันมา
ใชรูปแบบการเดินทางโดยรถไฟฟามากขึ้น 

• มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรอบเสนทางเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอาคารชุด
พักอาศัย ทําใหเกิดการเติบโตของปริมาณความตองการในการเดินทางที่ตอเน่ือง และสงเสริม
โอกาสในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีชองทางในการทําตลาดมากขึ้นดวย   

• รัฐมีนโยบายในการสนับสนนุบริษัทฯไทย ในการเปนผูใหบริการเดินรถระบบขนสงทาง
ราง ซึ่งเปนลักษณะธุรกิจทีมี่คูแขงนอยราย เน่ืองจากเปนธุรกิจที่มีขอจํากัดในการเขามาลงทุน
สูง 
อุปสรรคของธรุกิจของบริษทั คือ 

• ความไมแนนอน  ความลาชาของโครงการสวนตอขยาย มีผลกระทบตอรายไดของ 
บริษัทฯ  

• ตลาดแรงงานมีการแขงขันสูง ซึ่งอาจทําใหอัตราคาแรงในตลาดสูงขึน้ หรือแรงงานที่มี 
ประสบการณตรง หรือมีฝมือคุณภาพหายาก 

• สภาพความขดัแยงในสังคมเพิ่มขึ้น   นํามาซึ่งความเสี่ยงที่ระบบขนสงมวลชนจะถูก 
โจมตีดวยการกอการราย  การกอวินาศกรรม และการกออาชญากรรมได 

• การแทรกแซงจากหนวยงานรัฐ   

• อํานาจการตอรองของบริษัทผูจัดหาอุปกรณงานระบบมีสูง 

• แนวโนมการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน แผนดินไหว น้ําทวม มีสูง ซึ่งอาจทําให 
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เกิดผลกระทบและความเสยีหายในการดําเนินธุรกิจหากอุบัติขึ้น รวมถึงแนวโนมการเกิดโรค
ระบาดที่มีเชื้อรุนแรงในอนาคตอาจมีมากขึ้น  
ทั้งหมดก็เปนผล SWOT ของบริษัท 
 
2. ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธของบรษิัท มีเร่ืองใดบาง 
ตอบ  หากมองตามมุมมองของ Balance Scorecard เรื่องความทาทายขององคกร ใน 
ดานการเงิน  คือ  

• การบริหารตนทุนอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมไปถึงการบรหิารความเสี่ยง 
ทางการเงินดวย  เพราะวาการขยายตวัทางเศรษฐกิจมีการชะลอตวั  ประกอบกับทิศทางของ
อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมสูงขึ้น 
สวนดานลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย  ความทาทายขององคกรเรา คือ  

• การสรางและจัดการความผูกพันกับลูกคา ใหสามารถตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวงั และเพ่ิมความผูกพันของลูกคาใหมากขึ้น    

• นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสรางคูคาคูความรวมมือทางธุรกิจ    
ดานกระบวนการภายใน ในมุมมองดานนี้ยังมีความทาทายอยูมาก ตั้งแต 

• การพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืน ที่ตองทําใหสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ 

สิ่งแวดลอม 

• การดําเนินการเพื่อใหไดสวนตอขยาย 

• การจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเพียงพอในการประมูลและทําโครงการรถไฟฟา 
อ่ืนๆ รวมถึงการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกร 
สวนมุมมองสุดทาย เปนมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ความทาทายจะเปนเรื่องของ 

• การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในองคกร ที่สามารถตอบสนองตอการเขา 
ประมูลสวนตอขยายอ่ืนๆ 

• ระบบแรงจูงใจและผลตอบแทนและการสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ที่ 
สอดคลองกับขีดความสามารถของพนักงาน  และสุดทาย คือ 

• การสรางองคกรแหงการเรียนรูและการจดัการองคความรูขององคกร 
จะเห็นวาความทาทาย เรื่องที่องคกรจะทํายังมีอยูมาก  แตถามองวาเรามีความไดเปรียบเชิง   
กลยุทธอยางไร                                                                
ในมุมมองดานการเงิน  เรามี 

• ในแงการแขงขันที่ตองมีการลงทุนประมูลใหม  เราจะใชตนทุนนอยกวาคูแขงรายใหม 

• สวนตอขยายในอนาคตก็จะเชื่อมตอเสนทางปจจุบันทีเ่รามีการเดินรถอยู 
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ในดานลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย เรามี 

• การบริการที่ไดมาตรฐาน มีความปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได  นั่นเปน 
ความไดเปรียบที่เราม ี
สวนมุมมองดานกระบวนการ 

• เรามีเทคโนโลยีในการเดินรถที่ทันสมัย ไดมาตรฐาน 

• เรามีแหลงขอมูลจาก NOVA ที่มีการเรียนรู แบงปนขอมูลที่เปนประโยชนในกลุมการ
เดินรถ รวมถงึเราสามารถ Benchmark กับเพื่อนในกลุมธุรกิจเดินรถเดยีวกัน 
และดานการเรียนรู เม่ือมีสวนตอขยาย เราไมตองฝกฝนสรางบุคลากรใหมทั้งหมด  เพราะเรามี
บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณสั่งสมอยู 
 
3.  บริษทัมีสญัญาณบงชี้ถงึการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเทคโนโลย ีตลาด ความนิยมของลูกคา   
การแขงขัน หรือสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับใดบาง 
ตอบ  บริษัทมีการนําผลจากการสํารวจความตองการ ความคาดหวังของลูกคามาใชประกอบการ
ทบทวน วางแผนกลยุทธ จึงทําใหทราบถงึทิศทางความตองการ ความคาดหวังของลูกคาอยู  
สวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ก็มีหนวยงานติดตามอยู  สําหรับเทคโนโลยีระบบตางๆที่
ใชในการเดินรถ เรายังมีที่ปรึกษาจากตางประเทศ ทีใ่หคําปรึกษา และเรายังเขารวมกับ NOVA  
ในการแบงปน เรียนรู Best Practice ระหวางกัน   โดยรวมบรษิัทรบัรูถึงการเปลีย่นแปลงตางๆ
ที่กระทบกบัธรุกิจไดทัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                          
                     

ภาคผนวก ค 
 

โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก ผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ABC 

 
 

แบบสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล 
 

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการ
ลาออก  “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” 

 
ผูบริหารที่ทําการสัมภาษณ  :  คุณหิรัญญา    จันทะพงษ (ผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ABC) 
 
1.   บริษัทมีวธิีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยทําใหบุคลากรมีผลการ
ดําเนินการที่ดี   มีแรงจูงใจในการทํางานที่จะทําใหเกิดความรวมมือ   การสื่อสารอยางมี
ประสิทธผิล   ตลอดจนการแบงปนทักษะของบุคลากรทั้งภายในหนวยงานและขามหนวยงาน 
2.   บริษัทมีระบบการจัดการผลการปฏบิัติงานของบคุลากรที่สนบัสนุนใหมีผลการดําเนินการที่
ดีและความผกูพันของบุคลากรอยางไร 
3.  บริษทัไดพิจารณาถึงการบริหารคาตอบแทน   การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการ
สรางแรงจูงใจอยางไร 
4.  บริษทัมีการพัฒนาและระบบการเรยีนรูของบุคลากรอยางไร   เพื่อใหมีการใชศักยภาพของ
บุคลากรอยางเต็มที ่  สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพันธกิจของบริษัท 
5.  บริษทัมีวธิีการอยางไรในการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ  
6.  บริษทัมีวธิีการอยางไรในการสรรหา วาจาง วางตําแหนงและรักษาพนักงานใหม 
7.  บริษทัมีวธิีการอยางไรในการทําใหสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภยั และการ
ปองกันภัยที่ดี  
8.  องคกรมีวธิีการอยางไรในการสนับสนนุบุคลากรดวยนโยบายขององคกร   การบริการและ
สิทธิประโยชน   และองคกรปรับเปลี่ยนการสนับสนุนเหลานี้ตามความตองการของบุคลากรที ่
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หลากหลายอยางไร 
9.  ทานคิดวาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของ
บริษัท มีเร่ืองใดบาง 
10. ทานมีแนวทางในการรกัษาพนักงานที่ปฏิบตัิงานทีส่ถานีใหผูกพนัอยูกับองคกรอยางไรบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                          
                     

ภาคผนวก ง 
 

บันทึกบทสมัภาษณเชิงลึก ผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล บริษัท ABC 
 
 

แบบสัมภาษณเชิงลึกผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล 
 

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการ
ลาออก  “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” 

 
ผูบริหารที่ทําการสัมภาษณ  :  คุณหิรัญญา    จันทะพงษ (ผูจัดการสํานักทรัพยากรบุคคล 
บริษัท ABC) 
 
1.   บริษัทมีวธิีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยทําใหบุคลากรมีผลการ
ดําเนินการที่ดี   มีแรงจูงใจในการทํางานที่จะทําใหเกิดความรวมมือ   การสื่อสารอยางมี
ประสิทธผิล   ตลอดจนการแบงปนทักษะของบุคลากรทั้งภายในหนวยงานและขามหนวยงาน 
ตอบ ถาเปนรูปธรรม เราพยายาม Link เรื่อง Culture เขากับระบบการประเมินผลงาน ซึ่ง 
Culture นั้นเนน Performanace   เนนในเรื่อง Leader   ซึ่งตอนนี้เรากําลังเริ่มในผูจัดการ   และ
ตอไปจะขยายผลทัว่ทั้งองคกร   และก็ Culture ของเรา ก็เนนที่ Customer Focus เพ่ือสรางให
เรามี Engagement Customer ดวย ซึ่งนั่นจะเปนการสรางวัฒนธรรมที่สงผลใหบริษัทมีผลการ
ดําเนินการที่ดี 
       แรงจูงใจ  การสื่อสาร  ในเรื่องของแรงจูงใจ เราพยายามสรางใหมี Engagement   โดย
สราง Happy Workplace ซึ่งการ Engagement ที่มีอยูใน 5 หัวขอ หัวขอหน่ึงก็จะเปนเรื่องขดง
สถานที่ทํางานที่มีความสุข   และในนี้จะมีหัวขอยอย เรื่องของการสื่อสารดวย   บริษัทเรามี
ชองทางใหพนักงานกับหัวหนาไดสื่อสาร ทั้ง Top Down ในเรื่องของนโยบาย และ Bottom Up 
ที่ผานกิจกรรมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย   คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
 การแบงปน เรามี KM Sharing  
 
2.   บริษัทมีระบบการจัดการผลการปฏบิัติงานของบคุลากรที่สนบัสนุนใหมีผลการดําเนินการที่
ดีและความผกูพันของบุคลากรอยางไร 
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ตอบ บริษทัมีการประเมินผลการปฎิบตัิงานปละ 2 ครั้ง และแจงผลการประเมินใหกับพนักงาน
ทุกคนทราบ   ระบบการประเมินผล มี KPI ทั้งที่เปน KPI รายบุคคล ซึ่งเปนไปตาม 
Performance ผลการดําเนินงาน และมี KPI ที่นําเรื่องของ Core Competency ซึ่งสรางใหคน
ของเรามีความผูกพันกัน ผานการมุงเนนการเปน Teamwork เขามาในการประเมินผลดวย 
 
