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    บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษาแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการลาออกของพนักงานบริษัท การศึกษาระดับความ

พึงพอใจของพนักงานปัจจุบันและกลุ่มพนักงานที่ลาออกไปแล้ว เพื่อน าสาเหตุเหล่านี้มาแก้ไข

ปัญหาและแก้ไขความไม่พึงพอใจของพนักงานที่จะเกิดขึ้นและอาจน าไปสู่การลาออกใน

อนาคต การศึกษาระดับความพึงพอใจที่น าไปสู่แรงจูงใจในการท างานและท าให้พนักงานเกิด

ความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร เนื่องจากบุคคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคญัตอ่

การด าเนินธุรกิจ ถ้าบุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท างานแล้วองค์อาจสูญเสียพนักงานที่มี

ความรู้ความสามารถ ไปจากองค์กรท าให้เกิดความเปรียบทางการแข่งขันได้ 

 วิธีการด าเนินการศึกษา ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่วน และน ามาวิเคราะห์

เพื่อก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กร คือข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามและบท

สัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิ คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นบทความ งานวิจัย 

ข้อมูลจากเวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นเพื่อน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ในการก าหนดกลยุทธ์

ทางเลือกเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละทางเลือกและน ากลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อ

น าไปแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานต่อไปจากการศึกษาโดยการน าข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์ค้นหาแนวทางเลือกเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละทางเลือกได้ โดยใช้ 



  

จ 

TOWS Matrix เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ 3 ทางเลือกได้แก่ กลยุทธ์ทางเลือกที่ 1 คือ กลยุทธ์เชิง

รุก Talent Management Strategy(กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง) กลยุทธ์ทางเลือกที่ 2 คือ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไขEmployee Rewards Strategy (กลยุทธ์การให้รางวัลพนักงาน) กลยุทธ์

ทางเลือกที่ 3 คือกลยุทธ์เชิงป้องกัน Employee Engagement Strategy (กลยุทธ์การผูกพัน

พนักงาน) 

ดังนั้นกลยุทธ์ที่เลือกและเหมาะสมกับการแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานในองค์กร 

คือ กลยุทธ์การผูกพันพนักงาน (Employee Engagement Strategy) ซึ่งการเลือกกลยุทธ์นี้จะ

ช่วยรักษาพนักงานที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถให้มีความจงรักภักดีไว้กับองค์กร ช่วยให้

พนักงานเกิดขวัญและก าลังใจ การร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ใน

การท างาน เป็นการเพิ่มผลประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน 

การสร้างผลงานที่ดีและความก้าวหน้าในชีวิตของตนควบคู่ไปกับองค์กร โดยเป็นการสร้าง

ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรที่ยั่งยืนได้อีกด้วย 
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ได้ด้วยดี 
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ความช่วยเหลือในการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา 

  
 



 

สารบัญ 

 หน้า 

บทคัดยอ่    ง 

กิตติกรรมประกาศ    ฉ 

สารบัญ    ช 

สารบัญตาราง    ญ 

สารบัญแผนภูมิ    ฎ 

สารบัญภาพ    ฏ 

บทที่ 

1. บทน า    1 

 องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร    1

ปัญหาและความส าคัญของปัญหา    6 

 ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึน้    7 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา    9 

 นิยามศัพท์เฉพาะ    9 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    11 

 

 

 

 



ซ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
บทที่                                                                                                  หนา้  

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    12 

 แนวคิดเกี่ยวกับการลาออก    12

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกับแรงจูงใจ    19 

 ทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการของมนุษย์ของมาสโลว์    20 

 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)    22 

 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)    25 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค(SWOT Analysis)    35 

 การวิเคราะห์กลยุทธ์โดยTOWS Matrix    36 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์    38 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    40

บทความที่เกี่ยวข้อง    41 

 

3. ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา    48

ระเบียบวิธีการศึกษา    48 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล    49 

 ผลการวิเคราะห์จดุแข็ง จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค(SWOT Analysis)    72 

 ผลการวิเคราะหก์ลยุทธ์โดยTOWS Matrix    74

แนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา    76

การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหา    82 

 

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ    86

สรุปผลการศึกษา    86

ข้อจ ากัดในการศึกษา    89  

ข้อเสนอแนะในการศึกษา    90 

 

 



ฌ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

          
                    หน้า 

บรรณานุกรม    91 

 

ภาคผนวก    93 

ก. แบบค าถามในการสัมภาษณ์    93 

ข. แบบสอบถามพนกังาน    95 

 

ประวัติผู้ศึกษา    99

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

ตารางที ่            หน้า 

1.1 จ านวนพนักงานแผนกจดัซื้อปี พ.ศ. 2551-2554    4 

3.1  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    53 

3.2  ค่าเฉลี่ยและระดับความพงึพอใจในดา้นต่างๆของพนักงาน    60 

3.3  สรุปค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านตา่งๆ    64 

3.4  บทสัมภาษณ์ค าถามที1่ ส าหรับพนักงานที่ลาออกไปแล้ว    65 

 3.5  บทสัมภาษณ์ค าถามที2่    67 

 3.6  บทสัมภาษณ์ค าถามที3่    68 

 3.7  บทสัมภาษณ์ค าถามที4่    69 

3.8  บทสัมภาษณ์ค าถามที1่ ส าหรับพนักงานที่ก าลังจะลาออก    70 

 3.9  บทสัมภาษณ์ค าถามที2่    70 

 3.10  บทสัมภาษณ์ค าถามที่3    71 

 3.11  บทสัมภาษณ์ค าถามที่4    72 

 3.12  การก าหนดกลยุทธ์ระดับองคก์ร โดยใช้ TOWS Matrix    77 

 3.13  การให้คะแนนเพือ่พิจารณาเลอืกแนวทางการแก้ไขปัญหา    84 

 3.14  ตารางปฏิบัตการAction Plan    85 

 4.1  การจ่ายโบนัสตามผลงานของพนกังาน(Variable Bonus) ให้กับพนกังาน         88  

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที ่         หน้า 

1.1 จ านวนพนักงานแผนกจดัซื้อระหว่างปี พ.ศ. 2551 – ส.ค.2554    6 

1.2 อัตราการลาออกของพนกังาน ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – ส.ค.2554    7 

2.1  แสดงการขึน้เงินเดือนประจ าปีพ.ศ.2551–พ.ศ.2554    43 

2.2  แสดงการจ่ายโบนัสรวมประจ าปีพ.ศ.2551–พ.ศ.2554    44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่          หน้า 

1.1 โครงสร้างองค์กร    3 

1.2 แสดงส่วนแบ่งกทางการตลาดของบริษัทน้ ามันในประเทศไทย    5 

1.3 แสดงระบบการพัฒนาพนกังานขององคก์ร    8 

2.1  แสดงทฤษฎีล าดับขั้นของแรงจูงใจ    20 

2.2  แสดงทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก    23 

2.3  แสดงทฤษฎีความเสมอภาค    26 

2.4  แสดงการวิเคราะห์อุปสรรค– โอกาส – จุดอ่อน – จุดแข็ง    35 

2.5  แสดงการวิเคราะหT์OWS Matrix    37 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 

องค์กรและลักษณะธรุกิจขององค์กร 

ช่ือองค์กร:บริษัท XXX จ ำกัด  

ตั้งอยู่เลขที่: 3195/17-29 ถนนพระรำม4 แขวงคลองตันเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ลักษณะธุรกิจขององค์กร  

บริษัท XXX จ ำกัด เป็นบริษัทน  ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีส ำนักงำนใหญ่อยู่ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ และในประเทศต่ำงๆทั่วโลกรวมถึงบริษัท XXX จ ำกัด ในประเทศไทย บริษัทฯ 

เป็นผู้ประกอบกิจกำรโรงกลั่นปิโตรเลียมและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร 

(Integrated) อีกทั งบริษัทฯ ท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ 

แก่ลูกค้ำรำยย่อยผ่ำนทำงเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงของสถำนีบริกำรน  ำมันค้ำปลีก รวมทั งขำย

โดยตรงให้แก่ลูกค้ำในภำคอุตสำหกรรม ค้ำส่ง กำรบินและกำรเดินเรือ นอกจำกนี  บริษัทยังขำย

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้ำในภำคอุตสำหกรรม

ภำยในประเทศ และเพื่อจ ำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศ 

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจกำรโรงกลั่นปิโตรเลียมและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

แบบครบวงจร (Integrated) อีกทั งบริษัทฯ ท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และ

เคมีภัณฑ์อื่นๆ บริษัทฯ ขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ำรำยย่อยผ่ำนทำงเครือข่ำยที่

กว้ำงขวำงของสถำนีบริกำรน  ำมันค้ำปลีก รวมทั งขำยโดยตรงให้แก่ลูกค้ำในภำคอุตสำหกรรม 

ค้ำส่ง กำรบินและกำรเดินเรือ นอกจำกนี  บริษัทฯ ยังขำยผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์

อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้ำในภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศ และเพื่อจ ำหน่ำยไปยัง

ต่ำงประเทศ 
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วย น  ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น  ำมันดีเซล น  ำมันเครื่องบิน 

น  ำมันเตำ และน  ำมันเชื อเพลิง ส ำหรับเรือผ่ำน 3 ช่องทำง คือ กำรค้ำปลีก พำณิชยกรรม และ

กำรส่งออกและสถำนีบริกำรน  ำมันที่ด ำเนินกำรโดยตัวแทนจ ำหน่ำยภำยนอก 

 

โรงกลั่นน  ำมันของบริษัทฯ สำมำรถกลั่นน  ำมันดิบประเภทต่ำง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จัดหำมำ

จำกทั่วโลกรวมถึงตะวันออกกลำง เอเชียตะวันออกไกลและแอฟริกำตะวันตก กำรเลือกวัตถุดิบ

และสัดส่วนกำรผลิตส ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Product slate) ของบริษัทฯณ เวลำใดเวลำ

หนึ่งจะขึ นอยู่กับรำคำและปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำร บริษัทฯ จะท ำกำรตัดสินใจในเรื่อง

สัดส่วนกำรผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดร่วมกับบุคลำกรที่รับผิดชอบทำงด้ำนกำรขำยและ

กำรตลำดของบริษัทฯ โดยยึดจำกกำรประเมินของบริษัทฯ ถึงควำมต้องกำรและประมำณกำร

รำคำส ำหรับผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ สำมำรถผลิตได้ ซึ่งโดยปกติจะด ำเนินกำรประมำณสำม

เดือนก่อนหน้ำค ำสั่งซื อที่ได้คำดกำรณ์ไว้  

 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกกระบวนกำรกลั่นแยกส่วน (Fractionation) และกำร

กลั่นน  ำมันดิบ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น  ำมัน

เบนซิน น  ำมันเชื อเพลิงอำกำศยำน/น  ำมันก๊ำด น  ำมันดีเซล น  ำมันเตำและยำง

มะตอย นอกจำกนี  บริษัทฯ ยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นด้วย  

2. ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักคือ พำรำ

ไซลีน สำรเบนซีนเข้มข้น และสำรท ำละลำยซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต รวมทั งสำร

พลำสติกไซเซอร์ (plasticizers) ซึ่งผลิตโดยผู้รับจ้ำงผลิตภำยนอกโดยใช้

วัตถุดิบที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหำ 
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โครงสร้ำงขององค์กร 

 

แผนภำพที1่.1: โครงสร้ำงองคก์ร 

ที่มำ: แผนกทรัพยำกรบุคคล บริษัท XXX จ ำกดั 
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ตำรำงที่1.1 แสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนพนักงำนแผนก จัดซื อ บริษัท XXX จ ำกัด ระหว่ำงปี  

พ.ศ.2551–2554 จ ำแนกตำมหน้ำที่กำรท ำงำน 

หน้ำที่ 

จ ำนวน 

พนักงำน 

ปี 2551 

จ ำนวน 

พนักงำน 

ป ี2552 

จ ำนวน 

พนักงำน 

ปี 2553 

จ ำนวน 

พนักงำน 

ปี 2554 

Managers and Supervisors  13 12 12 12 

Vendor Master Group 27 25 25 26 

A/C Reconciliation Group 20 23 22 22 

Front Office 13 12 12 14 

Back Office 89 85 85 83 

Service Group 35 33 33 33 

System Support 4 5 5 5 

Operation Support 5 5 4 5 

Quality Assurance and Banking  24 22 23 21 

Planning and Reporting 7 11 11 11 

Call Center 8 8 8 8 

รวม 245 241 240 240 

 

ที่มำ: Bangkok Procurement Planning and Reporting บริษัท XXX จ ำกัด (2554) 

 

กลุ่มลูกค้ำและส่วนแบ่งตลำด 

กลุ่มลูกค้ำหลัก คือ ผู้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรม ลูกค้ำใน

อุตสำหกรรมกำรเดินเรือ กำรบินและผู้ค้ำส่ง ผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในอุตสำหกรรม

กำรเดินเรือ ได้แก่ น  ำมันเตำ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในอุตสำหกรรมกำรบิน 

ได้แก่ น  ำมันเชื อเพลิงอำกำศยำน  
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แผนภำพที่ 1.2:แสดงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบริษัทน  ำมันในประเทศไทย 
ที่มำ:http://kelive.kimeng.co.th/kelive/userview/DetailPage.jsp?cntry=TL&lang=th&cat=SF&contId=5900 

 

สภำพกำรแข่งขันและคู่แข่งหลักขององค์กร 

อุตสำหกรรมน  ำมันในประเทศไทย มีกำรแข่งขันสูงมำก ปัจจุบัน มีโรงกลั่นน  ำมันขนำด

ใหญ่จ ำนวน 7แห่งในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 โรงกลั่นเหล่ำนี มีก ำลังกำรกลั่น

น  ำมันดิบรวมประมำณวันละ 1,099,000 บำร์เรล โรงกลั่นน  ำมันขนำดใหญ่แห่งอื่น ๆ ในประเทศ

ไทย นอกเหนือจำกบริษัทฯ คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท สตำร์ปิโตรเลียมรี

ไฟน์นิ่ง จ ำกัด บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำร

กลั่น จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ 

จ ำกัด (มหำชน)  

ตลำดค้ำปลีกน  ำมันเชื อเพลิงมีกำรแข่งขันสูงมำก คู่แข่งกำรค้ำปลีกรำยส ำคัญของบรษิทัฯ

ได้แก่ ปตท, เชลล์, เชฟรอนและบำงจำกปิโตรเลียม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เชื่อว่ำ กำรเป็น

พันธมิตรกับร้ำนสะดวกซื อเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส ณ สถำนีบริกำรน  ำมัน ได้ช่วยเพิ่มรำยได้จำก

กำรขำยน  ำมันเชื อเพลิงและท ำให้ชื่อทำงกำรค้ำของบริษัทฯ เป็นที่นิยมมำกขึ นในตลำดค้ำปลีก 

 

 

 

 

http://kelive.kimeng.co.th/kelive/userview/DetailPage.jsp?cntry=TL&lang=th&cat=SF&contId=5900
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ปัญหำและลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร 

บริษัท XXX จ ำกัด ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นอย่ำงมำก 

ดังนั นปัจจัยด้ำนบุคลำกรจึงมีควำมส ำคัญต่อองค์กร เช่นเดียวกับปัจจัยด้ำนกำรเงิน นั่นคือ

องค์กรต้องกำรบุคลำกรที่มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำน ซึ่ง

ต้องใช้ระยะเวลำในกำรฝึกฝนและประสบกำรณ์ที่เพียงพอ จึงจะสร้ำงให้เกิดขีดควำมสำมำรถ

และทักษะที่สอดคล้องกับลักษณะงำนที่ต้องกำรเพื่อสร้ำงศักยภำพในเชิงคุณภำพได้อย่ำง

ต่อเนื่อง   

กำรที่องค์กรให้ควำมส ำคัญกับทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่ำงมำก เริ่มตั งแต่

กระบวนกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลำกรที่เหมำะสมกับต ำแหน่งและแผนกเข้ำมำในองค์กร มีระบบ

กำรประเมินผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีอัตรำเงินเดือนค่ำจ้ำง และสวัสดิกำรผลประโยชน์ต่ำงๆ 

มำกกว่ำองค์กรในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและตำมที่กฏหมำยก ำหนดไว้ทุกอย่ำง มีทุนกำรศึกษำ และ

มีกำรพัฒนำฝึกอบรมพนักงำนอยู่เสมอเพื่อให้พนักงำนมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำม

ช ำนำญ ซึ่งมีทั งในประเทศและต่ำงประเทศ และถ้ำมีควำมสำมำรถพนักงำนสำมำรถโยกย้ำยไป

ท ำงำนในต ำแหน่งพนักงำนสนใจได้ เพรำะฉะนั นกำรที่พนักงำนตัดสินใจในกำรลำออกของ

พนักงำนจึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญกับองค์กรที่จ ำเป็นต้องศึกษำถึงสำเหตุกำรลำออกที่เกิดขึ น 

 

แผนภูมิที่ 1.1: จ ำนวนพนักงำนแผนกจัดซื อ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551 – ส.ค.2554 

ที่มำ: Bangkok Procurement Planning and Reporting บริษัท XXX จ ำกัด (2554) 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

2551 2552 2553 ส.ค. 2554  

จ ำนวนพนักงำน 

ปี (พ.ศ.) 

หน่วย : คน 
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กำรลำออกของพนักงำนที่สูงขึ นนั นเป็นก่อให้เกิดปัญหำต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกอัตรำกำรลำออกตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่แผนกได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้คือไม่

เกิน 3%ต่อปี จำกแผนภูมิที่ 1.2จะเห็นได้ว่ำสถิติกำรลำออกของพนักงำนในแผนกจัดซื อ 4ปี

ย้อนหลัง มีจ ำนวนสูงขึ นทุกปีและสูงกว่ำเกณฑ์ปกติที่ทำงบริษัทได้ก ำหนดไว้มำก ซึ่งพนักงำนที่

ลำออกเหล่ำนั นเป็นส่วนหนึ่งของพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำส ำหรับ

แผนกจัดซื อและองค์กร ทัศนคติในกำรท ำงำนของคนรุ่นใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกปัจจัย

ต่ำงๆที่เอื อต่อกำรเปลี่ยนงำนมีมำกขึ น  

 

แผนภูมิที่ 1.2: อัตรำกำรลำออกของพนักงำน ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551 – ส.ค.2554 

ที่มำ: Bangkok Procurement Planning and Reporting บริษัท XXX จ ำกัด (2554) 

 

ควำมส ำคัญและผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

แผนกจัดซื อประสบกับปัญหำกำรลำออกของพนักงำนที่มีมำกขึ นอย่ำงต่อเนื่องส่งผล

กระทบต่อแผนกและองค์กรเป็นอย่ำงยิ่ง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องประสิทธิภำพและแรงจูงใจในกำร

ท ำงำนที่ลดลง อันเนื่องมำจำกกำรลำออกของพนักงำน โดยปัจจุบันแผนกเป็นศูนย์กลำงในกำร

บริกำรช ำระเงินให้กับเจ้ำหนี ต่ำงๆโดยแบ่งตำมประเทศที่องค์กรให้บริกำรตั งอยู่ทั่วโลก และ

หัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนในแผนกคือกำรช ำระเงินให้ถูกต้องและตรงตำมก ำหนดเวลำที่ท ำ

สัญญำไว้กับเจ้ำหนี  และพนักงำนมีหน้ำรับผิดชอบในหน้ำที่ของตัวเอง โดยแต่ละหน้ำที่จะ

จัดแบ่งกำรท ำงำนเป็นทีมโดยแยกตำมประเทศที่ให้บริกำรและตำมลักษณะหน้ำที่ หำกพนักงำน

0.00% 

0.50% 

1.00% 

1.50% 

2.00% 

2.50% 

3.00% 

3.50% 

4.00% 

4.50% 

5.00% 

2551 2552 2553 ส.ค. 2554  

อัตราการลาออก 

ปี (พ.ศ.) 
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ไม่มีควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน ท ำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำนและ

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนลดลง เพรำะส่งผลให้พนักงำนคนอื่นๆต้องท ำงำนเพิ่มมำกขึ น และ 

พนักงำนที่รับเข้ำมำใหม่ ต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวกับกำรท ำงำนในช่วงแรกๆ เพื่อกำรเรียนรู้

กำรท ำงำน นโยบำย กฏระเบียบต่ำงๆขององค์กร ตลอดจนกำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม

ใหม่ และประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนใหม่ยังต่ ำอยู่ ท ำให้เกิดกำรผิดผลำดได้ และ

องค์กรต้องใช้กระบวนกำรในกำรสรรหำพนักงำนใหม่มำค่อนข้ำงนำน และพนักงำนใหม่ที่เข้ำมำ

ต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวสักระยะหนึ่งเพื่อให้เข้ำใจกับระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  

 

 

แผนภำพที่ 1.3: แสดงระบบกำรพัฒนำพนักงำนขององคก์ร 

ที่มำ: ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษัท XXX จ ำกัด 

 

อีกประกำรหนึ่งที่ส ำคัญคือ บริษัท XXX จ ำกัด ได้ให้ควำมส ำคัญต่อพนักงำนตั งแต่เริ่ม

เข้ำมำท ำงำนในองค์กร ได้แก่ กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำรฝึกอบรมต่ำงๆ สวัสดิกำรในด้ำน

ต่ำงๆ กำรให้ทุนในกำรศึกษำต่อ ฯลฯ ซึ่งถ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำจะท ำให้ต้นทุนต่ำงๆที่

องค์กรใช้ไปกับพนักงำนแต่ละคนจ ำนวนมำก และกำรสรรหำพนักงำนใหม่มีต้นทุนในกำร

ด ำเนินกำรอีกด้วยกำรให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนยังเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ และสำมำรถ

ลดกำรลำออกได้ 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษำสภำพและปัญหำกำรลำออกของพนักงำนแผนกจัดซื อ บริษัท XXX จ ำกัด 

2. เพื่อศึกษำสำเหตุและหำแนวทำงแก้ไขกำรลำออกของพนักงำนแผนกจัดซื อ  

บริษัท XXX จ ำกัด 

3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของพนักงำนปัจจุบัน และหำแนวทำงแก้ไขเพื่อเพิ่มควำม 

พึงพอใจของพนักงำน 

4. เพื่อก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ในกำรลดอัตรำกำรลำออก

ของพนักงำนแผนกจัดซื อ บริษัท XXX จ ำกัด 

 

นิยำมศัพท์ 

 

แรงจูงใจ หมำยถึง พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของ

พฤติกรรมนั นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ควำมพยำยำมในกำรกระท ำไปสู่เป้ำหมำยโดยไม่

ลดละ แต่ละคนที่มีแรงจูงใจต่ ำ จะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ล้มเลิก กำรกระท ำก่อนบรรลุ

เป้ำหมำย 

 

ค่ำตอบแทนที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่องค์กรจ่ำยให้แก่

ผู้ปฏิบัติงำน ค่ำใช้จ่ำยอำจจะจ่ำยในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จูงใจให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพส่งเสริมขวัญและ

ก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงฐำนะควำมเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงำนให้ดีขึ น 

 

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หมำยถึง สิ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน 

ประกอบด้วย สภำพกำรท ำงำน หมำยถึง แสงสว่ำงที่เพียงพอ กำรไม่มีเสียงรบกวนขณะท ำงำน 

กำรระบำยอำกำศของที่ท ำงำน กำรจัดบริเวณรอบอำคำรส ำนักงำน ตลอดจนมีวัสดุ อุปกรณ์ 

ยำนพำหนะ เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน หมำยถึง กำร

ได้รับควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงปรึกษำในเรื่องส่วนตัว 
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โอกำสก้ำวหน้ำในงำน หมำยถึง โอกำสในกำรที่พนักงำนจะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ดีขึ น 