3.  บริษทัไดพิจารณาถึงการบริหารคาตอบแทน   การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการ
สรางแรงจูงใจอยางไร 
ตอบ  การบรหิารคาตอบแทน เราอยูในระบบ Pay for Performance คือ ใหตามระดับผลงาน
ของแตละรายบุคคล   ในเรือ่งการยกยอง ชมเชย ใหรางวัล ที่เราเรยีกวา Reward Recognition 
นั้น เรา Align ไปกับ KM ดวย   โดยในปลายปนี้ คนทีมี่พฤติกรรมทีส่ามารถแบงปนความรู   
เราก็จะมีการใหรางวัลกัน 
ตอนนี้ก็มีบางหนวยงาน ที่มีการใหใบประกาศ รางวัล แกพนักงานในหนวยงานของตนเอง เชน 
สวนการเดินรถ มีเกณฑการใหรางวัลพนกังาน 
การสรางแรงจูงใจใหอยากทําดี เรามีการทํา Happy Workplace 
 
4.  บริษทัมีการพัฒนาและระบบการเรยีนรูของบุคลากรอยางไร   เพื่อใหมีการใชศักยภาพของ
บุคลากรอยางเต็มที ่  สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพันธกิจของบริษัท 
ตอบ  ระบบพัฒนาเรียนรู เราเอาเรื่องของ Competency เปนตัวตั้ง   แลวเราใชการประเมิน 
เพ่ือหา Gap Competency    ซึ่งเราจะตอง Design Job Function ไวกอน วา Job นี้ตองมี 
Competency เรื่องใด มากนอยเทาไร แลวเราจึงพัฒนาในแตละบุคคลไดถูกตอง ตอนนี้เราอยู
ระหวางการพัฒนาจัดเตรียมระบบในเรื่องนี้อยู 
ตอน Recruit พนักงานใหมก็เหมือนกัน เรานําเรื่องของ Competency เขามาจับ อธิบายไวใน
แตละ Job เลยวาตองการ Competency ทั้ง Core Competency และ Functional Competency 
ในเรื่องใดบาง   เม่ือเรา Recruit พนักงาน จะได Recruit ไดตรง   และในแตละ Job ในแตละ 
พนักงาน ตั้งแต Staff   Supervisor   Manager   Executive เราจะ Design การอบรมทั้งที่เปน
ในสวนของ Soft Skill และ Hard Skill   
 
5.  บริษทัมีวธิีการอยางไรในการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ  
ตอบ  การจัด Career Path   อยูระหวางการศึกษา   เพราะตอนนี้มีการปรับโครงสรางตําแหนง
งานใหสอดคลองกับ Business   แลวจากนั้นจึงปรับ Career Path ตาม   และจะสอดคลองกับ
คางาน 
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และการปรับจะตองสอดคลองกับผลของ Gap Competency ที่มี   ซึ่งโยงไปในเรื่องการจาย
คาตอบแทนดวย   และการวิเคราะหหา Potential ของพนักงาน   จะดูเรื่องความสามารถหลัก
ของพนักงานจากผลงาน ที่มาจาก 2 แหลง คือ Performance อันนี้ดูจากประวัตทิี่ผานมา   และ
ดูจาก Potential อันนี้เราดูจาก Gap ที่ประเมิน 
 
6.  บริษทัมีวธิีการอยางไรในการสรรหา วาจาง วางตําแหนงและรักษาพนักงานใหม 
ตอบ  วิธีการสรรหา ดูตาม Competency ที่กําหนดเอาไว และก็ดูตาม Job Design ตาม 
Competency 
การรักษาพนกังานใหม เรามีการ Set KPI การ Turn Over พนักงานที่อายุงาน 0 – 1 ป ไว วา
ตองนอยกวา Turn Over ของบริษัท   เรามี Program Training พ้ืนฐานใหพนักงานใหมได
เรียนรู เขาใจ ทั้งในแงของ Soft  Skill คือ Orientation  , Culture  , Business Ethics   Hard 
Skill เชน Fire Fighting , First Aid    ในอนาคตจะมีระบบพี่เลี้ยง  
 
7.  บริษทัมีวธิีการอยางไรในการทําใหสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภยั และการ
ปองกันภัยที่ดี  
ตอบ  ใชระบบบริหารจัดการ TIS/OHSAS 18001, ISO 14001 เปนแนวทางในการปฏิบัติ มี
การตรวจสขุภาพพนักงานประจําป ปละ 1 ครั้ง และมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน รวมทั้งการ
ฝกซอมปองกันอัคคีภัย ทั้งน้ี มีคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะอนุกรรมการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ทบทวนผลการดําเนินงาน คณะเหลานี้ก็มีพนักงานเขามารวมเปน
คณะกรรมการ 
 
8.  องคกรมีวธิีการอยางไรในการสนับสนนุบุคลากรดวยนโยบายขององคกร   การบริการและ
สิทธิประโยชน   และองคกรปรับเปลี่ยนการสนับสนุนเหลานี้ตามความตองการของบุคลากรที่
หลากหลายอยางไร 
ตอบ  สิทธิประโยชนตางๆ เราใชแบบ Flexi Benefit   คือ เปนการใหสวัสดิการ สิทธิประโยชน 
ตาม Need ของพนักงานทุกกลุม   เราไมไดใชนโยบายเดียวทีบ่ริหารสิทธิประโยชนของ
พนักงาน 
แลวเราก็มีคณะกรรมการสวัสดิการ ที่มีพนักงานจากหนวยงานตางๆ ที่เขามาเปน
คณะกรรมการ ที่จะเอาความตองการของพนักงานมาเขาหารือในทีป่ระชุม  แบบนี้เปน
เหมือนกับ Bottom Up ที่ Serve Need ของพนักงานไดตรงจุดอีกทางหนึ่ง 
 
9.  ทานคิดวาจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของ
บริษัท มีเร่ืองใดบาง 
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ตอบ  จุดแข็ง คือ เรามีทีมพนักงาน HR ที่มีประสบการณ ที่รูจักพนักงาน รูจักบริษัทเปนอยางดี    
เน่ืองจากเปนทีมที่อยูมานาน   จึงเขาใจความตองการของพนักงานในบริษัทได 
          จุดออน คือ ยังไมระบบพ้ืนฐานทาง HR  
          โอกาส  คือ นโยบายบริษทัเปดโอกาสใหปรับปรุงระบบงาน แบบเปดกวาง เพ่ือใหเปน 
HR แบบมืออาชีพได   ไมวาจะใชการจางที่ปรึกษามาชวยก็ได   อีกทั้งผูบริหารกมี็ความ
ตองการยกระดับงาน HR ใหเปน Professional ในสายงานมากยิ่งขึ้น 
          อุปสรรค คือ การปรับตวัรวมกันระหวาง Line กับ HR   ยังไมเปนลักษณะ Business 
Partner กัน คือ ตางคนตางทํา แยกกันทําอยู  
 
10. ทานมีแนวทางในการรกัษาพนักงานที่ปฏิบตัิงานทีส่ถานีใหผูกพนัอยูกับองคกรอยางไรบาง 
ตอบ  มีการปรับสิทธปิระโยชนตางๆที่แตกตางกันตามลักษณะเนื้องานไป    มีการทํากิจกรรมที่ 
Serve Need แยกตางหากให   มีเปดโอกาสใหเขามารวมเปนคณะกรรมการตางๆมากขึ้น เชน 
คณะอนุกรรมการอาชีวอนามัย   คณะกรรมการความปลอดภัย   คณะกรรมการสวัสดิการ มาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                  
                                                                                                                                          

                     

ภาคผนวก จ 
 

โครงคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก พนักงานที่ลาออก 

 

แบบสัมภาษณเชิงลึกพนักงานที่ลาออก 
 

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการ
ลาออก  “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” 

 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  ____________________ 
 
1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของบริษทั 
ABC อยางไร 
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
3. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
4. ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
5. ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
6. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
7. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
8. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
9. สาเหตุใดทีท่ําใหทานตัดสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
 

 

 

 



                                                                                                                  
                                                                                                                                          

                     

ภาคผนวก ฉ 
 

บันทึกบทสมัภาษณเชิงลึก พนักงานที่ลาออก 
 
 

แบบสัมภาษณเชิงลึกพนักงานที่ลาออก 
 

เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธและกลยทุธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการ
ลาออก  “กรณีศึกษา บรษิทั ABC” 

 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณกําพล   เกียรตกิําพลชัย
 
1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของบริษทั 
ABC อยางไร 
ตอบ  เงินเดือนนอย ถาเทียบกับ Airport Link ที่ผมไปอยูนะ สวนหนึ่งก็เปนเพราะผมมี
ประสบการณตรงจาก ABC มาดวย เงินเดือนถึงอัพมากขึ้น   ผูบริหารนาจะเอาฐานเงินเดือน 
ของ Airport Link กับบทีีเอส มาเทียบกันดู แลวจะรูวาทําไมคนถึงออกจากงานอยูเรื่อยๆ   สวน
สวัสดิการ ผมวาไมตางกันเทาไร  
 
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  งานเยอะมาก  เพราะถานึกถึงสถานีสุขุมวิท  คณุก็จะรูวามีผูโดยสารแตละวันมากขนาด
ไหน   งานมันมีรายละเอียดเยอะนะครับ  ยิ่ง Peak เชา ที่มีผูโดยสารเปนลมบอยๆ หรือรถเสีย 
งานเขาอยางหนักเลยครบั 
และก็งานเขากะ ผมไมคอยไหว พอนอนไมพอ ก็ไมสบาย  พอไมสบาย ก็หยุดงาน โดนหักสมุด
พกอีก 
 
3. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
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ตอบ ผมเห็นวาการโตขึ้นไดตองรอรุนแรกไปกอน คนเกาตองออกกอน ถึงจะเลื่อนตําแหนงได 
 
4. ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  รอรายงานอยางเดียว ไมคอยชวยแกไขปญหาอะไรใหผมมากนัก บางครั้งผมเจอ
ผูโดยสารตางประเทศตอวา เขาก็ไมออกมาชวยผม  รอผมเขาไปรายงานอยางเดียว  บางครั้งก็
ตองซื้อใจลูกนองหนอย ดูแลกันใหใกลชิดกวานี้หนอย เรื่องคนก็ตองไดดวย 
 
5. ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ผมวาทีส่ถานียังไมมีการทํางานเปนทีมนะ ไมมีการประสานงานกัน  คือ ตางคน ตางทํา 
ไมประชุมหารือกัน   
 
6. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  มันก็คือการประเมินผลที่หัวหนาจะเปนคนประเมนิแตฝายเดียว  ผมไมคอยสนใจนะ วาจะ
ไดเกรดอะไร  เพราะที่ผานมา ผมก็รูวาคนไหนที่สนิทกับหัวหนา เคาก็ไดเยอะ  ผมไมคอยสุงสิง
กับเขา ผมก็รูและรูวาไดนอยกวาเพื่อนคนอื่นๆดวย   
 
7. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  สถานทีท่ํางาน หองน้ํา หองพัก ตางๆสะอาดสะอานทุกหอง  ระบบความปลอดภัยเปนไป
คอนขางสูงครับ 
 
8. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  ในเรื่องระเบียบการลาหยุด พนักงานที่อยูที่สถานีขอลาหยุดไดยาก หัวหนาไมยอมอนุมัติ
ให ไมเหมือนกับที่พนักงานที่อาคารบริหารเลย  ผมเห็นวาระเบียบอนุมัติการลานาจะทํา
เหมือนๆกันนะ   
 กิจกรรมที่จัดใหกับพนักงานก็นอยไป  ออกแบบกิจกรรมมา เนนแต Admin.  Station ก็ไมมี
เวลา   อยากใหมีกีฬาสี 
9. สาเหตุใดทีท่ําใหทานตัดสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  ผมมีปญหาเรื่องสุขภาพ คือ ผมตองเขากะเชา บาย ทําใหปรับตวัไมทัน   การเดินทางก็
ลําบาก งานเขากะ เลิกก็ดึก 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
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ตอบ  ผมเห็นวาบรษิัทมีหลกัสูตรอบรมเยอะไป ซึ่งบางคนอาจจะเห็นวาดี แตผมมองวามันเยอะ
เกินไป  ไมมีความจําเปนมากขนาดนั้นก็ได สิ้นเปลืองเปลาๆ 
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณพจนสุพร   สินธํารงรักษ 
 
1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของบริษทั 
ABC อยางไร 
ตอบ  ผมเห็นวาบรษิัทจางเกินคุมครับ ยนืแทบทั้งวัน  เงินเดือนก็ไมไดหวือหวาอะไร  เพ่ิมขึ้น
ในแตละปก็ไมกี่รอยบาท  เสียเวลา ไปหางานใหมที่เงินเดือนเยอะกวาทําดีกวาครบั  แลวเรื่อง
กองทุน บริษทัเขาก็นาจะใหสวนที่บรษิทัสมทบใหเราเต็ม 100 % ดวย ไมนาจะใหตามสัดสวน
อายุงาน    
 
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ปริมาณงานมาก  งานก็จุกจิก ผมตองทํารายงานทุกวัน  บางวันเจอผูโดยสารงี่เงา อธิบาย
ใหฟงแลว ก็ยงัจะเอาเรื่องใหไดอีก  งานบริการตองทําใจ รับได ก็ทําไป  รับไมได เราก็ตองเปน
ฝายเดินออกมาเอง  
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  ความกาวหนานอยมาก เพราะบรษิัทยังไมคอยจะเติบโตเลย  ความสัมพันธของเรากับ 
รฟม. ก็ไมคอยดีซักเทาไร 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  สวนใหญที่ออกกันจากที่ผมคุยกับเพ่ือนตางสถานีนะ คือ หัวหนางานเปนหลัก ที่ทําให
ลาออก หัวหนางานไมยุติธรรม   
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ระหวางสถานีกัน ขอความชวยเหลอืยาก ก็ขั้นตอนมันเยอะ  สายบังคับบัญชาก็มาก มันก็
เลยไมคอยไดชวยเหลือเกื้อกูลกันมากนะ มันกลายเปนทําไปตามหนาที่เทานั้น 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
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ตอบ  ประเมินผลม่ัว ไมยตุิธรรม  อะไร อะไรก็จะหักสมุดพก นโยบายที่จะหักกไ็มชัดเจน 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เห็นวาบริษัทใหความสําคัญเรื่องพวกนี้มากจริงๆ ตั้งแตเขามาทํางานก็ถูกเนน ถูกสอน
เรื่องความปลอดภัยมาตลอด 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  กฎ ระเบียบ เขมงวดมากเกิน  เขียนรายงานตลอด ตองชี้แจงทุกเรื่อง  เรื่องเล็กนอยก็
ตองทํา Memo, รายงานอยาง IR นี้ 
เรื่องฝกอบรมทบทวน ดีมีจัดอยูบอยๆ   กิจกรรมก็จัดบอย แตใหแต Admin.รวม   สถานีจะ
มารวมก็มาลําบาก 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  สาเหตจุริงๆของผม คือ ผูบังคับบญัชาครับ  ทํางานไมเปนระบบ อยางจัดกะ ก็ปรับ
เปลี่ยนไปมา จนผมวางแผนชีวติไมถูก  พอผมติดไมสามารถมาเขากะแทนเพื่อนได ก็บอกวา
เปนคําสั่ง คําสั่งอยูอยางเดียว ถาทําไมไดก็ออกไป  ไมรับฟงเหตุผลกัน ก็เลยทํางานดวยกัน
ไมได  สุดทายก็ออกมานี่แหละครับ 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ทาง HR ควรจะสํารวจหาสาเหตุจริงๆซะทีนะ   จะใชแบบสอบถาม หรือจะใหเขียน
ขอเสนอมาก็ได   อีกอยางควรใหพนักงานขี้นรถไฟฟรดีวย เวลาใครถามผม ผมก็บอกวาเขาลด
ใหพนักงาน 50% แตก็จะมีคําถามซ้ําๆกนัวา ทําไมไมขึ้นฟรีอะไรประมาณนี้   ถาจะสงเสริม
ภาพพจนที่ดี สวัสดิการงายๆแบบนี้ บรษิทันาจะจัดใหพนักงานไดนะ  
                                   ........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณชยัรัตน   สงัดภู 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  สวัสดิการที่บริษทัใหนั้น แทบจะไมไดใช  ผมอยากใหมีประเภทสหกรณ  กูยืมเงินฉุกเฉนิ
เหมือนที่อ่ืนเขาทํากัน จะตรงใจมนุษยเงินเดือนอยางเรามากกวา 
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2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  งานที่จัดมาจะหมุนเวียนกันตาม Duty ที่จัดให   มีทั้งขายบัตรโดยสาร   อยู Platform  
หมุนเวียนกันไป   แตงานมันจะจําเจครับ พอทําไปนานๆจะรูวาไมไดความรู ประสบการณอะไร
ใหมๆ  
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
ตอบ  ก็สถานมีีอยูเทานี้ จะขยับขยายไปไหนได  จะขึ้นเปน DSC กย็าก  DSC จะขึ้นเปน GSC 
ก็ยาก ยังมีคนรอกอนหนาผมอีกเยอะแยะ 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  SC ทั้ง 3 คนในสถานีที่ผมอยู มีคําสั่งที่ไมสอดคลองกัน บางคนใหทําเรื่องน้ีแบบนี้   อีก
คนใหมาทําอีกแบบ   ผมก็ไมรูจะเอาอยางไรดี และถาทําผิดพลาดขึน้มา ก็นาจะใหกําลังใจ
มากกวาที่มาตอวาเสียๆหายๆ    
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  คือหนวยงานพยายามใหคอนเซปทีม แตก็ยังไมเปนทีมกัน  แตละทีมยัง Support กัน
ไมได 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  หลักเกณฑประเมินผลไมชัดเจน  นาจะชี้แจง อธิบายใหละเอียด เคลียร เคลียรหนอย   
วิธีประเมินก็ Bias มาก  ไมมีตัวชีว้ัดที่ชดัวาทําแบบไหนถึงจะเปนผูนํา ตามที่ใจของเขาคิดไว 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  บรรยากาศการทํางานเต็มไปดวยความระแวงครับ ไมรูวาจะผิด จะพลาดขึ้นมาเม่ือไร 
ตองระวังอยูตลอด เครียด ไมเอาดีกวา 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ตางๆของบริษัท 
ABC อยางไร  

 



                                                                                                                  
                                                                                                                                          

                     

80 

ตอบ  สายการบังคับบญัชามากเกิน แคคอมพิวเตอรเสยีนี้ รายงานกันยาว กวาจะผานคนนั้นที 
คนนี้ที ใหอนุมัติสงซอมไดนาน แถมกระบวนการสงซอมก็ลาชาอีกดวย บางทีพออยูในรูปบริษัท 
สงซอมทีใชเวลาเปนเดือน  คาใชจายก็แพงกวาที่ผมสงเครื่องคอมพิวเตอรทีบ่านไปซอมซะอีก 
แลวก็อบรมบอยมาก บางหลักสูตร เชน การแตงหนา ไมนาจะมี สิ้นเปลือง    Rule Book ก็มาก
ไป อยางบีทีเอส สอบนอยกวาเราอีก 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  หัวหนาครับ หัวหนาทําใหบรรยากาศการทํางานไมนาทํางานอยางยิ่ง  หามพลาด ถา
พลาด แกตาย อะไรประมาณนี้  ชีวิตแขวนไวกบัเสนดายครับ  แตหัวหนาก็ไมไดสนับสนุน 
ชี้แนะ ใหคําปรึกษาที่ดีกับผมนะ  สั่งอยางเดียว ไมบอกเหตุผลที่มาทีไ่ปดวย เหมือนกับกมหนา
กมตาทํางานไป  ไมตองรูเรื่องอะไรหรอก มันเปนความลับ อะไรประมาณนี้  
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ในเรื่องภาวะผูนํา บรษิัทไมมีการปลูกฝง ฝกฝนใหพนักงานในเรื่องนี้เลย จะเห็นวาไมเคย
ให SO มีอํานาจในการตัดสนิใจใดๆเลย   อีกเรื่องหอง Cash ที่ผมอยู พัดลมไมเพียงพอ ถาทํา
เปน Air ตางหาก ให Air มีการเคลื่อนที่ หมุนเวียน จะทําใหระบบการหายใจของพนักงานดีขึ้น
กวานี้   และเรื่องของอุปกรณสํานักงานตางๆ เชน เครือ่งคิดเลข ตางๆ ควรจัดไวใหเพียงพอ
กวานี ้
เรื่องโบนัสนาจะใหโบนัสเทากัน  ก็รูวาบริษัทยังขาดทนุ ถาไมจายทุกคน ก็คือไมจาย ทุกคน
เขาใจ แตถาใหแลวใหไมเทากัน  หัวหนางานก็ชี้แจงไมได  เพราะลักษณะงานคลายกันมาก ไม
เหมือน Sale ที่ดูยอดขายไดชัด 
 

........................................................... 
 

ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณสุกัญญา   จวนชัยภูมิ 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เงินเดือนแคนี้ไมพอกับคาครองชีพหรอก  บริษัทจางถูกไป เพ่ือนๆที่จบกันมา ไปทํางาน
ที่อ่ืน ยังไดเงินมากกวานี้เลย  รุนนองจบใหม ก็บนๆเหมือนกันวาบริษัทตั้งใหญ แตทําไม
เงินเดือน Start ต่ํากวาที่อ่ืนๆ อีก   
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
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ตอบ  ใชคุมเกินคุมคะ  กะดึกบางทีถามีกิจกรรม กวาจะออกจากสถานีไดก็เกือบตี 2  
งานจําเจคะ  แรกๆก็รูสึกสนุกไดเจอผูโดยสารใหมๆ  แตพอทําๆไป ไมมีอะไรแปลกใหม ไมได
ความรูใหมๆ  รูสึกวาไมไดใชความรูทีเ่รียนมาเลย 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  อยากจะเรียนตอ แตไดรับแจงจากหัวหนางาน วา ถาจะศึกษาตอ ใหลาออก  แลวดวยงาน
เราเขากะ ก็ไปเขาเรียนไมได จะลาก็ไมใหลา เลยไมไดเรียนซะท ี
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เขาชอบทําเรื่องเล็กๆ ใหเปนเรื่องใหญตลอด อะไรนิดหนอยก็ตองทําเปนรายงาน ดู
รุนแรง มีขั้นตอนเยอะแยะ หรือเขาอาจจะไดรับคําสั่งมาจากผูใหญอีกทีก็ไมทราบ 
ไมมีภาวะผูนํา  ไมควบคุมอารมณ ทัศนคติที่มีกับลูกนองก็ไมดี  ไมยืดหยุนการทํางานซะเลย 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ก็รักใคร ชวยเหลือกนัดี  คอนขางสนิทกัน มีไปเที่ยวดวยกันบาง งานบุญ งานแตง เราก็
จะไปกัน  ปจจุบันก็ยังติดตอกันอยูหลายคนนะคะ 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  หลักเกณฑไมชัดเจน  เชน คะแนนประเมินผลเทากัน แตโบนัสไมเทากัน ที่ทราบก็เพราะ
คุยกับเพื่อนทีส่ถานีอ่ืนในตาํแหนงเดียวกัน   
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  Safety บริษัทใหความสําคัญกับเรือ่งนี้ดีมากคะ   ก็สอบ Rule Book ปละ 2 ครั้ง จะบอก
วาไมเนน Safety ไดไง   อุปกรณ Safety ตางๆ ก็มีพรอม เพราะตองตรวจสอบอยูประจํา 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  ไมทราบนโยบายที่แนนอน  รูแตวามี KPI พวกขอรองเรียนอยู   สวนเรื่องอ่ืนๆ ไมทราบ
เลย เห็นมีคนมา Audit หลายกลุม   แตทําอะไร อยางไรบางไมรูเลย   ผูบริหารหนาตาเปน
อยางไร นองบางคนยังไมเห็นตัวจริงเลย 
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อุปกรณนอยไป ไมเพียงพอกับการทํางาน  และก็วิทยเุสียบอยมาก สงซอมก็นาน แถมเครื่อง
สํารองก็ไมพอ   
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  หัวหนา เพราะตัวเองไดรับความกดดันจากหัวหนา  ไมเปนอิสระ  เขางานก็ตองมากอน
เวลา  เสื้อผา หนาผม ตองเน๊ียบ    ถามีใครมา Audit แลวตอบไมได ก็โดนเพงเล็งวาทําไมไมรู 
ทําไมตอบไมได   ตอบผิดไป ก็โดนยาวอีก ตั้งแต SC, DSC ไปจนถงึ GSC   
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ตองการใหบริษทั มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องของการประเมินผล เชน หากไดคะแนนประเมิน
เทานี้ ก็ควรจะไดผลตอบแทน โบนัสที่เทาไร  ทําใหเปนหลักเกณฑชัดเจนไปเลย 
อยากใหมีรถรับสงตอนเชา นาจะมีจากสวนใตไปสวนเหนือบาง และตองการใหเพ่ิมการอบรม
ภายนอกดวย 
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณชตุิมา   ดวงอัมพร 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เงินเดือนไมพอใชคะ จางต่ํา คาจางต่ําและโบนสันอยอีก สงใหที่บาน  คาหอ  คารถ 
หมดแลว ไมเหลือเก็บเลยคะ  ตองหางานใหม  สวัสดิการก็ OK แตไมคอยไดใช อยางรถตูก็
ไมไดวิ่งในเสนทางที่เราเดนิทางไปกลับ   สวัสดิการรักษาพยาบาลก็มีใชบาง เวลาหมอมาตรวจ
ที่สีลมคะ 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ชัดเจนระดับหน่ึงคะ แตก็ที่ชวีิตจรงิมีงานอ่ืนๆนอกเหนือจาก JD เพ่ิมมาดวย และถาใคร
ในสถานีลาออกไป ระหวางหาคนใหมนี่ ตองรับโหลดหนักเบากันไปคะ   อีกอยางงานที่ทําไม
เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นขึ้นไปบาง บางครั้งเราอยูหนางาน เรารูดีวางานนี้มี
ปญหาอยางไร จะตองแกอยางไร   แตเขาไมเปดโอกาสใหเราเสนอไอเดีย  ก็ยังรูสึกวายังใช
ความสามารถของตัวเองไดไมเต็มที่  และงานเขากะ รูสกึเหนื่อย เพลีย  ดูเหมือนไมมีอะไรนะ 
แตจะเพลียมาก ถึงหองหลับเลย 
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3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
ตอบ  จะเลื่อนไปตําแหนงสูงได ตองรอใหคนเกาออกกอน   จะไปเรียนตอ ก็ไมได ตอง Duty 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  สายบังคับบัญชาเยอะเกินไป ในการขออนุญาต ขออนุมัติแตละครั้งลายาก  รอนาน  ทุก
อยางตองทําเปนบันทึกภายในหมด และบางปญหาก็ขึน้ไปไมถึงผูบริหาร ทําใหปญหาไมไดรับ
การแกไขอยางแทจริง 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เพ่ือนๆเปนกันเอง อบอุน  สนิทกันดี มีกิจกรรมก็ชวยเหลือกัน 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ถาทํางานมาทั้งปดี แตพอใกลประเมินทําไมดี  ประเมินออกมาก็ไมดี  นาจะดูภาพรวม 
สวนใหญทีเ่ราทํามากกวา 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  บรรยากาศตึงเครยีด ตองไมผิด ตองไมพลาด ตองไมหลุด 
ในเรื่องความปลอดภัยไมตองหวง  จัดไดวาสะอาด  น้ําดื่มสะอาด ยา หองพักตางๆ สะอาด 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ตางๆของบริษัท 
ABC อยางไร  
ตอบ  ในเรื่องสิทธิการลา ลายากมาก ขนาดแมปวย เขาโรงพยาบาล  หัวหนาก็ไมใหลา  ถาจะ
ลาแตละครั้งได ยากมาก  ขนาด SO ลูกปวยก็ลาไมได แตถาเปน GSC ลาฉุกเฉินก็ลาได ดูไม
เทาเทียมกันเลย 
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น พนักงานสถานีอยากไปรวม แตไมคอยมีโอกาสไดเขารวม  เพราะเขากะ  
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  อยางแรกเลย คือ สุขภาพรางกาย  อยางที่สอง คือ การเดินทาง  
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
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ตอบ  ตองการใหบริษทัจดสวัสดิการรถตูรับสงพนักงานประจําสถานีที่ทํางานกะเชา ดึก  รถตูที่
จัดใหอยูปจจุบัน ใหบริการที่ยังไมใชเสนทางที่ไปกลบัอยู ควรจะขยายเสนทางหนอย 
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณมาลินี   แสงโสดา 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เงินขึ้นนอย  โบนัสนอย ไดไมถึงเดือน อยูโรงงานอยางต่ําก็ตอง 1 -2 เดือน ที่คุยๆกับ
เพ่ือนที่ติดตอกันอยู เขาไดเงินเดือนมากกวาเราตั้ง 20 – 30% จริงๆ นะคะ 
สวัสดิการเห็นวา Ok มีหลากหลายดี พอสูที่อ่ืนๆได ลาสุดเห็นมีเร่ืองพวกบานน้ําทวม ก็ไดเงิน
ชวยเหลือดวย  ดีคะ 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ทั้งงานทั้งกิจกรรมจัดบอยมาก  ที่สีลมพ้ืนที่มันก็กวาง เดินกันขาโต  ยิ่งถาวันที่เกิด 
Incident   นี่ทํางานกันไมทัน   คนมันไมพอกับงานคะ แลวถาอุปกรณมันเสีย ไมพอใชงาน จะ
ทําใหงานยุงยากและชากวาเดิมอีกคะ 
 
3. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
ตอบ  ไรอนาคต  ตอนแรกเขามาคิดวาม่ันคง และจะไดโตไดอีกเยอะ  คงมาเจอกับสวนตอขยาย
ที่ไมมาดวยม๊ัง มันก็เลยชา  รอไมไหว นานเกินไป   
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  การสั่งงานของ GSC มีหลายอยางที่นอกเหนือกฎ ระเบียบ   ทําดีแทบตายก็ไมเคยเหน็
หัว   พอทําผิดก็ดาเสียๆหายๆ   เหมือนกับไมใชลกูนองตัวเองแหละ 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  โชคดีทีเ่พ่ือนที่สถานสีนิทกันดี  มีปญหาอะไรก็ชวยเหลือ พูดคุยกันไดทุกเรื่องคะ 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  การประเมิน ใชความรูสึกของผูประเมินอยางมากเลย  
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 7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ความปลอดภัย ที่นี่ไมมีปญหา  คอนขางดีทีเดียว  บรรยากาศอยางที่รูตองใหความสําคญั
กับ Safety First กอน 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  ผูบังคับบัญชามีเยอะเกินไป เวลาเกดิเหตุการณทตีองรอคําสั่งสงมาเปนทอดๆ  และมี
ขั้นตอนทํางานมาก  รายงานก็เขียนเยอะ เขียนหมด   
 อุปกรณนอยไป ไมพอใช   
บริษัทมีจัดกิจกรรมหลายอยางที่นาสนใจ แตพนักงานสถานีไมคอยไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ไดทุกคน เพราะตองเขากะ  กีฬาสีก็สนุก  ปใหมบริษัทก็จัดดี พนักงานที่เคาอยูสถานี เคาอยาก
มารวมทุกคนแหละคะ 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  สาเหตหุลักคือตองการหาประสบการณใหมๆ   และก็ไมเห็นความกาวหนาอะไร ทํางาน
มา 5 ป แตโบนัสลดลงเรื่อยๆ    หัวหนางานมีแตเดิมๆ เครงเรื่องกฎ ระเบียบ มากเกินไป ยุง
เรื่องไมเปนเรื่อง ผมยาวไป  เล็บยาวไป 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ตองการใหมีการประเมินแบบ 360 องศา  และถานํา KPI มาวัดและเขียนเปนคะแนนให
เห็นเลย วาถาผาน KPI นี้ จะไดคะแนนเทาไร   และจะไดคะแนนประเมินเกรดอะไร 
 
 

........................................................... 
 