 

กำรได้รับควำมเป็นธรรมในกำรท ำงำน หมำยถึง กำรที่องค์กรให้สิทธิกับพนักงำนแต่ละคน

เท่ำเทียมกันไม่ว่ำพนักงำนคนนั นๆ จะอยู่ในต ำแหน่งอะไร 

 

สวัสดิกำร หมำยถึง สิ่งตอบแทนต่ำงๆ รวมถึงบริกำรและประโยชน์พิเศษที่มีให้แก่พนักงำนเพื่อ

ควำมพอใจต่ำงๆในกำรท ำงำน เป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี

และเพื่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยแยกออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี  

1. สวัสดิกำรด้ำนเศรษฐกิจ หมำยถึง สวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อช่วยให้ฐำนะ

ควำมเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ น ได้แก่ บริกำรที่พักอำศัย บริกำร

อำหำรกลำงวัน บริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล บริกำรค่ำเล่ำเรียนบุตร 

บริกำรเงินช่วยเหลือบุตร บริกำรกำรกู้ยืม และบริกำรเงินสะสม  

2. สวัสดิกำรด้ำนสังคม หมำยถึง สวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ทำง

จิตใจ ควำมนึกคิด กำรเพิ่มพูน ควำมรู้ตลอดจนควำมสนุกสนำนร่ำเริง

ของพนักงำน เช่น บริหำรห้องสมุด กำรศึกษำต่อ และบริกำรกำรกีฬำ

และสันทนำกำรต่ำงๆ 

3. สวัสดิกำรด้ำนแรงจูงใจในกำรท ำงำน หมำยถึง สวัสดิกำรต่ำงๆ 

เพื่อให้พนักงำนเกิดก ำลังใจในกำรท ำงำน เช่น โบนัส บริกำรประกันภัย 

และบริกำรให้ผลตอบแทนเมื่อออกจำกงำน 

 

กำรได้รับควำมเอำใจใส่จำกหัวหน้ำงำน หมำยถึง กำรที่หัวหน้ำงำนให้ควำมเอำใจใส่ ให้

ควำมส ำคัญกับตัวพนักงำน รวมถึงกำรมอบหมำยหน้ำที่งำนให้พนักงำนผู้นั นรับผิดชอบซึง่จะท ำ

ให้พนักงำนรู้สึกว่ำตัวเองมีควำมส ำคัญต่อองค์กร 

 

กำรได้รับโอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน หมำยถึง แผนพัฒนำ

บุคลำกร เป็นกรอบหรือแนวทำงที่จะช่วยให้บุคลำกรในองค์กรสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำม
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เป้ำหมำยในสำยอำชีพของตน ถือได้ว่ำเป็นแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ในรำยละเอียดที่

เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อควำมต้องกำรหรือเป้ำหมำยขององค์กรและของหน่วยงำน 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกำรศึกษำในครั งนี  คือ 

ระยะส้ัน 

1. ท ำให้ทรำบถึงสำเหตุของปัญหำกำรลำออกของพนักงำนด้ำนปัจจัยต่ำงๆ เพื่อ

น ำไปสู่กำรแก้ไขเชิงกลยุทธ์และป้องกันปัญหำ 

2. เพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำน ให้มีขวัญและก ำลังใจใน

กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น 

 

ระยะกลำง 

1. สำมำรถวำงแผนพัฒนำและเพิ่มประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

2. สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันให้กับพนักงำนในบริษัท   

 

ระยะยำว 

  1. สร้ำงก ำไรที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน และสังคมไทย 

  2. เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่ำและได้รับกำรยกย่องจำกสังคมไทย และทั่วโลก 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

           การศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อลดอัตรา

การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา แผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการลาออก 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

3. การมีส่วนร่วมในงานและความผูกพันต่อองค์กร (Job Involvement and  

Organizational Commitment) 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  

6. งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง      

 
แนวคิดเก่ียวกับการลาออก 

 ไพรซ์ (Price, 1977) กล่าวว่า การลาออก หมายถึง การสมัครใจที่จะไม่เป็นสมาชิกของ

องค์กรต่อไป โดยที่ ไพรซ์ (Price) เรียกว่า เป็นการลาออกโดยสมัครใจแบบชัดเจน โดยการ

ลาออกนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับองค์กร หรือ ข้อผูกมัดต่อองค์กร เป็น

ต้น 

 Porter, Lawler III and Hackman (1965 อ้างถึงใน อัจฉริยา ประเสริฐศรี,2552) ได้

จ าแนกประเภทของการลาออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. การลาออกที่เกิดจากความประสงค์ของบุคคล (Voluntary Individual-initiated Turnover) 

หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจไม่ท างานในองค์กรเดิมอันเรื่องมาจากความต้องการของ

บุคคลเอง โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้ถูกบังคับจากใคร 

2. การลาออกที่ เกิดจากความประสงค์ขององค์กร (Voluntary Organization-initiated 

Turnover) หมายถึงการที่องค์กรตัดสินใจให้บุคคลสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์กร 

เนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพของบุคคลเอง 
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3. การลาออกที่ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ของบุคคล  (Involuntary Individual-initiated 

Turnover) หมายถึงการที่บุคคลตัดสินใจไม่ท างานในองค์การเดิมอันเนื่องมาจากแรงกดดัน

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของบุคคลเองเช่นย้ายงานตามสามีคลอดบุตรถึงแม้ว่าบคุคลตอ้งการ

ท างานอยู่กับองค์การในขณะที่องค์การเองก็ต้องการให้บุคคลท างานอยู่กับองค์การ

เช่นเดียวกัน 

4. การลาออกที่ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ขององค์การ  (Involuntary Organization-

initiatedTurnover) หมายถึงการที่องค์การได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความ

จ าเป็นต้องลดจ านวนพนักงานลงดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปลดพนักงาน 

 

สาเหตุการลาออกพนักงานพนักงานจะลาออกจากองค์กรเนื่องจากเหตุผลหลายประการ

ด้วยกันแต่เหตุผลหลักๆก็คือปัจจัยที่ไม่ได้รับการตอบสนองตั้งแต่เริ่มเข้าท างานหรือสิ่งที่เคยมี

เหล่านั้นได้ถูกยกเลิกและหายไปจากบริษัทดังตัวอย่างเช่น 

 

1. มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้น าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของคุณภาพในการ

ตัดสินใจของผู้น าระดับสูงที่ลดลงหรือมีผู้น าคนใหม่เข้ามาท างานกับบริษัทและพนักงานไม่มี

ความเชื่อถือผู้น าคนนั้นหรือรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะท างานด้วย 

2. มีความขัดแย้งกับหัวหน้างานพนักงานอาจจะลาออกจากบริษัทได้ถ้าตัวเขากับหัวหน้างานที่

ขึ้นตรงต่อกันนั้นมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์หรือมีปัญหาไม่เข้าใจกันและไม่ยอมรับความ

คิดเห็นของแต่ละฝ่าย 

3. เพื่อนสนิทที่ท างานด้วยกันลาออกไปเพื่อนร่วมงานที่พนักงานมีความสนิทสนมและยอมรับ

นับถือได้ลาออกจากบริษัทไปซึ่งท าให้พนักงานรู้สึกเปล่าเปลี่ยวและไร้ความหมายเมื่ออยู่ใน

บริษัท 

4. เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งไม่เป็นที่น่าพอใจมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่

และความรับผิดชอบซึ่งท าให้พนักงานรู้สึกไม่ชอบและไม่มีความสนใจอย่างแท้จริงในงานที่ได้รบั

มอบหมายใหม่หรือรู้สึกว่างานใหม่ที่ได้รับนั้นไม่มีคุณค่าและไม่น่าสนใจส าหรับเขาในบางครั้งสิ่ง

ที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกเมื่อคิดว่าท าไมพนักงานจึงลาออกจากบริษัทก็คือพนักงานส่วน

ใหญ่ลาออกจากบริษัทด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสมพนักงานลาออกไปโดยที่ไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่
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แท้จริงว่าท าไมเขาถึงไม่มีความสุขหรือบางทีสิ่งที่เขาต้องการก็ยังมีโอกาสพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ใน

บริษัทซึ่งพวกเขาจะออกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งด้วยความเข้าใจผิดในลักษณะเดียวกันนี้ 

 

กระบวนการของการตัดสินใจลาออก 
 
“การลาออก” (อ้างถึงใน อารี เพชรผุด 2530, 49) ของพนักงานมิได้เป็นเพียงแค่ “เหตุการณ์” 

หรือ “ปรากฏการณ์” หนึ่งๆขององค์การหากแต่เป็น “กระบวนการของการตัดสินใจออก” ซึ่งมัก

ด าเนินติดต่อกันนานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีหรือนานกว่าก็ได้ก่อนจะถึงวันที่พนักงาน

ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะ “ยื่นใบลาออก”พนักงานที่ได้เข้าท างานในองค์การหนึ่งจะมีล าดับขั้น

ความคิดของการตัดสินใจลาออกดังนี้ 

 

1. เริ่มจากเมือ่องค์การรับพนักงานใหม่เขา้มาพนักงานจะเข้ามาเริม่ต้นการท างานด้วยความ

กระตือรือร้นและเปี่ยมไปด้วยความคาดหวัง 

2. เมื่อท างานได้ระยะหนึง่ก็จะเริม่ย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถกูต้องหรือไม่ที่

เลือกที่จะท างานในองค์การแห่งนี ้

3. การเริ่มคิดอยา่งจริงจังเกี่ยวกับการลาออก 

4. พยายามที่จะหาหนทางแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพื่อใหด้ีขึน้ 

5. เมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึน้จึงตดัสินใจทีจ่ะลาออก 

6. เริ่มพิจารณาถึงขอ้ดีขอ้เสียของการลาออก 

7. เริ่มหางานแบบไม่ตั้งใจเช่นเริม่อ่านหนงัสือพิมพ์ในหนา้รับสมัครงานบ้าง 

8. เริ่มหางานใหม่ในเชิงรุกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งใบสมัครการไปสัมภาษณ์ 

9. ได้รับการเสนองานในองค์การแห่งใหม่ 

10. ลาออกเพือ่ไปรับงานใหมห่รืออาจจะลาออกโดยยังไมม่ีงานใหมม่ารองรับหรอือาจจะอยู่ตอ่

แต่ขาดความผูกพนัและยึดมั่นต่อองคก์าร
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลาออกของพนักงานในองค์กร 

           มอบเลย่์ (Mobley, 1982) ได้อธิบายถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนงาน หรอื การลาออก

จากองค์กรใน ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งมีทั้งผลดี และ ผลเสียต่อองค์กร ส าหรับผลดีต่อองค์กรนั้น 

ได้แก่ องค์กรอาจได้พนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเข้ามาแทนที่ หรือ ก่อให้เกิด

ความรู้ แนวคิด และการน าเทคโนโลยีใหม่มาให้กับองค์กร และการเปลี่ยนงานอาจ

กระตุ้นให้ผู้บริหารปรับปรุงหรือพยายามหาวิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กรในทางที่ดีขึ้น 

โดยลดพฤติกรรมละทิ้งงานต่างๆ ที่ไม่พึงปรารถนา นอกจากนี้ อาจช่วยลดความขัดแย้ง

ในองค์กรได้ หรือสามารถกล่าวได้ว่า การออกจากงานเป็นวิธีสุดท้ายที่น ามาใช้ในการ

แก้ปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งถือเป็นผลดีต่อองค์กร อีกประการหนึ่ง 

ส าหรับข้อเสียต่อองค์กร  จะเป็นส่วนของการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม อันได้แก่ การรับสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงานใหม่ และ ทางอ้อม 

ซึ่งได้แก่ ผลผลิตและประสิทธิภาพลดลงระหว่างฝึกคนใหม่ เพื่อทดแทนคนที่ลดออกไป 

นอกจากนี้  หากคนที่ลาออกจากองค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญ หรือมี

ความสามารถสูง ก็จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร และอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายได้รวมถึงผลกระทบต่อรูปแบบกลุ่มสังคม การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

ในท านองเดียวกันหากผู้ที่ลาออกเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารหรือเป็นคนที่มี

ความส าคัญของกลุ่ม การลาออกก็จะมีผลกระทบต่อคนที่ยังอยู่ รวมทั้งปริมาณงานที่

มากขึ้น และผลงานที่ได้อาจมีประสิทธิภาพที่ด้อยลง ท าให้ขวัญและก าลังใจของคนที่ยัง

เหลืออยู่ในองค์กรลดน้อยลง นอกจากนี้การลาออกของบุคคลอาจจะมีผลต่อทัศนะคติ

ของคนที่เหลืออยู่ โดยท าให้อัตราการเปลี่ยนงานสูงขึ้น เนื่องจากขวัญและก าลังใจไม่ดี 

หรือ เขาคิดว่ามีทางเลือกอื่นๆอีกมากมาย ในขณะที่แต่เดิมอาจไม่สนใจที่จะเปลี่ยนงาน 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจน าไปสู่การหาวิธีการแก้ไขปํญหาที่มีความเหมาะสม โดยองค์กรที่มีการ

เปลี่ยนงานมาก อาจท าให้เกิดนโยบายหรือการควบคุม แต่หากท าได้ไม่ดีอาจส่งผลให้

องค์กรเสียโอกาสที่ดีและเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องระงับหรือเลื่อนโครงการที่ส าคัญ

เนื่องจากขาดบุคคลที่ขาดความรู้ความสามารถต่อไป 

2) ผลกระทบต่อตัวบุคคลที่มีแนวโน้มลาออก ซึ่งสามารถแบ่งเป็นในแง่ของผลดีและผลเสีย 

ต่อบุคคล เริ่มต้นที่ ผลกระทบในแง่บวกของตัวบุคคลนั่นคือ บุคคลที่ลาออก อาจได้รับ
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การจูงใจที่ดีกว่าจากองค์กรใหม่ ในรูปของผลประโยชน์ที่มากขึ้น หรือเป็นงานที่ท้าทาย

ความรู้ความสามารถมีความก้าวหน้าในงานที่สูงขึ้นและผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ

เปลี่ยนงานอาจได้รับเลือกเข้าท างานในหน่วยงานใหม่ที่ท าให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นใน

ตนเองสูง นอกจากนี้อาจเกิดผลดีต่อบุคคลที่คงอยู่ ในองค์กรที่มีการลาออก เนื่องจาก

เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่คงอยู่มีความก้าวหน้าในหน้าทีการงานสูงขึ้น ผลเสียของการ

ลาออกที่ส่งผลต่อตัวบุคคล หรือ พนักงาน ได้แก่ การที่มีคนลาออกจากองค์กรแล้ว

ส่งผลให้คนที่คงอยู่พยายามพิจารณาหาสาเหตุที่ท าให้คนอื่นลาออกจากงาน ท าให้เขา

แสวงหาทางเลือกใหม่ตามไปด้วย (จากที่เขารู้สภาพความเป็นจริงในองค์กร) ซึ่งอาจท า

ให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่องานและการที่บุคคลจ าเป็นต้องเปลี่ยนงานอาจมีหลายสาเหตุที่

ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น มีความจ าเป็นที่ต้องย้ายภูมิล าเนา  เหตุผลทางครอบครัว ซึ่งอาจ

ท าให้เกิดความไม่พอใจในงานได้ นอกจากนี้  การออกจากงานอาจท าให้สูญเสีย

ประโยชน์บางอย่างที่ไดรับจากหน่วยงาน เช่น ความอาวุโส และ ผลประโยชน์อื่นๆ 

บางครั้ง การเปลี่ยนงานอาจท าให้เกิดความเครียด ซึ่งถ้าไม่สามารถจัดการความเครียด

นี้ได้จะท าให้กระทบกับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและครอบครัว 

3) ผลกระทบต่อสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ผลดีต่อสังคม ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่

องค์กรใหม่หรือองค์กรที่ขยายกิจการ เป็นความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังนั้น การย้ายไปองค์กรใหม่ทีให้ผลตอบแทนสูง ก็จะส่งผลต่อรายไดเฉลี่ยของ

ประชากรและการลาออกของบุคคลจากงานที่มีความตึงเครียด จะเป็นการช่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดในการ

ปฏิบัติงาน ส าหรับ ผลเสียที่มีต่อสังคม คือ การที่คนลาออกจากงานไปจะมีผลท าให้

ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งมีผลท าให้ราคาสินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้น 

องค์กรก็ไม่สามารถขยายการลงทุนได้หรือองค์กรที่ต้องขยายกิจการไม่สามารถท าได้

เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ 
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ต้นทุนการลาออกของพนักงานในองค์กร 
 
 การลาออกของพนักงานส่งผลต่อองค์กรในด้านต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน

งบประมาณในการบริหารบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรนั้นต้องมีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

จากอัตราการลาออกของพนักงานโดยสามารถจ าแนกเป็นด้านต่างๆ (บทความของ William G. 

Bliss President of Bliss & Associates Inc.) ดังนี้ 

 

1) ต้นทุนของการที่พนักงานลาออก (Costs Due to a Person Leaving) 

การที่พนักงานลาออกท าให้องค์กรต้องสูญเสียความสามารถในการผลิต (Productivity) ถึงแม้ว่า

จะมีบุคคลเข้ามาแทน แต่ก็ยังก่อให้เกิดต้นทุนการสูญเสียความสามารถในการผลิตเท่ากับ 50% 

ของผลงานของบุคคลที่ลาออกไปและถ้าต าแหน่งนั้นว่างลงโดยไม่มีใครมาท างานในต าแหน่งนั้น

แทน จะสูญเสียความสามารถในการผลิตเท่ากับ 100% เลยทีเดียว นอกจากนั้นยังรวมถึงต้นทุน

ในด้านค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ระยะเวลาที่ต าแหน่งว่างลงและต้นทุนของการ

จัดการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนที่ใช้ในการรับสมัครและต้นทุนของการสูญเสีย

ความรู้ความสามารถ และการติดต่อประสานงานต่างๆ 

2) ต้นทุนการสรรหาพนักงาน (Recruitment Costs) 

ต้นทุนการสรรหาพนักงานใหม่ทั้งในด้านการด าเนินการ และจัดการโดยเริ่มตั้งแต่ต้นทุนของการ

โฆษณาว่าจ้างบริษัทจัดหางาน หรือการลงโฆษณาผ่านสิ่งตีพิมพ์ อินเตอร์เน็ท รวมถึงต้นทุนใน

ด้านของเวลาที่ต้องใช้ในการท าความเข้าใจ และศึกษาความต้องการของต าแหน่งงานนั้นๆ ทั้ง

ด้านความต้องการในการพัฒนากลยุทธ์ การเตรียมการสัมภาษณ์ การก าหนดเกณฑ์ในการรับ

สมัคร เงินเดือน การประเมินผลคัดเลือกผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ รวมถึงการ

อ้างอิงต่างๆ และการจัดท าขอเสนอค่าจ้าง โดยค านวณแล้วใช้เวลาไปประมาณ 30 ชั่วโมงถึง

มากกว่า 100 ชั่วโมง ต่อหนึ่งต าแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมีในส่วนของต้นทุนของแผนกที่จ้างไม่

ว่าจะเป็นในส่วนของหัวหน้างาน ผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในงาน โดยต้อง

สูญเสียเวลาที่ใช้ไปกับการอธิบายความต้องการของต าแหน่งงานและการตรวจสอบผู้เข้ารับการ

คัดเลือกในต าแหน่งนั้นๆ รวมถึงการประเมินผล การคัดบุคคลที่จะมารับต าแหน่งงานและการ

ติดต่อประสานงาน ที่จะมีการใช้เวลามากกว่า 100 ชั่วโมง  
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3) ต้นทุนการฝึกอบรม (Training Costs) 

ส าหรับต้นทุนการฝึกอบรมนั้น จะประกอบไปด้วย ต้นทุนของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

ต้นทุนของแผนกในการที่จะต้องท าการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานใหม่ ซึ่งถือเป็นต้นทุนอยา่ง

หนึ่งที่จะบวกรวมเข้าไปกับเงินเดือนของพนักงานและต้นทุนของการจ้างผู้ฝึกอบรมรวมทั้ง

ต้นทุนของราคาวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม หนังสือคู่มือ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการ

ฝึกอบรม และต้นทุนราคา ในด้านเวลาที่หัวหน้างาน จะต้องอธิบายมอบหมายงาน สอนงาน 

ดูแล และตรวจดูผลงานที่พนักงานใหม่ได้รับมอบหมายไป ซึ่งจะใช้เวลารวม 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ 

4) ต้นทุนการสูญเสียความสามารถในการผลิต (Lost Productivity Costs) 

การที่พนักงานใหม่ก าลังเรียนรู้งาน นโยบายของบริษัทรวมถึง การฝึกงานในช่วงแรกๆ ซึ่งยังไม่

สามารถสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถในการผลิตทั้งใน

ส่วนของค่าตอบแทน ต้นทุนของผลงานจากผู้ร่วมงานและหัวหน้าที่เสียไปกับการสอนงาน 

นอกจากนี้ยังมีต้นทุนในส่วนของผลงานที่ผิดพลาด และต้นทุนผลกระทบความส าเร็จในการ

ท างาน ประเภทโครงการซึ่งหากพนักงานที่ลาออกไปเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินโครงการ

นั้นๆ และยังมีต้นทุนของความสามารถในการผลิตที่ลดลงด้วย 

5) ต้นทุนการจ้างงานใหม่ (New Hire Costs) 

ทั้งในส่วนของการแนะน าพนักงานใหม่ในบริษัท และต้นทุนการด าเนินการด้านเงินเดือน ติดตั้ง

คอมพิวเตอร์ และรหัสผ่านความปลอดภัย รวมถึงบัตรประจ าตัวพนักงาน โทรศัพท์ การเชื่อมต่อ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึง ต้นทุนเวลาของผู้จัดการที่ใช้ในการ

พัฒนาสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นในงานของพนักงานใหม่อีกด้วย 

6) ต้นทุนการสูญเสียในด้านยอดขาย (Lost Sales Cost) 

ทั้งที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยตรงจากการลาออกของพนักงานขายรวมถึงการสูญเสีย

ยอดขาย เนื่องมาจากพนักงานส่วนอื่นๆในองค์กร ที่มีส่วนช่วยในการสร้างยอดขาย ไม่ว่าจะ

เป็นการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างยอดขายทางตรง หรือ ทางอ้อม 

7) ตัวช้ึวัดอัตราการลาออก (Measuring employee Turnover)  

บาร์เกอร์ (Barker’s, 1966) มีการก าหนดตัวชี้วัดอัตราการลาออกของพนักงาน โดยน าจ านวน

พนักงานที่เข้าใหม่ ลบกับ จ านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในเดิอนนั้น และท าเป็นเปอร์เซนต์จาก

จ านวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีที่วัดจาก อัตราการแทนที่ (Replacement Rate)ของแรงงาน
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ที่มีอยู่เดิม ในขณะที่ บริสเซนเดริ์น และ แฟรงเคิล (Brissendern and Frankel, 1922) ให้นิยาม

อัตราการลาออกของพนักงานไว้ว่า หมายถึง การโยกย้ายและการแทนที่ โดยให้ความส าคัญกับ

การรักษาแรงงาน มีสูตรดังนี้ 

 
Turnover Rate = จ านวนพนกังานที่ลาในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งx 100 