 

ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณทนงศักดิ์   ไชยตัน 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เราทํางานเปนกะ ก็ควรจะไดคากะ หรือเงินตอบแทนในแบบอื่นบาง  โบนัสผมก็อยากให
บริษัทแบงจายปละ 2 ครั้ง นาจะจูงใจดี 
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2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ผมวางานบริการยังเปนงานที่ผมรัก จริงๆผมไดเรียนรูเกี่ยวกบังานบริการจากที่นี่มาก  
แตหลายครั้งที่กฎระเบียบในงาน เชน การขอแลกเปลีย่นเงินคืนในบตัรโดยสาร ตองใหลูกคา
กรอกขอมูลตัง้เยอะแยะ  ลกูคาเขาก็รําคาญ  ตอนซื้อไมเห็นมีอะไรเลย  แตพอจะคืนทํามัน
ยุงยาก  ทําใหผมรูสึกอึดอัด ผมเห็นวาการแกปญหาใหลูกคาหลายครั้ง เราก็ไมยืดหยุนใหลูกคา
บาง ชอบอางวาเปนกฎของบริษัท แตผมอยูที่หนางานตองเผชิญกับลูกคา  ผมก็ตองตอบตาม
บทที่เขาใหบอกไป  ลูกคาก็มีหลายแบบ บางคนบนแตก็ยอมทํา  แตบางคนก็ไมยอม  และถา
ผมไมสามารถจัดการลูกคาได มันก็คือผมทํางานไมได ไมดีอีก 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  โอกาสกาวหนาเปนไปไดยาก เพราะตองทํางานไมผิดเลย อยางไมมาทํางานสาย ถึงจะ
ไดรับการพิจารณา  
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ผมอยากใหหัวหนาผมรับฟงปญหาและชวยกันคดิหาทางแกไขปญหารวมกบั SO ที่อยู
หนางานบาง   บางครั้งคนที่สัมผัสกับลูกคา จะเห็นและเขาใจเหตุการณไดดีกวาพวกที่นั่งอยูแต
ในหองกระจกเสียอีก   
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เพ่ือนๆ ทั้งผูหญิงและผูชายสนิทกนัดีครับ  วันหยุดเราจะมีนัดทําอะไรกินดวยกันบาง ใคร
กลับบานนอก ก็จะห้ิวขนมกลับมาฝากกนั ดีครับ 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  หลักเกณฑก็ไมเขาใจวาใชหลักเกณฑอะไรกัน ไมเห็นประเมินผลตามผลงาน 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เทาที่สมัผัสมา ผมวาสถานีเปนทีท่าํงานที่สะอาด เรามีแมบาน เราทํา 5ส. ดวย อะไรๆก็
ยังดูใหมและสภาพดี   ความปลอดภัยก็มีสูง ทันสมัย   มีบางครั้งที่แอรเสียในหองออกบัตร
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โดยสาร ตองใชพัดลมเปา อยูในหองกระจกอยูเปนอาทิตยๆ   ชวงนัน้ตรงกับหนารอนดวย จะดู
แยๆหนอยครับ 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  ผมอยากใหบริษทัมีงบสนันสนุนในกีฬา เชน เวลาแขงฟุตบอล ก็ไมมีงบให ไมมีคนสนใจ 
แตพอทาง Admin แขงขัน จะมีงบสนับสนุนให 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  อยากหาความกาวหนา ประสบการณในการทํางานที่ใหมๆบางครับ  งานบริการมันมี
หลายอยาง ใหไดลอง อยากทาทายตวัเองครับ   
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ขอเสนอแนะที่ผมคิดวาควรตองเรงทํา คือ เปลี่ยนหัวหนาครับ เคาขึ้นชื่อวาเปนหัวหนา 
เขาควรจะมีทัง้พระเดช และพระคุณ ดวย  เขาตองชวยปกปองลูกนอง อยารับชอบ เพ่ือผลงาน 
 
ตัวเองอยางเดียว ตองรับผิดและดึงลูกนองขึ้นมาดวย 

 
........................................................... 

 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณสิริกานต   โคลคร 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  คะกะกไ็มมี  OT ก็ไมให  ผูบริหารนาจะลงมาสํารวจเงินเดือน สวัสดิการ เทียบกับที่อ่ืนๆ
ดูบาง  หลายๆคนที่ออกไป เขาไดเงินเดือนมากกวาที่นี้ทั้งน้ัน 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ปริมาณงานเยอะเกินไป ตองการใหจัดสรรงานใหดีกวานี ้ ในแตละ Duty นาจะจัดคนกับ
งานใหมันลงตวัไดอีก 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
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ตอบ  ไมเห็นวาจะโตไปไหนไดเลย เพ่ือนๆเคยบอกมาวา แคทําเรื่องขอยายขามสวนงาน ก็โดน
หมายหัวมาตัง้แต SC   ไปจนถึง GSC  แลว   และถาไปสอบแลวเขาไมเลือก  กลับมาทํางานที่
เดิม แทบจะไมไดเกิดเลย   หนูก็คิดวาถาจะเติบโตเหมือนคนอ่ืนเขา สูเปลี่ยนงานใหม งายกวา
คะ 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ ใหลายาก ลาปวยนิดหนอยก็ตองมีใบรับรองแพทยมายืนยัน  หัวหนางานไมไวใจลูกนอง
เลย  เสนอความคิดอะไร  พูดอะไร ก็ถูกมองวา มีทัศนคติที่ไมดี แลวใครจะกลาเสนอความคิด
อะไรละ 
  
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ก็มีบางคนที่สนิทกัน  แบงเปนกลุมๆ คะ  บางกลุมเขาก็จะเปนที่รักของหัวหนา สนิทเลน
หัวกับหัวหนาได  แตกลุมทีพ่วกหนูอยู หัวหนาเขาก็ไมไดมาสนิท แซวเลนอะไร เขาก็จะไมชอบ 
เคยโดนเหน็บวา เพ่ือนเลนเหรอ กลุมพวกหนูก็จะเลยเฉยๆ ไมเลนกไ็ด 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ใชความรูสึกในการประเมินลวนๆ  ใครสนิทสนมมาก ก็ประเมินออกมาดี 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  สภาพอากาศไมถายเท สังเกตจากพนักงานสุขภาพไมดีขึ้นเลย  เปนหวัดบอย  
ความปลอดภยัไมมีปญหาอะไร เขาใหตรวจความพรอมของอุปกรณดับเพลิงและสถานีอยูทุกกะ 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  กิจกรรมตางๆที่จัด สถานีมีสวนรวมนอยมา เพราะเวลาทํางานไมเอ้ืออํานวย เลิกงานมาก็
เพลียมากแลว  
อุปกรณก็ไมเพียงพอ ซอมบอย 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  อันแรกคือเรื่องหัวหนา    แลวก็สุขภาพ   การเดินทางมาทํางานที่ไมปลอดภัย เขากะเชา 
เลิกดึก และสดุทายคือเรื่องเงินเดือนคะ 
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10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  อยากใหผูบริหารเห็นคุณคาของพนักงานประจําสถานีบาง อยาคิดเพียงแควา “ออกก็รับ
สมัครใหม คนตกงานเยอะแยะ   คนที่มาทํางานที่นี้หลายคน ชอบงานบริการ อยากทํางานตรงนี้ 
แตพอเจอปญหาตางๆ ในทีท่ํางานก็ไมอยากทํา เสียความรูสึก  เสียกําลังใจ ทําดีไมมีผลอะไร
เลย  ทําชัว่หนเดียว เหยียบซะจมดิน แทบสําลัก ขาดอากาศหายใจ 
อีกเรื่อง คือ เร่ืองการเดินทาง ตองการใหมีสวัสดิการรับสงพนักงานสถานีที่ออกกะดึก  ปจจุบัน
รถตูรับสง จะสงแนวเสนทางรถไฟฟา แตพนักงานก็ตองนั่งรถตอกลบับาน ซึ่งไมสะดวก จึง
ตองการใหเพ่ิมเสนทางใหสะดวกกวานี ้
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณชานน   เสนขาว 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เงินเดือนขึ้นนอยมาก ไมพอกับคาครองชีพที่สูงขึ้นๆ  เงินสวสัดิการ คาชวยเหลือตางๆ ก็
นอย และที่จัดใหมาก็ไมจูงใจ ไมตรงใจกับที่พนักงานตองการดวย  พอสิ้นปทุกคนก็หวังโบนัส
กัน พอเปดซองมา ทุกคนผิดหวังกันทั้งนั้นแหละครับ  พอผิดหวังติดกันหลายๆปเขา ก็ไมมีใคร
ลงหลักปกฐานอยูหรอกครับ 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  งานมันก็เปนแบบน้ัน ซ้ําๆกันทุกวนั  แตงานแบบนี้มันดีตรงทีมั่นออกกะ ก็จบๆกันไป ไม
มีอะไรตองคิดตอ  แตทําไปซักพัก ทุกคนก็จะรูสึกเบื่อหนายเหมือนๆกัน 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  บริษทั เนนแตคะแนนสอบ  ไมดูคะแนนความประพฤติ การทาํงานดีหรือเปลา ในการ
เลื่อนตําแหนง  ผมวาที่นี่ยังไมมีระบบเรื่องน้ีมากกวา 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  วางตวัไมเหมาะสม  ลําเอียงเห็นไดชัด  ขาดความยุติธรรม  ไมมีภาวะผูนํา ชอบใชคําพูด
ดูถูกผูใตบังคบับัญชา 
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5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เพ่ือนๆที่สถานีสนิทกนัพอสมควร  มีบางที่พูดไมเขาหู แตก็ไปทํางาน ไมไดอะไรมาก 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  การประเมินแตละคน ก็เลือกที่ถูกใจ  ขัดกับผลงานและ TA ของแตละคน เชน คนที่
ทํางานผิดพลาดหลายครั้ง แตไดคะแนนประเมินดีอยางนี้ 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ความปลอดภัยในที่ทาํงาน ผมวาบริษัทใหความสําคัญมาก ถามใครผมก็วาทุกคนก็ตอบ
แบบนี้ทุกคน  กวาจะเขาสถานีไดแตละที ขออนุญาตแลว ขออนุญาตอีก ไมรูกี่ขั้นตอน  จะออก
จากสถานีก็ตรวจแลวตรวจอีก  มันก็ดีนะครับ เปนภาพลักษณที่ดี    
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  เรื่องการสอบ มีสอบทบทวน บอยเกินไปหรือเปลา  อันนี้เรามาทํางาน ไมไดมาเรียน
หนังสือ  ถาคะแนนไมดี  เวลาประเมินผลก็แยอีก  และระบบที่หักคะแนน เลิกซะทไีดไหม มัน
กดดันคนทํางานนะ   ไมมีนโยบายที่ดีกวานี้แลวหรือ และทําไมไมใชกันหมดทั้งบริษัท เพ่ือนที่ 
Maintenance เขาไมเห็นมีเลย 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  ตองการหาประสบการณ โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ควรเพิม่สวัสดิการใหกับพนักงาน เชน คาใชจายในการเดินทาง เม่ือตองโดยสารรถไฟ  
คาเสี่ยงภัย  คารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัวพนักงาน  สําหรับพนักงานที่ทํางานเปนกะ ควร
มีคาตอบแทนที่เหมาะสม  
ควรเพิ่มวิธีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน เชน โบนัส เงินเดือน 

 
........................................................... 

 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณธนกร   จุยดิษฐ 
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1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  รูสึกวาตัวเองทํางานหนัก แตไดเงินเดือนนอย เวลาปรบัเงินเดือนประจําป เงินเดือนแทบ
ไมขยับขึ้นเลย  ตอใหผมไดเกรด A ผมก็ยังขึ้นไมทันเพ่ือนๆ ที่อ่ืนเลยครับ   สมัครทิ้งๆไว ได
งานอ่ืน offer มากกวา ผมก็ตองไปซิครับ 
  
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  งานที่ไดรับมอบหมายเกินหนาที่  คําสั่งของ GSC มากมายเกินไป 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
ตอบ  โอกาสนอยที่จะโต  เพราะไมมีเสนสาย 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  GSC จูจ้ี  ไมอะลุมอะหลวยเลย 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เพ่ือนรวมงานรุนแรกๆที่มาสนิทกนัมาก เพราะฝกหนักมาดวยกัน แตพอหลังๆมีรุนนอง
เขามา รุนเกาๆก็ทยอยออกไป ไมคอยสนิทสนมกันมากเทาไร  พวกนอง batch ใหมๆ เขาจะ
รวมตวักันเองมากกวา  
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ไมมีหลักเกณฑที่แนนอน  คลุมเคลือ เชน เรื่องของความปลอดภัย ไมรูวาใชเกณฑใดมา
วัดวาพนักงานคนนี้ตระหนกัหรือไมตระหนักเรื่องความปลอดภัย เคยสอบถามหัวหนาแลว แต
หัวหนาก็ใหคาํตอบไมได 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เรื่องความปลอดภัย มีการฝกซอมกันบอย คิดวาที่นี่เตรียมพรอม มีระบบการปองกันภัย
ตางๆดีมาก  สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพักพนักงาน ก็มีพรอม แตไมมีคอมพิวเตอรใหใช
ครับ 
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8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  ขอใชลา PH ,  LA  ยาก และไมคอยไดรับอนุมัติ    
จัดกิจกรรม ก็เนนจัดใหอาคารบริหาร แตสถานีไมสามารถไปรวมไดก็ไมคํานึงถึง 
คอมพิวเตอรที่ใชอยูเกา ชา  เครื่องมีอยูนอย 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  ไมพอใจ GSC  GSC ออกกฎระเบียบตางๆมามาก ทําใหตัวเองรูสึกกดดัน 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  จัดสรรคอมพิวเตอรใหกับสถานีครบั  ควรจัดคอมพิวเตอรใหพนักงานทุกคนไดมีโอกาสใช
ดวย อาจจะวางในหองพัก   ซัก 1 เครื่อง เพราะบางทชีวงที่เราพัก เราก็อยากดูขาวสารตางๆใน
อินเตอรเน็ตบาง 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณสุจีรา  ธนาวุฒิ 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ฐานเงนิเดือนที่นี่คอนขางต่ํา ตอนแรกเห็นเปนบริษัทใหญ ม่ันคง นาจะใหเงินเดือนที่ดี  
แตพออยูๆไป ปรับขึ้นใหนดิเดียว  โบนัสก็ไมเทากันแตละคน   
สวัสดิการพอใชได ก็มีใชตอนนอนที่โรงพยาบาลเหมือนกัน  สวัสดิการก็ใกลเคยีงกับที่อ่ืน 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ยืน เดินทั้งวัน หามนั่ง หามพิง  CCTV จับอยูตลอดคะ    เปนงานที่ตองใชความอึดสูง 
งานทุกอยางตองเน้ียบ หามผิดพลาด    ตรวจ 5ส. ที  ความปลอดภยที ตองเปะ ตองเต็ม  
พลาดไมได  พลาดที่ใคร คนนั้นถูกเรียกมาตอวาอีก 
  
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
ตอบ  ทํามาตัง้นาน ยังไมเห็นอะไรที่ชัดเจน  คนเกายังจอกันกันแนนอยูเลย  ถายังอยูก็อีกนาน 
ไมรูสายสีมวง จะไดขึ้นหรือเปลา 
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4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เลือกปฏิบัติ  มีแตคําวาถูกใจและถกูตอง  หัวหนาเอาตัวรอด พูดไดเลยวาเด็กๆออกก็
เพราะหัวหนากวา 80% 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  มีความเขาใจไมตรงกนัในเรื่องสวนตัว  แตเปนบางคน  คนอ่ืนๆก็ไมมีอะไร ทํางาน
รวมกันได 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  หัวหนาเลือกปฏิบตัิ  ทุกอยางขึ้นอยูกับผูประเมินวาจะใหใครโต ใครแปก 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  สถานทีท่ํางานเรียกวาดีเลยละ   Back office ในบางหองอาจจะดูอึดอัดคับแคบไปบาง แต
ก็จัดใหอยางดี   หองพักสะอาด   หองน้ําสะอาด   มีทําบุญ เลี้ยงพระ ดูเปนสิริกับพนักงานดี 
  
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  ตองการใหมีสภาพคลองมากกวานี้ เชน มีคอมพิวเตอร หลายเครื่องหนอย 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  อยางที่บอกกวา 80% เด็กที่ออกมาจากหัวหนาทั้งนั้นแหละ แตเขาคงไมรูตัว ไมมีใคร
บอกเขามั้ง   เขาคิดวาเขามีอํานาจจะใหบวก ใหลบ กบัใครก็ไดม้ัง   พูดเหตุผลอะไรก็ไมรับฟง   
ไมเห็นอกเห็นใจเด็กๆเลย 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ควรเนนสอน อบรมเร่ืองจริยธรรม คุณธรรมใหมากๆหนอย และขอใหผูบรหิารลงมา
ตรวจสอบ ดูแลสถานีบาง วาผูปฏิบัติงานเขาทํางาน คบัของใจเร่ืองอะไรกันอยูบาง 
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณอรนุช   บุญชาง 
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1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ตองการเงินคา OT หรือ คากะเพิ่ม เชน   เวลาสถานีมีจัดกิจกรรม Event ตางๆ   ตองอยู
ถึงตีสอง   โบนัสก็ไมไดการันตี Fix อยูที่เทาไร หลายๆที่เขา Fix กันที่ 1 เดือน 
  
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ไมไดใชความรูทีเ่รียนมา  เสนอความคิดเห็นไป ก็ไมไดรับการยอมรับหรือบางครั้งก็ไมรับ
ฟง    
งานแตละสถานีหนักไมเทากัน ที่ศูนยสิรกิิติ์จะมีงานทีผู่โดยสารมากๆ เชน งานสหพัฒน งาน
หนังสือ งานคอมมารท  ในขณะที่คลองเตย อยูสุขสบาย ก็เห็นวางานแตละสถานีมันไมเทาเทยีม
กัน 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  ถาไมมีสวนตอขยายมา แลวจะโตไดอยางไร  แลวที่จะขยายก็ใชเวลานาน ตั้ง 5 – 10 ป 
ใครจะไปรอไหว   อยางที่เห็นกันวา SO จะเปน DSC ก็ปาไปแลว 3 -4 ป มันนานมากนะ 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  การจัดการคะ ยังไมดี  เวลาที่ศูนยสิริกิตติ์มีงาน  เขาตองเปนคนตัดสินใจ  แกปญหาใน
งานไดเอง นี่ตองรายงานกอน ขอคําสั่ง รออนุมัติคําสั่ง  แตพวกหนูโดนผูโดยสารสวดยับแลว  
หัวหนาเขาไมสามารถจัดการ ตัดสินใจไดเอง  
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เพ่ือนๆใหความรวมมือกันดี  มีทั้งไปรวมงานแตง งานบวช งานศพ ไปเยี่ยมไข พวกเราก็
จะรวมตวักันไป คอนขางเอาใจใสกันดีคะ 
  
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ในความเห็น เห็นวาไมคอยยุติธรรม แตละสถานหีนางานไมเหมือนกัน ที่ศูนยสิริกิติ์ 
ผูโดยสารเยอะมาก ปญหาก็มากดวย  แตประเมินผลออกมาเหมือนๆกัน 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
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ตอบ  สภาพแวดลอมดี  แตบรรยากาศการทํางานที่มีหัวหนาไมดี จะทําใหบรรยากาศดีได
อยางไร  แคเปลี่ยนหัวหนาดีๆมาซักคน คงจะทําใหบรรยากาศนาทํางานกวานี้คะ  ความ
ปลอดภัยก็ปลอดภัยดี มีรปภ.  รฟม.  กลอง CCTV ติดอยูเต็ม  
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  ขอลายาก อยาง ลาพักรอนก็ไมสามารถใชสิทธิข์องตนเองไดตามตองการ  ทําไมสิทธิ์ของ
ตัวเองทีบ่อกวาให แตพอจะใชก็ใชไมได  ในเม่ือคุณใหเราแลว เราก็นาจะบริหารวันลาของเรา
เองได ไมใชคุณมากําหนดใหเราใชวันลาเมื่อน้ัน เม่ือน้ี 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  ไมชอบ GSC และ SC 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ควรใหโบนัสเทากัน แตเงินเดือน ใหพิจารณาตามผลงาน 
ตองการให GSC และ SC ปรับปรุง ใหมีความเสมอภาค เทาเทียมกนัในการบริหารงาน หรือ
ปฏิบัติกบัผูใตบังคับบญัชา   ใหความยุตธิรรม   อยางเครงระเบียบมากเกินไป 
 

........................................................... 
 

ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณประเสริฐ   อินพานิช 
 
1.   ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ ผมเห็นวาคาจางยังไมเหมาะสมกับอายุการทํางาน  เรื่องเลื่อนขั้น คนที่อายุงานนอยกวาก็
ไดเงินเดือนเทากับคนที่อายุงานมากกวา   ทาง HR นาจะเขามากําหนดการปรับอัตราเงินเดือน
ใหม จะเปนกลางมากกวา นาจะยุติธรรมมากกวา 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABCอยางไร 
ตอบ  การแบงงานยังไมชัดเจน แตละสถานีรับผิดชอบไมเทากัน บางสถานีตองดู IVS ดวย 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
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ตอบ  ไมชัดเจนเหมือนกัน ไมรูจะโตไปทิศทางไหนอยางไร ไมเห็นจุดหมาย 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ สั่งลูกเดยีว รับมาทุกอยาง แทนที่จะสกรีนหรือผลักบางเรื่องที่ไมใชงานของสถานีออกไป  
ก็จะรับมาเองซะหมด และก็ไมไดทําเอง ใหลูกนองทํา   บอกวาเปนคาํสั่ง ตองทําตามที่ไดรับ
มอบหมาย  เคยมาดูหรือเปลาวางานมนัเกินโหลดทีร่ับแลว   
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เพ่ือนๆ ใหความชวยเหลือกันดี  ไมไดมีเรื่องทะเลาะอะไรกัน 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  หัวหนาใหเหตุผลไมไดวา ทําไมประเมินเรื่องน้ี แลวถึงใหคะแนนแบบนี้  มีที่ทําดีก็ไมเคย
เอามาพูด จําแตเรื่องที่ไมดี  
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ระบบความปลอดภัยที่นี่ดี  ดูแลผูโดยสาร พนักงาน และผูรับเหมาใหตระหนักความ
ปลอดภัย  ขนาดเขาทํางานแตละที ก็ยังตองดูความพรอม fit for work ทั้งพนักงาน ผูรับเหมา
อยางเขมงวด ระบบในเรื่องนี้ดี แตมันอาจจะดูยุงยาก สําหรับบางคนที่รูสึกนะครบั แตผมก็วามัน
ปลอดภัยดี และที่ทํางานมนัอยูใตดิน เกดิอะไรขึ้นมามันไมคุมกันครับ 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  กฎ ระเบียบทีข่ัดตอความรูสึก ควรทบทวนใหม  และนโยบายการบริหารตองใหชัดเจน
กวานี้  แมกระทั่งการสั่งการหรือคําสั่งตองใหชัดเจน ไมใชวาสั่งวันน้ี เปลี่ยนพรุงนี ้ พนักงาน
เปนคน ไมใชเครื่องจักร ที่จะรอใหสั่งอยางเดียว รอรับผิดอยางเดียว 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  เบื่อหนายการทํางานที่ไมมีจุดหมาย  เบื่อหนายหัวหนางานที่ไมมีภาวะความเปนหัวหนา 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ควรทําใหพนักงานมีใจมาทํางาน ไมใหมาไปวันๆ  เพ่ือรอหางานใหม อยากใหสราง
บรรยากาศแรงจูงใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจใหรูสึกอยากมาทํางาน  สรางความรูสึกดีๆ  ความรัก
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องคกร รักในงานที่ทํา  หากผูใหญมองเห็นจุดนี้ ก็ควรใหความสําคญัตอพนักงานชั้นผูนอย  ถา
จะใหใครรักคณุ  คุณก็ตองรักเขากอน 
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณสาคร   สมฤทธิ ์
 