ค่าเฉลี่ยจ านวนพนักงานในระยะเวลานั้นๆ 
 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับแรงจูงใจ 
 ความหมายของแรงจูงใจ 

  เฮลล์ ไรเกล และคณะ (Hellriegel .et al., 2001) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง 

แรงผลักดันต่อบุคคลหรืแรงผลักดันภายในตัวบุคคล ที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมเฉพาะ ที่มี

ทิศทางไปสู่เป้าประสงค์ 

  ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2540) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้บุคคลท า

กิจกรรม เพื่อไปสู่เป้าหมาย นับว่าแรงจูงใจเป็นต้นก าเนิดการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

ผู้บริหารที่ฉลาดต้องรู้จักสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร เช่น จัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 

สร้างเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) อธิบายว่า แรงจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลได้รับ

การกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม ในการท ากิจกรรมต่างๆอย่างมีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่ง

แสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลังในตัวเอง รวมทั้งการเพิ่มพูน

ความสามารถที่จะทุ่มเทในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการและสร้างความ

พึงพอใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน(Work Motivation Theories) 

 (วันชัย มีชาติ, 2548, 69)กว่า40 ปีที่ผ่านมา เกิดทฤษฎีแรงจูงใจในการท างานมากมาย

ซึ่งมีการอธิบายไว้แตกต่างกันอย่างชัดเจนในมุมมองที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น 

สภาพแวดล้อม สังคม นิสัยและกระบวนการรับรู้ ซึ่งเราสามารถแบ่งทฤษฎีของแรงจูงใจในการ

ท างานได้ 2 รูปแบบ คือ  
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1. เชิงเนื้อหา (Contents Theories) อธิบายถึงเนื้อหาของงาน เน้นความท้าทาย 

ความเจริญก้าวหน้า โอกาส และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการท างานของพนักงาน 

2. เชิงกระบวนการ (Process Theories)อธิบายถึงกระบวนการในการท างาน ไม่

เน้นที่การท างานโดยตรง แต่ค่อนข้างที่จะเน้นที่การรับรู้ ความเข้าใจที่มีต่อการท างาน และการ

ตัดสินใจ 

 

ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ 

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม เขาได้

พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ (1970 อ้างในจุฑารัตน์ เพิงมาก,2548: 14-16) ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบ

การศึกษาของอเมริกันเป็นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยู่บนความคิดที่ว่า การตอบสนอง

แรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความส าคัญที่สุดซึ่งอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ 

          มาสโลว์มีหลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับขั้นความต้องการเขา

มีความเชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นแรงจูงใจของคนเรามาจาก

ความต้องการพฤติกรรมของคนเรา มุ่งไปสู่การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ แบ่งความ

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
แผนภาพที่ 2.1:แสดงทฤษฎีล าดับขั้นของแรงจงูใจ Hierarchical Theory of MotivationAbraham H. Maslow 
ที่มา:http://mbaru.blogspot.com/2009/11/hierachical-theory-of-motivation.html 
 

http://mbaru.blogspot.com/2009/11/hierachical-theory-of-motivation.html
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1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs)เป็นต้องการปัจจัย 4 เช่น ต้องการ

อาหารให้อิ่มท้อง เครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันความร้อน หนาว ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งที่อยู่

อาศัยเพื่อป้องกันแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตว์ร้าย ความต้องการเหล่านี้มีความ

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน จึงมีความต้องการพื้นฐานขั้นแรกที่มนุษย์ทุกคน

ต้องการบรรลุให้ได้ก่อน 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)หลังจากที่มนุษย์บรรลุความต้องการด้าน

ร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของ

ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเพิ่มขึ้นต่อไป เช่น หลังจากมนุษย์มีอาหารรับประทานจนอิ่มท้อง

แล้วได้เริ่มหันมาค านึงถึงความปลอดภัยของ อาหาร หรือสุขภาพ โดยหันมาให้ความส าคัญกัน

เรื่องสารพิษที่ติดมากับอาหาร ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา 

เป็นต้น 

3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs)เป็นความ

ต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว 

มนุษย์จะเริ่มมองหาความรักจากผู้อื่น ต้องการที่จะเป็นจ้าของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่

ตลอดไป เช่น ต้องการให้พ่อแม่ พี่น้อง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว 

ไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอื่น โดยการแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น 

4. ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น (Esteem needs)เป็นความต้องการอีกขั้นหนึ่ง

หลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้ าของแล้วจะต้อง

การการยอมรับนับถือจากผู้อื่น ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อื่น เช่น ต้องการการเรียกขานจาก

บุคคลทั่วไปอย่างสุภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อื่น 

เนื่องจากทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

5. ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self - actualization needs)เป็น

ความต้องการขั้นสุดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นความต้องการที่

แท้จริงของตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็น

ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่าน

ความต้องการในขั้นอื่นๆ มาก่อนและต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

        เมื่อวิเคราะห์โดยรอบด้านแล้วจะพบว่าระดับความต้องการทั้ง 5 ระดับของมนุษย์ตาม

แนวคิดของมาสโลว์นั้น สามารถตอบค าถามเรื่องความมุ่งหมายของชีวิตได้ครบถ้วน ในระดับ
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หนึ่ง เพราะมนุษย์เราตามปกติจะมีระดับความต้องการหลายระดับ และเมื่อความต้องการระดับ

ต้นได้รับการสนองตอบก็จะเกิดความต้องการในระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยไปตามล าดับจนถึงระดับ

สูงสุด การตอบค าถามเรื่องเป้าหมายและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ตามแนวของจิตวิทยาแขนง

มานุษยนิยมจึงท าได้เราได้เห็นค าตอบในอีกแง่มุมหนึ่ง 

 

ทฤษฎี ERG (ERG Theory: Existence Relatedness Growth Theory) 
 

เป็นทฤษฎีที่ ClaytonAlderfer (อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540. หน้า 307-310)พัฒนามา

จากทฤษฎคีวามตอ้งการตามล าดับขั้นของ Maslow โดยได้ใหข้้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการ

พื้นฐาน 3 อย่าง ดังนี ้

1) ความต้องการด ารงชีวิต (Existence needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนองเพื่อให้มี
ชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า ที่พักอาศัย ความปลอดภัยทางร่างกาย 
2) ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น (Relatedness needs) เป็นบทบาทที่ซับซ้อน

เกี่ยวกับคนและความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์กันในสังคมน ามาสู่เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ การ

เคารพนับถือ การยอมรับ และความต้องการเป็นเจ้าของ ท าให้เกิดความพึงพอใจในบทบาทการ

ท างานกับตัวพนักงานเองรวมทั้งครอบครัวและเพื่อน 

3) การต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs) เป็นความต้องการสูงสุด เช่น ได้รับ

การยกย่อง, ประสบความส าเร็จในชีวิต, ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ 

ความต้องการนี้ประกอบด้วย การท้าทาย อิสรภาพของตัวเองที่จะท าให้ความสามารถนั้นเกิด

ความเป็นจริงได้ 

ความต้องการในทฤษฎี ERG ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดับขั้น บุคคลอาจเกิดความ

ต้องการในระดับสูงได้โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน และ

ความพึงพอใจที่มาจากความต้องการจะเพิ่มมากขึ้น 

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) 

(ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542 : 36-37) เป็นทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg ได้ศึกษา

ท าการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคล เขา ได้ศึกษาถึงความต้องการของคนใน

องค์การ หรือการจูงใจจากการท างานโดยเฉพาะ เจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจาก

งานค าตอบก็คือบุคคลต้องการความสุขจากการท างาน  ซึ่งสรุปได้ว่า ความสุขจากการท างาน
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นั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานที่ท า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึง

พอใจในงานที่ท านั้น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ 

(Motivational Factors) และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene 

Factors) 

 

              แผนภาพที ่2.2: แสดงทฤษฎีสองปจัจัยของเฮิรซ์เบิร์ก (Two-Factor Theory) 
ที่มา : http://www.stat.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=90:two-
factor-theory&catid=37:researchaart&Itemid=861. 

 
1.ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors)เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คน

ชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ภายในของบุคคลได้ด้วย อันได้แก่ 

1.1 ความส าเร็จในงานที่ท าของบุคคล (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลสามารถท างานได้

เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกัน

ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงาน

นั้น ๆ  

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก

ผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้

อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่

http://www.stat.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=90:two-factor-theory&catid=37:researchaart&Itemid=861
http://www.stat.rmutt.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=90:two-factor-theory&catid=37:researchaart&Itemid=861
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ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การ

ยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัย

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้น

จนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ

มอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆและมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจ 

หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลใน

องค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม 

 

2. ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors)หมายถึง ปัจจัยที่

จะค้ าจุนให้แรงจูงใจ ในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่

สอดคล้องกับบุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และเป็นปัจจัยที่มา

จากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่

พอใจของบุคลากรที่ท างาน 

2.2 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลได้รับ

การแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับ 

ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 

2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation 

Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 

2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและ

ศักดิ์ศรี 

2.5 นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึงการจัดการและ

การบริหารขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
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2.6 สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง 

เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช ้

2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานใน

หน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ ซึ่งห่างไกลจากครอบครัว ท าให้ไม่มี

ความสุข และไม่พอใจกับการท างานในที่แห่งใหม่ 

2.8 ความมั่นคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงใน

การท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 

2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ

ผู้บังคับบัญชาในการท างาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

 

           จากทฤษฎีสองปัจจัย สรุปได้ว่าปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นสิ่งที่คนต้องการเพราะเป็น

แรงจูงใจในการท างาน องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ท าให้คนเกิด

ความสุขในการท างาน โดยมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดที่ว่า เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วย

ปัจจัยชนิดนี้ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน ผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน 

สามารถท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค้ าจุน หรือสุขศาสตร์ท าหน้าที่เป็นตัวป้องกัน

มิให้คนเกิดความไม่เป็นสุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานขึ้น ช่วยท าให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการ ไม่

อยากท างานมาสู่ความพร้อมที่จะท างาน  นอกจากนี้ Herzberg ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า 

องค์ประกอบทางด้านการจูงใจจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้น จึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานขึ้นมาได้ แต่ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ จะท าให้บุคคลไม่พึงพอใจในงาน ส่วน

องค์ประกอบทางด้านการค้ าจุน ถ้าหากว่ามีค่าเป็นลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึก ไม่พึงพอใจใน

งานแต่อย่างใดเนื่องจากองค์ประกอบทางด้านปัจจัยนี้ มีหน้าที่ค้ าจุนหรือบ ารุงรักษาบุคคลให้มี

ความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้งสองนี้ ควรจะต้องมีในทางบวก จึงจะท าให้

ความพึงพอใจในการท างานของบุคคลเพิ่มขึ้น จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg เป็นทฤษฎีที่

ศึกษาเกี่ยวกับขวัญโดยจะขวัญมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพึงพอใจและการจูงใจ ซึ่ง

เกิดจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนนั่นเอง 
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ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2539: 381)J. Stacy Adams กล่าวว่า ปกติคนเราจะ

แสวงหาความยุติธรรมในการท างานโดยการเปรียบเทียบผลงานที่เราอุทิศให้กับองค์การกับสิ่งที่

ได้รับตอบแทนจากองค์การ ถ้าเราคิดว่าเรายังรับน้อยกว่าคนอื่นเราก็จะรู้สึกตึงเครียด เกิด

ความรู้สึกล าเอียง และส่งผลต่อแรงจูงใจที่จะกระท า แต่ถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับเป็นสัดส่วนที่

เท่ากับรางวัลและเท่ากับคนอื่น ๆ เราก็จะอยู่ในระดับที่เสมอภาคเป็นธรรม ประกอบด้วยหลัก 4 

ส่วนได้แก่ 

1) คนเราเห็นตัวเองโดยการเปรียบเทียบคนอื่น คนใดที่ท าการสังเกตจะเรียกว่า ตัวเอง 

(Person) 

2) คนเราเปรียบเทียบตัวเองกับอีกคนหนึ่ง  คน ๆ นั้นเรียกว่าคนอื่น (Other) 

3) ทรัพย์สินทุกอย่างที่คนน ามาใช้ในงาน หมายถึง ต้นทุน (Input) ได้แก่ ความรู้ส่วน

บุคคล สติปัญญา ประสบการณ์ ทักษะ ความอาวุโสระดับความพยายาม และ

สุขภาพ เป็นต้น 

4) ประโยชน์ที่คนได้จากการท างานเปรียบเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ เงินเดือน 

ผลประโยชน์ สภาพการท างาน สถานภาพ และข้อได้เปรียบโดยอาวุโส เป็นต้น 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.3: แสดงทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 

ที่มา :http://www.krittin.net/web/index.php/content/56-2011-03-15-07-19-41 
 

http://www.krittin.net/web/index.php/content/56-2011-03-15-07-19-41
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ทฤษฎีได้บอกถึงรูปแบบอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับผลลัพธ์ของตัวเอง และ

เปรียบเทียบกับอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับผลลัพธ์ของคนอื่น Adams  เชื่อว่า คนได้ค านวณ

ปริมาณของต้นทุนและผลลัพธ์ในมาตราเดียวกัน เช่น คนตัดสินใจที่จะใช้ต้นทุนทั้งหมดที่มีใน

การท างาน หากมี 50 หน่วย คน ๆ นั้นก็จะก าหนดว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเท่ากัน คือ 50 หน่วย

ฉะนั้น อัตราส่วนคือ 50:50 หลังจากนั้นเราก็จะเปรียบเทียบอัตราส่วนของต้นทุนและผลลัพธ์ของ

ตนเองกับต้นทุนและผลลัพธ์ของคนอื่น เราอาจกล่าวได้ว่าตัวเราประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ของ

คนอื่นเป็น 50 หน่วยเหมือนกัน ฉะนั้นเราจะได้อัตราส่วนซึ่งประเมินโดยตัวเองคือตัวเอง 50:50  

คนอื่น 50:50  ความเท่าเทียมกันระหว่างอัตราส่วนซึ่งรู้ด้วยตัวเอง จะเรียกว่าความเสมอภาค

หรือความยุติธรรมถ้าตัวเองรู้ว่าคนอื่นได้ผลลัพธ์ 200 หน่วย แต่ได้ให้ต้นทุนไป 200 หน่วย

เช่นเดียวกัน ก็ท าให้เรารู้สึกถึงความเสมอภาคว่า คนอื่นได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าตัวเรา แต่ใน

ขณะเดียวกันคนอื่นก็ได้ให้ต้นทุนที่มากกว่าด้วยนั่นคือ 50:50 เท่ากับ 200:200 อะไรเกิดขึ้นถ้า

อัตราส่วนของตัวเองต่างจากคนอื่น นั่นคือ 50:50 เทียบกับ 50:75 ทั้งตัวเองและคนอื่นต่างรู้ว่า

ต้นทุนที่ให้ไปเท่ากัน คือ 50 หน่วย แต่คนอื่นกลับได้ผลลัพธ์ที่มากกว่า คือ 75 หน่วย Adams 

เรียกสถานการณ์นี้ว่าไม่เสมอภาคหรือไม่ยุติธรรม ซึ่งเป็นความรู้สึกเมื่อคนอื่นได้รับผลลัพธ์

มากกว่าในขณะที่ให้ต้นทุนไปเท่ากัน ความรู้สึกไม่เท่าเทียมเป็นต้นเหตุของความตึงเครียด ซึ่งมี

ส่วนจูงใจให้ตัวเองลดบทบาทลง ยิ่งความไม่เท่าเทียมกันระหว่างตัวเองกับคนอื่นมีมากเท่าไหร่ 

แรงจูงใจที่จะลดบทบาทก็มีมากขึ้น ดังนั้น ที่มาของแรงจูงใจคือความรู้สึกตึงเครียดเพราะความ

ไม่เท่าเทียม Adams ได้เสนอความไม่เท่าเทียมไว้ 2 ประเภท คือ 

 

1. ไม่เท่าเทียมด้วยค่าตอบแทนที่น้อยกว่า (Underpayment inequity) คือ เมื่อตัวเองรู้

ว่าได้ผลลัพธ์จากงานต่ ากว่าคนอื่น เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ให้ไป ตัวอย่างความไม่เท่า

เทียมด้วยค่าตอบแทนที่น้อยกว่า คือ ตัวเอง 50:50 คนอื่น 50:75 

2. ไม่เท่าเทียมด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่า (Overpayment inequity) คือ เมื่อตัวเองรู้ว่า

ได้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าคนอื่น เมื่อเปรียบเทียบจากต้นทุนที่ให้ไป ตัวอย่างความไม่เท่าเทียมดว้ย

ค่าตอบแทนที่สูงกว่า คือ ตัวเอง 50:75 คนอื่น 50:50 

Adams เชื่อว่า คนสามารถเปลี่ยนระดับแรงจูงใจเพื่อดึงความรู้สึกไม่เท่าเทียมให้

กลับคืนมา วิธีการลดความไม่เท่าเทียมคือรูปแบบในการให้ค่าตอบแทนเช่นจ่ายตามชั่วโมง
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ท างานหรือจ่ายตามจ านวนชิ้นงานสมมติฐาน 4 แบบ ในการพิจารณาว่าคนเราจะสามารถ

ลดความรู้สึกไม่เสมอภาคได้หรือไม่ ได้แก่ 

1. ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นต่อชั่วโมง (Overpayment-hourly) โดยท างานหนักขึ้นหรือ

พยายามมากขึ้น โดยการเพิ่มต้นทุนของพวกเขา เช่น พยายามมากขึ้นพวกเขาจะ

ลดความรู้สึกไม่เท่าเทียมลงได้ ความพยายามที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้จากจ านวนหรือ

คุณภาพของงานที่ออกมา 

2. ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นต่อชิ้นงาน (Overpayment-piece rate) กลุ่มเป้าหมายจะ

ท างานมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการเพิ่มผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเขาพยายามมาก

ขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่า ความรู้สึกไม่เสมอภาคก็จะมากขึ้น ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย

ของสถานการณ์นี้จะผลิตน้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม 

3. ค่าตอบแทนที่น้อยลงต่อชั่วโมง (Underpayment-hourly) กลุ่มเป้าหมายจะลดความ

พยายามให้เหมาะกับผลลัพธ์ที่น้อยลง ผลที่ได้คือคุณภาพและจ านวนของงานที่

ลดลง 

4. ค่าตอบแทนที่น้อยลงต่อชิ้นงาน (Underpayment-piece rate) จากการตอบแทนที่

น้อยลง กลุ่มเป้าหมายจะผลิตมากขึ้นแต่คุณภาพด้อยลง 

การที่เราจะพยายามมากขี้นหรือน้อยลงเพื่อลดความไม่เสมอภาค เรียกว่า การกระท า 

(Behavioral) แบ่งเป็น 3 วิธีดังนี้ 

1) ปรับระดับความพยายามหรือการเปลี่ยนต้นทุนของคน เป็นเหมือนทฤษฎีการคาด

เดา  

2) ปรับเปลี่ยนต้นทุนของตน เช่น เรียกร้องเพื่อขอค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อมีความรู้สึก

ว่าค่าตอบแทนน้อยเกินไป 

3) ไปหาผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนต้นทุนหรือผลลัพธ์ของเขาโดยใช้ความเป็นเพื่อนกัน กดดัน

คนอื่นให้ท างานเร็วขึ้นหรือช้าลง 

 

ทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job - Characteristics Theory) 

(สมยศนาวีการ, 2543: 297)ทฤษฎีนี้เสนอว่า ส่วนใหญ่สิ่งที่ควบคุมการจูงใจไม่ใช่ตัว

บุคคล แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน การให้งานและสร้างสถานที่ท างานให้เหมาะสม 
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สามารถส่งเสริมแรงจูงใจในบุคคลได้ J.Richard Hackman และ G.R. Oldham อธิบาย

หลักการและคุณลักษณะของงานไว้ ดังนี้ 

1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สามารถ

จะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง และจะท าให้การท างานนั้น ๆ มีคุณค่าและประสบ

ผลส าเร็จ 

2) ลักษณะของงาน (Task Identity) ต้องมีความเป็นเอกภาพและมีระดับความยาก

ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ อาจจะท าคนเดียวหรือร่วมมือกันท าก็

ได้ 

3) ความส าคัญของงาน (Task Significance) มีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติงานหรือ

ผู้บริโภค 

4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy) การให้อิสระแก่พนักงานในการก าหนดรายการ

หรือตารางการท างาน และการจัดการนั้น ๆ 

5) การป้อนกลับ (Feedback)  เ ป็นการให้พนักงานได้ รับทราบเกี่ ยวกับ

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างานของตัวเอง 

 

เราสามารถออกแบบและประยุกต์งาน เพื่อเพิ่มคุณลักษณะพิเศษในลักษณะต่าง ๆ ที่

หลากหลาย ดังนี้ 

1. บรรยายงานย่อยให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะให้แก่

พนักงาน 

2. จัดเตรียมงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ มอบหมายงานที่มีคุณค่าให้พนักงานได้

รับผิดชอบ เพื่อยกระดับภาระหน้าที่ บุคลิกภาพ และความส าคัญให้แก่พนักงาน 

3. ให้พนักงานได้รับผิดชอบติดต่อโดยตรงกับลูกค้าหรือผู้ใช้สินค้าด้วยตัวเอง เพื่อ

เพิ่มหรือยกระดับคุณภาพ บุคลิกภาพ และข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าด้วยตัวของ

พนักงานเอง 

4. ให้พนักงานได้มีอ านาจหน้าที่ในการรับผิดชอบและควบคุมปัจจัยแวดล้อมที่

นอกเหนือจากภาระหน้าที่ของตน เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและถือ

เป็นการเรียนรู้ที่ดีในลักษณะพิเศษของงานเหล่านั้น 



 
30 

 

5. จัดเตรียมผลที่เกิดจากงานที่พวกเขาได้ท าทั้งที่ดีและไม่ดีให้กับพนักงานไดท้ราบ

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลย้อนกลับให้กับพนักงาน 

 

Hackman และ Oldham ได้ส ารวจและพัฒนางาน (JDS) เกี่ยวกับการวัดทฤษฎีลักษณะงาน 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) การรับรู้ลักษณะงานของพนักงาน 

2) ระดับของความต้องการความกา้วหน้าของตัวพนักงาน 

3) ความพงึพอใจในการท างาน 

 

การเสนอแนะงานวิจัยซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของงานแต่มีเป้าประสงค์ที่จะ

วัดความต้องการความสมบูรณ์และการประเมินคุณสมบัติที่เหมาะสมของงาน ความแตกต่างของ

บุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่า จุดแข็งที่จ าเป็นต่อการเติบโต (GNS) ซึ่งสะท้อนความต้องการที่

จะเติมเต็มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น  คนที่มีความต้องการสูงในด้านการเติบโตและการ

พัฒนาตนเองจะตอบสนองในทางที่ดีต่องาน คนที่มี GNS สูงเท่านั้นที่จะได้รับสภาพทางจิตใจ

วิกฤติที่สัมพันธ์กับงานดังกล่าว 

Hackman and Oldmanได้เสนอตัวแบบที่เป็นสมการส าหรับบ่งชี้โอกาสของงานเพื่อจูงใจ

ผู้ปฏิบัติ สมการจะอาศัยมิติหลักห้าด้าน ผู้เขียนอ้างอิงดัชนีของตนเป็นระดับโอกาสในการจูงใจ 

(MPS) และอธิบายได้ว่า 

 