1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของบริษทั 
ABC อยางไร 
ตอบ  คาจางและสวสัดิการยังไมไดรับการตอบสนองตามที่คิดไว  และในความรูสกึอีกเรื่อง คือ 
โดยสารรถไฟ นาจะใหฟรีกับพนักงานทุกคน  เพราะพนักงานขึ้นรถไฟ รถไฟก็ไมไดเสียหาย
อะไร  อีกทั้งยังชวยแอบสองดูความปลอดภัยเม่ือแตงชุดนอก  ตํารวจยังขึ้นรถไฟฟรีเลย และที่
สําคัญเม่ือเกิดเหตุในระบบ ตํารวจจะชวยอะไรไดหรือไม จะคุนเคยโครงสรางสถานีหรือเปลา  
เลยอยากใหพนักงานที่ไมได Oncall หรือปฏิบัติงาน โดยสารฟรีเชนกัน 
 
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  จํานวนชั่วโมงที่ตองมากอนเขางาน 10 นาที ควรจะใหมาเวลาพอดี ทีสวนของ Admin ยัง
ทํางานครบ 9 ชั่วโมงเลย ทัง้ที่เปนพนักงานบริษัทเดียวกัน 
งานที่ทํา ก็ไมไดใชความรูทีผ่มเรียนมาดวย 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
ตอบ  ยังมองไปไมเห็นอะไรขางหนาเลย  ไมมีความฝนที่วาดไวให  ถาอยูก็อยูแบบไปวันๆ เลกิ
กะก็กลับบาน จะไปเรียนตอ พัฒนาตัวเอง ก็เปนไปไดยาก งานเขากะแบบนี้  
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ไมคอยสื่อสารขาวสารขอมูล ความเคลื่อนไหวของบริษัทใหพนักงานรู  บางทีเราก็เขาใจ
วาเขาจะรูเรื่องผลการดําเนินการ ความเปนไป  สิ่งที่บริษัทกําลังทําอยู  แตมันถูกจํากัดอยูแต
พวก SC  DSC ที่เขาประชมุกันมา  ดูเปนความลบัไปหมด ไมอยากใหพนักงานรู  บางทีถา
หัวหนาบอกเลาขอมูลตางๆ อาจจะทําใหเกิดความรวมมือ หรือเสนอความคิดดีๆใหกับพวกเขา
ไดนะ 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
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ตอบ  นอกงานเราจะสนุกสนานเฮฮากัน  จะไปซีเรียสทําไม   
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ประเมินผลบางเรื่อง เชน การดูแลรักษาอุปกรณ  ผมก็ไมไดทําอะไรเสียหาย  แตทําไม
ไมได 5  ตอบผมไมได  
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  บริษทัตื่นตวัดีะ ตอนไขหวัดใหญระบาด ก็รณรงคจริงจัง ทั้งแอลกอฮอลเจล  วัดไข  
ตื่นตวัใหความสําคัญกับเรือ่งสุขภาพ ความปลอดภัยดี 
บรรยากาศการทํางานไมชอบ รูสึกตองระวังไปหมด ตองเดินตามกฎ ระเบียบมากๆ  ก็คนไทย 
บางทีก็ชอบอิสระ มากําหนดใหทําอยางนี้ อยางนี้ มันฝนทําไดไมนานหรอก 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  เนน KPI มากเกินไป เปาหมายก็มาก จนดูแลเอาใจใสพนักงานนอยมาก  ทําไมมี
พนักงานขาดลามาสายมากขึ้น นาจะสาเหตุเพราะอะไร ตอนนี้ขวัญ กําลังใจ พนักงานสถานีมี
นอยมาก  เม่ือสรางเปาหมายมาแลว  พนักงานทําไมไดแลวจะเกิดความเบื่อหนาย  เพราะเนน
เปาหมาย จนลืมความรูสึกพนักงาน   
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  ผมอยากทํางานที่ตรงมากับที่เรียน  ผมจบนิเทศมา ผมคิดวาผมควรจะไปใชความรูใน
ดานนี้มากกวา 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ผูบริหารควรลงมาเยีย่มเยียน พูดคุยที่สถานบีาง  นองบางคนยังไมรูเลยวาผูบริหารคนนี้
เปนใคร เคยเห็นแตในรูป  พยายามใสใจพนักงานหนอย  พวกคุณอยูกันได เพราะนองๆที่สถานี
ทํากันไวดี  สรางแรงจูงใจที่ดีใหกับพวกเขาดวยครบั 
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณสาลินี   พ่ึงน้ํา 
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1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เงินเดือนนอยถาเทียบกับ Scpoe งานตอนที่คุยกันไวนะคะ  แตนี่มีงานกิจกรรมที่มาจัด
กันที่สถานีอีก กลุมคณะเยีย่มชมก็มาบอย ทั้งของ ABC เอง  รฟม.เอง   บอยครั้งที่หมดกะแลว 
เรายังตองสะสางเคลียรงานกันตอ   
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ งานที่สถานีรัชดา บอกไดเลยวาเจอศึกหนัก สงสารพนักงาน หัวหนางานที่ตองมารองรับ
เรื่องไรสาระ  การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูโดยสาร มันตองอาศัยหัวคิดที่ดี มีความพรอม
ที่จะรองรับปญหา แตการที่กลับโยนเอาปญหามาใหพนักงานสถานีรับเต็มๆ ทั้งที ่คน อุปกรณ 
มันไมสามารถรองรับกับปญหานั้นไดเลย จะคิดจะเอาอะไรมาลงที่สถานี ตองคิดหนอย พนักงาน
สถานีทุกคนเดือดรอนตองกลับบานชา เพ่ือสนองนโยบายที่คิดวามันผาน  อยาคิดแตขอความ
รวมมือ  หลายโครงการที่เห็น ไมเห็นผูโดยสารสนใจเลย  คุณอาจคิดวามันดี  แตหนางานกับ
หลังงานมันตางกันอยู เราอยูทุกวัน รูวาผูโดยสารอยากไดอะไร 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  ถาหมายถึงการเลื่อนตําแหนง ก็เห็นบริษัทมีประกาศคนที่ปรบัตําแหนง โยกยายอยู
เรื่อยๆ  แตหนูไมรูวาเคาดจูากอะไร  ดูจากผลงาน  หรืออายุงาน กันแน หนูเห็นคนที่ปรับขึ้นมา 
เขาก็ไมเห็นโดดเดนหรือเกงอะไรเปนพิเศษ 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เห็นวาพวกเขาทํางานไมเปนระบบ  ในสถานีเดียวกัน แตละผลัดทํายังไมเหมือนกันเลย 
ตางสถานีกันก็ทําไมเหมือนกัน  ยิ่งสถานีเหนือใต ยิ่งทํากันคนละแบบเลย  จริงๆเขานาจะ
กําหนดรูปแบบการทํางานที่เหมือนๆกัน จะไดดูเทาเทยีมกัน 
หัวหนาไมไดเปนที่ปรึกษาทีดี่  บางครั้งหนูมีปญหาไมสบายใจจากทีบ่าน ขอลาหยุดไปบาน เขา
ก็ไมใหหยุด อางวาไมมีคนเปลี่ยน  เขานาจะชวยหาทางออก ชวยเหลือใหหนอย   
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ใหความชวยเหลือในงาน และนอกงานดีคะ  เราจะหุงขาว และซ้ือกับขาวมาทานดวยกัน 
อยูกันเหมือนคนในบานคะ 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
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ตอบ  ในเรื่องของการประเมินผลน่ี สงสัยอาศัยแคชื่อคุนๆ เทานั้น  ความยุตธิรรมไมมีเลย 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ   หองน้ํา หองพัก  แมกระทั่งหองเครื่องสะอาดหมด  คือมันคนละแบบกับโรงงาน เรื่อง
พวกนี้ไมใชปญหา  เขาทํา 5ส. กัน  เขามีโครงการหนาบาน นามอง   หลังบาน นามอง แบบๆนี้ 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  องคกรใหญแตวาผูบริหารไมไดเร่ืองเลยคะ  ไมมีชองทางใหเราไดเสนอแนะใดๆเลย  บอก
วาใหเสนอผานผูบังคับบญัชา  จะเสนอไดอยางไรคะ มันถูกเก็บตั้งแตหัวหนาเราแลว  
พวกอุปกรณ เชน วิทยุ  คอมพิวเตอร นอยไปและเสียบอย สงซอมทีนาน จนลืมไปเลย 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  เงินเดือนนอยแตงานมาก   ไมมีแรงจูงใจอะไรเลย เงินเดือนก็ไมได  ความกาวหนาก็ไมมี 
จะอยูทําไมละคะ 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  การทํางานทุกที่ สิ่งสามารถซื้อคนของคุณอยูได นั้นคือ เงินตอบแทน  ความเลื่อมใสใน
องคกร  ความใสใจ  ความจริงใจ  คุณอยากได อยากใหเปน แตคณุกลับไมเคยให ไมเคยซื้อใจ
พนักงาน   เรื่องโบนัสปลายปก็เหมือนกัน ทุกคน ทุกสถานี ทํางานอยางเต็มใจ เต็ม
ความสามารถ  ควรอยางยิ่งที่จะใหโบนัสเทากันทุกคน กําหนดไปเลย 2 หรือ 3 ของเงินเดือน  
สวนการขึ้นเงินเดือนควรตางกนั ตามผลการประเมินของทุกวันที่ ทีท่ํางาน 
และก็อยากใหมี MCD ตัวจริง เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานสําหรับนองรุนหลังๆที่อยูที่
สถานีดวย 

 
........................................................... 