MPS = ความหลายหลายของทักษะ + เอกลักษณ์งาน + ความส าคัญของงาน 

     3     

ทฤษฎีจัดวางให้บุคคลที่มีจุดแข็งซึ่งจ าเป็นต่อการเติบโตสูงจะท าให้เกิดการจูงใจสูงต่องาน 

เมื่องานถูกจ าแนกโดยระดับคะแนนโอกาสในการจูงใจสูง และยังเสนอว่าบุคคลในงานดังกลา่วจะ

ได้รับความพึงพอใจต่องานสูง 

1. มิติงานหลักเกี่ยวข้องกับสภาพทางจิตวิทยาวิกฤติ ความหลากหลายของทักษะ 

เอกลักษณ์ของงาน และความส าคัญของงานประกอบกันเป็นการคาดหมายระดับ

ความส าคัญที่ได้รับ ผู้ เขียนจึงสามารถที่จะจ าแนกปัจจัยที่สนับสนุน “งานที่มี

ความหมาย” เหล่านั้นที่เป็นความต้องการของพนักงานที่มักเกิดขึ้นเสมอ 

xความเป็นตัวเองx ผลลัพธ์ 
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2. ความแตกต่างของบุคคลใน GNS มีผลกระทบปานกลางตามที่ Hackman and 

Oldham ได้เสนอไว้ โดยเฉพาะพนักงานที่มี GNS สูงน่าจะมีผลลัพธ์ส่วนตัวและงาน

เป็นที่น่าพอใจหลังจากประสบกับสภาพทางจิตวิทยาวิกฤติ 

3. มิติหลักของการเป็นตัวของตัวเองและผลลัพธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนกับการ

สอดคล้องกันของสภาพทางจิตวิทยาวิกฤติเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความรู้ด้าน

ผลลัพธ์ มิติอื่นบางมิติคาดหมายสภาพเหล่านี้ให้ดีหรือดีกว่า 

 

ทฤษฎี VIE (VIE Theory: Valence – Instrumentality Expectancy Theory) 

  เป็นพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องแรงจูงใจในการท างาน บุคคลต้องมีแรงจูงใจในการท างาน

เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเป็นที่สูง องค์ประกอบส าคัญของแรงจูงใจ คือ รายได้หรือค่าตอบแทน 

เราต้องท าให้พนักงานเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลของการท างานกับรายได้ ถ้าบุคคลไม่

พยายามท างานให้หนักผลตอบแทนที่ได้ก็จะน้อยลงด้วย เช่น ถ้าหัวหน้างานบอกว่า “หลัง ๆ นี้

คุณท างานดีมาก ดังนั้น ผมจะเลื่อนต าแหน่งให้คุณ” บุคคลจะมีแรงดึงดูดใจของเงินที่เพิ่มขึ้น

หรือการเลื่อนต าแหน่งว่าเป็นผลมาจากผลการท างานที่ดี แต่ถ้าหัวหน้างานพูดว่า “เราจะไม่ขึ้น

เงินให้ตามความสามารถแต่จะให้ตามอายุการท างาน” บุคคลจะไม่มีแรงจูงใจในการท างานให้ดี 

Victor Vroom กล่าวว่า คนจะเลือกท าในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อจะท าให้เขาจะได้รับสิ่งที่คาดหวังหรือ

ผลตอบแทนคุ้มค่า แรงผลักดันที่มีผลต่อการตัดสินใจซึ่งสัมพันธ์กับ VIE Theory มี 3 ปัจจัย 

ดังนี้ 

 

1) พนักงานจะเลือกท าในสิ่งทีค่ิดว่าตนจะได้ผลตอบแทนเป็นรางวัล 

2) พนักงานต้องมั่นใจว่าผลลพัธ์ที่ได้จะน าไปสู่ผลลัพธ์อื่นหรือไม่  

3) พนักงานได้ตัดสินใจว่าผลลัพธ์ทีไ่ด้เพยีงพอต่อการกระท าดีในงานนั้นหรือไม่ 

 

ทฤษฎีนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 5 ข้อ ดังนี้ 

1. ผลที่ได้จากการท างาน (Job outcomes) คือ สิ่งที่องค์กรจัดหาให้ได้ เช่น 

ค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง หรือวันหยุดพักผ่อน เป็นต้น ไม่ได้มีจ านวนหรือปริมาณที่

ตายตัวในการให้ เพราะถือว่าเป็นรางวัล หรือประสบการณ์ในทางบวก 
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2. คุณค่าของผลลัพธ์ (Valence) คือ สิ่งที่ได้รับหลังจากการท างานและความพึงพอใจ

ในการท างาน บุคคลสามารถที่จะบ่งชี้ความพอใจล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่ตนจะได้รับใน

ทางบวกหรือลบก็ได้ ถ้าพนักงานคาดการณ์ว่าผลที่ได้รับจะออกมาพึงพอใจ ก็จะมีระดับ

ความตั้งใจในการท างานมีมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามก็จะท าให้ระดับความตั้งใจลดลง 

3. ความคาดหวังผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (Instrumentality) คือ ความสัมพันธ์ของ

ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่มาจากการท างานของตนที่บรรลุผลส าเร็จ เช่น ถ้าบุคคลต้องการ

เงินที่มากขึ้นก็ต้องพยามท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จคือเงินเดือนที่สูงขึ้น 

4. ความคาดหวัง (Expectancy) คือ ความสัมพันธ์ของความพยายามต่อผลงานที่

คาดหวัง บางงานอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่พยายามท างานหนักกับสิ่งที่ได้จะต้อง

ดีกว่าที่ท า ดังนั้น ทั้งคุณค่าของผลลัพธ์และความคาดหวังของผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

เป็นส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดความต้องการความคาดหวังในงานของแต่ละคน 

5. แรงเสริม (Force) คือ แรงจูงใจที่ท าให้เกิดความพยายามหรือความกดดันของแต่ละ

บุคคลสิ่งที่ควรระวัง เช่น ผลตอบแทนจะต้องท าให้เกิดความพึงพอใจที่สูง , ระบบและ

ระเบียบส าหรับแรงจูงใจใจต้องสามารถอธิบายได้และบุคคลจะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง

ในการควบคุมเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานออกมาเพื่อผลตอบแทน 

ทฤษฎีความคาดหวังขึ้นอยู่กับเหตุผลและการมีสติ รู้จักคิดและอธิบายแรงจูงใจของ

มนุษย์ได้ ทฤษฎีนี้ใช้ท านายความยุ่งยากที่จะตัดสินใจที่เกี่ยวกับความพยายามในการเลือก

อาชีพ เลือกงานที่เหมาะกับหน้าที่ที่มีความเฉพาะ 

 

ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการท างาน (Job Satisfaction and On-The-Job 

Behavior) 

ระดับความพึงพอใจส่งผลกระทบพฤติกรรมต่างๆ ในการท างานดังต่อไปนี้ 

ผลิตภาพ (Productivity) ความพึงพอใจที่มีต่องานท าให้ผลการท างานออกมาดี ในทาง

กลับกัน ผลการท างานที่ดีก็ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่องาน ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับ

ความส าเร็จตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับระดับผู้บริหารมากกว่าลูกจ้างระดับล่าง เพราะ

ผู้บริหารมีโอกาสที่จะแสดงความต้องการและน าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้มากกว่า 

พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ (Prosocial and Counterproductive 

Behavior) พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์มักจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานในระดับสูง สิ่งที่
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ลูกค้า, เพื่อนร่วมงาน, หัวหน้างานได้รับ จะส่งผลต่อตัวลูกจ้างเองและองค์กร ส่วนลูกจ้างที่มี

พฤติกรรมในทางลบอาจส่งผลต่อกระบวนการผลิต ท าให้ได้สินค้าคุณภาพต่ า, การบริการที่ไม่ดี, 

การนินทาว่าร้าย, ขโมย และท าลายอุปกรณ์การท างาน การที่ลูกจ้างเกิดความไม่พอใจต่องาน 

ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือจินตนาการขึ้นก็ตาม พฤติกรรมต่างๆ ของลูกจ้างที่แสดงออกมาจะ

ย้อนกลับมามีผลกระทบกับองค์กร 

การขาดงาน (Absenteeism)ท าให้สูญเสียเวลาระหว่างการท างานไปมากกว่าการ

ประท้วงและการหยุดงานข้อมูลการขาดงานจากอุตสาหกรรมหลายแห่งมาจากการตอบ

แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยหวังว่าจะได้รับค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง มีค าถามหนึ่งถามวา่

ปีที่แล้วคุณขาดงานเป็นจ านวนกี่วัน คุณจะตอบค าถามตามความเป็นจริงหรือไม่ หรือว่าคุณจะ

ตอบน้อยกว่าความเป็นจริง ดังนั้น จ าไว้ว่าจ านวนที่ขาดงานจริงๆ มากกว่านั้นองค์กรที่มี

นโยบายให้ลาหยุดได้มาก อัตราการขาดงานก็จะมากตามไปด้วย บริษัทที่ไม่ขอดูใบรับรอง

แพทย์จะมีการขาดงานมาก โรงงานหรืออุตสาหกรรมที่มีค่าตอบแทนสูงจะมีอัตราการขาดงาน

มากกว่าอุตสาหกรรมที่มีค่าตอบแทนต่ า ยิ่งลูกจ้างได้เงินมาก พวกเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าต้อง

พักผ่อนบ่อย ลูกจ้างที่ท างานเหมือนเดิมๆ ทุกวันมีอัตราการขาดงานที่สูงกว่าคนที่ท างานที่

สนใจและท้าทาย 

ค่านิยมทางสังคมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการขาดงาน เห็นได้จากอัตราการขาดงาน

ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ประเทศญี่ปุ่นและสวิสเซอร์แลนด์ถือว่างานเป็นหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดชอบ จึงมีอัตราการขาดงานต่ า แต่ที่ประเทศอิตาลีซึ่งถือว่างานเป็นเรื่องที่ไม่มีการบังคับ 

บริษัทจะต้องจ้างคนท างานมากกว่าความต้องการจริง 15% เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่ามีคนมาท างาน

มากพอทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ความเคร่งครัดของหัวหน้าส่งมีผลกระทบต่ออัตราการขาดงานของลูกจ้าง หากหัวหน้า

งานไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับกฎระเบียบในการลา ลูกจ้างบางคนก็จะถือโอกาสลางานบ่อยๆ เงื่อนไข

ทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่ออัตราการขาดงาน ช่วงที่บริษัทมีนโยบายลดคน อัตราการขาดงานจะ

ลดลง การขาดงานจะมีมากขึ้นเมื่ออัตราการจ้างงานในภาพรวมสูงขึ้น หรือลูกจ้างมีความรู้สึก

มั่นคงในหน้าที่การงาน 

การเปลี่ยนงาน (Turnover) คิดเป็นมูลค่าต่อองค์กรด้วยเช่นกัน ทุกครั้งที่มีคนลาออก

จะต้องมีการรับคนใหม่เข้ามาแทน โดยผ่านการคัดเลือกและฝึกฝน ขั้นตอนต่างๆ ต้องใช้เวลา
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เพื่อหาประสบการณ์ การที่ต้องเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆ มีความสัมพันธ์กับความไม่พอใจต่องาน

อย่างมาก 

ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กันการเปลี่ยนงานอย่างมาก คนที่มีความผูกพัน

กับงานและบริษัทจะไม่ค่อยออกจากงาน การเปลี่ยนงานจะเกิดขึ้นมากในช่วงที่มีอัตราการ

ว่างงานอยู่ในระดับต่ าและมีโอกาสหางานใหม่ง่าย ช่วงที่เศรษฐกิจดี พวกเขาพบว่ามีโอกาสที่จะ

เลือกงานใหม่ที่ถูกใจท าได้ง่าย 

ความแตกต่างระหว่างการขาดงานกับการเปลี่ยนงานคือ การขาดงานมักจะส่งผลเสียตอ่

องค์กร ในขณะที่การเปลี่ยนงานอาจจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อองค์กร นักจิตวิทยาอุสาหกรรม