 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณอัจฉราพรรณ   พิริยพล 
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
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ตอบ  คาจาง สวัสดิการยังนอยเกินไป  ในขณะที่ขอบขายงานที่รับผิดชอบมีมากมายคะ ไดยิน
มาวาจะมีการปรับฐานเงินเดือน คากะใหพนักงานสถานี แตก็ไมรูวาเม่ือไร ก็คอยไมไหวออก
กอนดีกวา 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  งานที่ทาํ ไมไดเรียนรูอะไรใหมๆ เลย ทําซ้ําๆไปวนัๆ  บางทีเจอผูโดยสารวีนใส  เราก็ปด
แตกเปนเหมือนกันนะ  เราไมใชกระโถนนะ  เปนงานที่ตองใชน้ําอดน้ําทนมาก  คิดวาตวัเองคง
ไมเหมาะกับงานแบบนี ้
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  กาวหนาได แตคิดวาคงใชเวลานานมั๊งคะ  นาจะมีระบบใหชดัเจน มันจะเปนแรงดึงดูดได
ดีอยางหนึ่ง และก็พนักงานสถานีไมเห็นมีสงอบรมภายนอกบางเลย ทีเพ่ือนๆ ที่อยูตึกกลมยังไป
อบรมตั้งเยอะ  ดูเหมือนคนละชั้น แบงแยกกันมาก 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ผูบังคับบัญชาตามสายงาน ทํางานไรประสิทธิภาพ ทํางานตามอารมณฉัน เอาใจไมถูก  
เวลามีปญหา ก็ไมใหคําปรึกษา คําแนะนําได ตองออกไปเผชิญกับผูโดยสารเองเสมอ 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ   เพื่อนๆรักกันดี ทุกวันน้ียังติดตอกันอยู  ตอนทํางานก็ใหความรวมมือกันดี ไหววานอะไร 
ก็ชวยเหลือใหคะ 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  หลักเกณฑการประเมินผลไมมีความยุติธรรมเพียงพอกับพนักงาน  ทําดีแทบตาย ก็ไม
เห็นจะมีดีอะไร 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  ที่ทํางานสะอาดสะอาน ปลอดภัย ดูดี 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ตางๆของบริษัท 
ABC อยางไร  
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ตอบ  นโยบายบริษทั ควรใหโบนัสพนักงานเทากันทุกคน โดยประกาศใหทราบไปเลย เพ่ือ
ความชัดเจนและเปนธรรม 
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช มีแตของชํารุด ควรปรับปรุงอยางยิ่ง 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  ไดงานใหมที่เงินเดือนสูงกวา  ที่นี่เงินเดือนนอย โบนัสนอย 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  การปรับเงินเดือนประจําป ควรปรบัขึ้นตามการประเมินผล 
ตองการใหมีความเสมอภาคระหวางพนักงาน Operation และ Non Operation 
 

........................................................... 
 

ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณเนตรดาว   จองตามา 
 
1. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของบริษทั 
ABC อยางไร 
ตอบ โบนัสนอย เงินเดือนนอย เขาใจอยูวาบรษิัทขาดทุน แตมันนานจัง ตั้งแตเขามา จนที่
ออกมาก็ยังขาดทุน ไมรูวาเม่ือไรบริษัทจะมีกําไรเสียท ี 
 
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  การจัด Roster คะ คนทํางานดึก ก็ดึกทั้งเดือน คนไมชอบเขาดกึ เดินทางลําบาก ก็เขา
เชาทั้งเดือน ไมรูจัด Roster กันแบบไหน ไมมีความยุตธิรรมเลย   
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC
อยางไร 
ตอบ  หลายคนยังขึ้นไมได ไมมีตําแหนงรองรับ  แตวาเงินขึ้นนะ  ขึน้ไมมาก  จะปรับไปไหนละ 
อยางดีก็เปน KI ไป  บางคนเขาไมถนัดสอน เขาไมชอบ ก็ทําไมได 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ไมชอบผูบังคับบญัชาคะ เขาควรอบรมจิตวทิยาในการอยูรวมกันบาง จะพูดจะจาอะไรไม
รูจักถนอมน้ําใจกัน  รูจักระงับอารมณ อยาใชอารมณสวนตวัมาลงที่ SO   วันลาประจําป วันลา
หยุด ก็จัดใสมาใหโดยที่ไมอยากได   มีกิจสวนตวัจําเปน ก็ขอหยุดไมได  ธุระของ SO ไมสําคัญ
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หรืออยางไร คนเหมือนกัน  คนที่อยูตางจังหวัดขอกลับก็ใหมา 3 – 4 วัน   1 ป กลับครั้งเดียว  
เดินทางไปกลบั ก็ปาไป 2 วนัแลว ใครอยากจะกลับ ใหมาแคนี้  
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  เพ่ือนๆมีน้ําใจ ชวยเหลือกันดี  คอยเปนที่ปรึกษา ใหกําลังใจกันตลอด 
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ผลการประเมินขึ้นอยูกับปลายปากกาของ SC   GSC ประเมินจากการทํางานมีบางหรือ
เปลา ก็ไมรู   ถาไมประจบสอพลอ ก็เอาไปเลยโบนัส 2,000 บาท    
ผูบริหารระดับสูง เคยรับทราบปญหาของการลาออกบางหรือเปลา รูหรือเปลาวาสาเหตุสวน
ใหญมาจากอะไร 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  การทํางาน บรรยากาศมันตองทําใหพนักงานรูสึกอยากทํางาน ไมใชระแวงกันอยู  อยา
พลาดนะ  พลาดไมได  แลวคนทํางาน ยังไงก็ตองมีทําผิดพลาดกันบาง  แตถาไมใชเรื่องใหญโต
อะไร ก็บอกเขา สอนเขา ดีกวามานั่งจับผิด เขียนรายงาน หักคะแนน มันทําใหไมนาทํางาน 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบตางๆของบริษัท ABC 
อยางไร  
ตอบ  พนักงานลาออกแตละครั้ง ไมเคยมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไมงอ หาคนใหมก็ได  คาอบรมแต
ละครั้ง ปาไปเทาไร  บริษัทนาจะออกนโยบายหรือมาตรการอะไร ที่ไมใหสมองไหลไปที่อ่ืน ไป
แอรพอรตลิงกไดแลว 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  สําคัญที่สุดคือจากหัวหนาคะ  รองลงมาคือเงินเดือน โบนัส  
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ในเรื่องของโบนัสประจําป ควรจะใหมีประกาศออกมาชัดเจน เชน 1 เดือน หรือ 2 เดือน 
ใหเทากันทุกคน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ในสวนของการประเมิน ควรจะตอง
ชัดเจน เชน เรื่องประสิทธภิาพในการทํางาน  คุณภาพงาน    
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ในเรื่องของวนัทํางานจะเปนไดไหม ถาทํา 5 วัน  หยุด 2 วัน และในสวนของการจัดกิจกรรมนา
สนับสนุนและสงเสริม  ไมวาจะเปนดานกีฬา หรือดานอ่ืนๆ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางคน
ในหนวยงานใหมีความคุนเคย และสนิทสนมกันมากขึ้น 
 

........................................................... 
 
ชื่อผูถูกสัมภาษณ  :  คุณธนชาติ  นภาสนธ ิ
 
1.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  เงินเดือนที่ไดรับ ถาหักประกันสังคม กองทุน แลวก็แทบไมเหลืออะไร  บริษัทตั้งใหญ
คูแขงก็ไมมีใคร  เงินเดือนนอยกวาที่อ่ืนอีก 
แตสวัสดิการนี้คอนขางดีนะผมวา  เจ็บไขไดปวยก็ยัง Admit ได   งานแตงก็มีของขวัญให ก็ดี
ครับ 
 
2.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมาย ของบริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  งาน แบงตาม Duty ที่รับผิดชอบกนัไป แลวก็หมุนเวียน Duty กัน   แต 
งานที่สถานี เหน่ือยเปนบางวัน ถามีอะไรพิเศษ เชน คณะเยี่ยมชม ก็จะตองเดินประสานงาน
มากหนอย  เหน่ือยหนอย  แตกลางวันน่ีจะเงียบมาก 
 
3.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางาน (Career Path) ในบริษทั ABC 
อยางไร 
ตอบ  ยากครบั ยังมีคนรออีกตั้งเยอะ  แลวที่ขึ้นไปแลวก็อยูกันนาน ไมเห็นขยับไปไหน  แลวผม
ที่รออยูจะขึ้นไดอยางไร   
เรื่องไปเรียนตอ ก็อยากเรียน แตลาไปสอบ ไปอะไรน้ี คงยาก  ที่สงอบรมภายในก็มีอยู แตสวน
ใหญเปนพวกทบทวนมากกวา หลักสูตรทีส่นใจจริงๆ ไมเคยถามพนักงาน คิดกันเอาเอง แลวก็
จัดมาใหเรียน 
 
4.  ทานมีความคิดเห็นตอผูบังคับบญัชาในบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  สั่งงาน ทํางานแบบไมมีมาตรฐาน  ทักษะในการตัดสินใจก็ไมมี ใชอารมณ  โดยรวมยัง
ขาดภาวะผูนาํอยางแรง 
 
5.  ทานมีความคิดเห็นตอเพ่ือนรวมงานในบริษัท ABC อยางไร  
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ตอบ  ชวยเหลือกันเต็มที่ ทั้งในงานและสวนตวั  
 
6.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ABC อยางไร  
ตอบ  ประเมินผลของที่สถานีผม ตามความเห็นสวนตวั ไมไดใชหลกัเกณฑของบริษัทเลย เชน 
หักคะแนนเรือ่งการใชทรัพยากรในสถาน ีพอผมถามวา หักอะไร  หัวหนาตอบผมไมไดครับ  
แทนที่จะนําคะแนนที่เกี่ยวกับการปฏิบตังิาน เชน ไมมียอดเงินขาดเกิน มาเปนคะแนนบวกเพิ่ม
อยางนี้ ยังชัดเจนซะกวา 
 
7.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ความปลอดภัย บรรยากาศในการทํางาน ของ
บริษัท ABC อยางไร 
ตอบ  สภาพแวดลอมการทาํงาน มาแรกๆก็อึดอัด มันเหมือนทึบๆ ปดๆ ดูอึดอัด  แตพออยูๆไป
ก็โอเค   สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆพรอม 
 
8.  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ระบบบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ตางๆของบริษัท 
ABC อยางไร  
ตอบ  เรื่องการลาครับ แคลาพักรอน สิทธของเราเอง ยังลายากเลย  หัวหนาก็บอกวาคนไมพอ 
แตที่เอาคนไปชวยสถานีอ่ืน เชน PHA, LAT นะ จัดไปชวยได 
อุปกรณมีจํานวนจํากัด เม่ือตองการใชงานทีตองขออนุญาต  ทั้งๆทีก่็เอาไปใชในงานนะ 
 
9.  สาเหตุใดที่ทําใหทานตดัสินใจลาออกจากบริษัท ABC  
ตอบ  SC ครับ รับหัวหนาไมไดจริงๆครับ   แนวทางบริหารจัดการ การประสานงานตางๆไมดี
ไมโปรเอาเลย ตัดสินใจอะไรไมไดซักอยาง ตองรอ GSC อยางเดียว   ไมทันการณครับ  ใชแต
อารมณ ไมใชเหตุผล  แบบทํางานไมเปนนะ 
 
10. ทานมีขอเสนอแนะใดบาง ที่บริษัท ABC ควรตองเรงปรับปรุง 
ตอบ  ตองการใหมีการอบรม ในหัวขอ หนึ่ง จริยธรรมของการทํางาน  สอง จิตวิทยาการทํางาน 
ตองการใหจัดกิจกรรมที่พนักงานไดมีสวนรวม 
 

........................................................... 
 
 
 

 



                                                                                                                  
                                                                                                                                          

                     

ประวัติผูศึกษา 
 
        นางจันทรจิรา   เตชะเกษมบัณฑติย  เกิดเม่ือวนัที่ 7 กุมภาพันธ  2515   ที่จังหวัดชลบุรี  
สําเร็จการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมอุีตสาหกรรม  จากสถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง  เม่ือปการศึกษา 2537  และไดเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ในป
การศึกษา 2552  ปจจุบันทํางานที่บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ตําแหนง หัวหนา
แผนกประกันคุณภาพ สวนความปลอดภยัและคุณภาพ 
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