และองค์การได้แบ่งประเภทคนที่ลาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การลาออกของลูกจ้างที่มีผลการ

ท างานไม่ดี (Functional turnover) ซึ่งการลาออกนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อองค์กร และ 

การลาออกของลูกจ้างที่มีผลการท างานดี (Dysfunctional turnover) ซึ่งการลาออกชนิดนี้อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

 

การมีส่วนร่วมในงานและความผูกพันต่อองค์กร (Job Involvement and Organizational 

Commitment) 

 การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจและความพึงพอใจต่องานมาก เป็น

ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนที่มีต่องาน ปกติคนที่ได้มีส่วนร่วมในงานมากก็จะเกิดความพึง

พอใจต่องานมากด้วย การมีส่วนร่วมสัมพันธ์กับบุคลิกส่วนตัวหลาย ๆ อย่างและปัจจัยต่ าง ๆ 

จากองค์กรด้วย 

Meyer (1997) ความผูกพันในองค์การจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของลูกจ้างกับองค์การ 

และ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของลูกจ้างในการที่จะด ารงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือไม่ 

Morrow (1993) บุคคลสามารถผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับการท างานได้ในหลายจุดที่

แตกต่างกัน เช่น ความผูกพันในงาน, ในองค์การ, ในอาชีพ ความผูกพันในอาชีพจะเป็นอารมณ์

ความรู้สึกที่บุคคลรู้สึกกับอาชีพของตน ความผูกพันในองค์การมีผลมาจากความรู้สึกซื่อสัตย์

จงรักภักดีของลูกจ้างต่อนายจ้าง ในขณะที่ความผูกพันในงานจะเป็นการแสดงความผูกพันในจดุ

แคบ ๆ เพียงแค่ว่าบุคคลรู้สึกกับสิ่งที่ตนเองท าอย่างไร ดังนั้น เป็นไปได้ว่าถ้าบุคคลมีความ

ผูกพันในอาชีพสูง แต่ผูกพันต่อองค์การต่ า ในกรณีนี้บุคคลจะเปลี่ยนองค์การ หรือสถานที่

ท างานใหม่แต่ยังเป็นสายงานเดิมอยู่ ในทางกลับกัน ถ้าบุคคลผูกพันกับองค์การสูง แต่ผูกพันใน
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งานต่ า บุคคลจะเปลี่ยนสายงานท าใหม่ แต่จะไม่เปลี่ยนองค์การ นอกจากนี้ Morrow ยังได้

พัฒนารูปแบบความผูกพันต่าง ๆ ออกมา ในรูปแผนภูมิวงกลม มี 5 วง โดยวงในสุดคือ Work 

ethic แสดงถึงมิติบุคลิกภาพที่ส่งผลถึงว่างานมีความส าคัญ และเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิต วงที่ 2 

ถัดมา คือ Occupational commitment วงที่ 3 ถัดออกมา คือ Continuance organizational 

commitment ตามด้วย Affective organizational commitment  และวงนอกสุด คือ Job 

involvement โดยวงที่อยู่ในสุดจะเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมากกว่า วงนอกจะมา

จากปัจจัยภายนอกตามแต่สถานการณ์ Meyer และ Allen (1997) สรุปว่าลูกจ้างจะมีความรู้สึก

ผูกพันในระดับต่างกันกับการจ ากัดความของค าว่างานที่ต่างกันด้วย (JOB, ORGANIZATION, 

OCCUPATION) เพราะฉะนั้นเราจึงต้องท าความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือความหมายของค าว่า 

Work commitment 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(สมยศ นาวีการ, 2539:16) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการตัดสินใจและ

การบริหารที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานระยะยาวของบริษัท การบริหารเชิงกลยุทธ์

ประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ การศึกษาการบริหาร

กลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบและการประเมินโอกาส และอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายในบริษัท 

Rue and Holland (อ้างใน ชัยยุทธ์ ชิโนกุล,2539:2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์คือ 

กระบวนการซึ่งผู้บริหารระดับสูงก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ แล้วก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนก าหนดแผนระยะสั้น เพื่อความมั่นใจว่ายุทธศาสตร์นี้ถูกน าไป

ปฏิบัต ิ

 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อช่วยให้ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ SWOT จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างาน จุดแข็งเป็น

ความสามารถที่จะต้องใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนเป็นลักษณะที่ต้องแก้ไขโอกาส

เป็นสถานการณ์ซึ่งมีศักยภาพข้อได้เปรียบซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็น

ปัญหา วิกฤตที่จะท าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
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แผนภาพที่ 2.4:แสดงการวิเคราะหอ์ุปสรรค – โอกาส – จุดออ่น – จุดแข็ง (SWOT) 

ที่มา:http://www.oknation.net/blog/newmanagement/2011/06/07/entry-1 

 

S: การหาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)เป็นการพิจารณาถึงข้อดีเด่น หรือจุดแข็งของ

ผลิตภัณฑ์ หรือของบริษัท โดยวิเคราะห์จากส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของบริษัทและ

สิ่งแวดล้อมภายใน การทราบถึงจุดแข็งที่จะน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) 

เป็นความแข็งเเกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน 

W: การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) เป็นการวิเคราะห์ข้อเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากส่วน

ประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท การทราบถึงจุดอ่อนจะ

ช่วยให้บริษัทหาวิธีการแก้ปัญหานั้นและสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้ 

O: การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ข้อได้ เปรียบหรือปัจจัยที่

เอื้ออ านวยให้แก่บริษัท โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ถึงโอกาสจะช่วย

ให้บริษัทก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องโอกาสของบริษัท 

T:การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats)เป็นการวิเคราะห์ข้อจ ากัดซึ่งเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม

ภายนอก การทราบถึงอุปสรรคหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทจะน าไปปรับปรุงกลยุทธ์

การตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

http://www.oknation.net/blog/newmanagement/2011/06/07/entry-1
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TOWS Matrix 

          หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และข้อจ ากัดแล้ว   ก็จะน ามาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแม

ตริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix   โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น า

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมา

เป็นยุทธศาสตร์หรือกยุทธ์ประเภทต่าง ๆ  

 

 
แผนภาพที่ 2.5:แสดงการวิเคราะห ์TOWS Matrix 

ที่มา:http://www.oknation.net/blog/newmanagement/2011/06/07/entry-1 

 

         ในการน าเทคนิคที่เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

         1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น

การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ  กล่าวได้ว่า 

ประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถใน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่

ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลท าให้การก าหนดกลยุทธ์ที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 

http://www.oknation.net/blog/newmanagement/2011/06/07/entry-1
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         2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับ

โอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด  ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่

ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

            2.1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม

ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยทุธใ์น

เชิงรุก  

            2.2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับ

สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใชจ้ดุแขง็

ที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มาจากภายนอกได้ 

            2.3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์

ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มา

ใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้  

2.4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม

ที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์

ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถ

ควบคุมได้  

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management: 

SHRM) 

เดสเลอร์ (Dessler, 2006) นิยามการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ว่า เป็นการ

เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ เพื่อที่จะ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมวัตกรรมและ

ความยืดหยุ่น 

โน, โฮลเลนเบค, เจอร์ฮาร์ต และไรต์ (Noe Hollenbeck, Gerhart and Wright, 2006) 

ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง แบบแผนของกิจกรรมละการใช้
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ประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ที่มุ่งหวังจะท าให้องค์กรสามารถ

บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มิลเลอร์(Miller, 1989 อ้างถึงใน Analoui, 2007) ได้อธิบายความหมายของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึงการตัดสินใจและการด าเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับ

พนักงานทุกระดับในองค์กร และมีผลต่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน 

จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากร

มนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นแผนของกิจกรรม รวมถึงการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย

มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ที่สามารถสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรได้ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource management) 

ได้ประยุกต์แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้กับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์การ ซึ่งรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 

 

         1.การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การสภาพแวดล้อมกายนอก

องค์การซึ่งเป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์การ เช่น กฎหมาย 

สภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การเมือง เทคโนโลยี เป็นต้น ใน

การก าหนดกลยุทธ์ของกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะน าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมมาประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยจะใช้มาตรการเชิงรุกกับโอกาส

ที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันพยายามหาวิธีการแก้ไขขจัดอุปสรรคให้หมดไป 

 2.การยอมรับอิทธิพลของการแข่งขันและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดแรงงานองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงาน เช่น 

การจูงใจ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง อัตราการว่างงาน 

สภาพการท างานและชื่อเสียงของคู่แข่ง เป็นต้น องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบถึง

การตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์และขณะเดียวกันก็จะได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน 

 3. การเน้นแผนระยะยาวแนวคิดของการจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์การจะมุ่งเน้น

เป้าหมายในอนาคต และทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาว จึงต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของ

องค์การให้ชัดเจน ต่อจากนั้นจะก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อผลักดันให้มีการ
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ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ด าเนินการไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ เป็นการแปลง

วิสัยทัศน์ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 4. การเน้นการพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานและภารตัดสินใจการบริหารทรัพยากร

มนุษย์เชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการพัฒนาทางเลือก กลยุทธ์ที่ก าหนดจะได้มาจากทางเลือกหลายๆ 

ทาง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายใน

อนาคตที่ก าหนดไว้ และการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในบรรดา

ทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ 

 5. ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ คือบุคลากรทุกคนในองค์การนับตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ 

จนกระทั่งถึงผู้บริหาร ตามแนวคิดดั้งเดิมนั้นจะมุ่งเน้นเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเท่านั้น 

เช่น เมื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาก็จะมีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร ส าหรับคณะผู้บริหาร และ

มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

(อัจฉริยา ประเสริฐกุล, 2552) วิจัยเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อ

แนวโน้มการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์แห่ง

หนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า 

1. พนักงานของบริษัทมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีแนวโน้มการลาออกโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

2. ปัจจัยด้านองค์กรด้านเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มการลาออก

ของพนักงานส่วนด้านลักษณะงานด้านหัวหน้างานด้านความมั่นคงด้านความก้าวหน้าด้าน

รายได้และด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กันทางลบต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 

 

(ศุภกิจอ่ าเอี่ยมและยาใจชูวิชา, 2549) ศึกษาเกี่ยวกับก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

การลาออกของพนักงานกรณีศึกษา: บริษัท Sky-High Network จ ากัดผลงานวิจัยพบว่าปัจจัย

เนื่องจากเพื่อนร่วมงานมีผลกระทบต่อความต้องการลาออกของพนักงานมากที่สุดและปัจจัย

เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีผลกระทบรองลงมาและปัจจัยเนื่องจากองค์กรมีผลกระทบน้อยที่สุด 
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(จุฑารัตน์แสงสุริยันต์, 2549) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์การที่มี

ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านอายุงานของพนักงานระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานภาระครอบครัว ปัญหา

สุขภาพมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการลาออกส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์การกับ

แนวโน้มการลาออกพบว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือปัจจัย

ด้านองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้มการลาออกโดยรวมเมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการลาออกของพนักงาน

เรียงล าดับดังนี้ด้านความมั่นคงในงานด้านโอกาสก้าวหน้าด้านลักษณะงานและด้านรายได้ส่วน

ด้านเพื่อนร่วมงานด้านหัวหน้างานและด้านสวัสดิการไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการลาออก 

 

(น ายุทธสงค์ธนาพิทักษ์, 2549) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนงานของ

บัณฑิตที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาและอยู่ในระยะเริ่มต้นของวัยท างานสาเหตุหลักของการเปลี่ยนงาน

เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่คุ้มค่าขาดความก้าวหน้าโอกาส

สวัสดิการน้อยต้องการประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นเวลาท างานไม่เหมาะสมสาเหตุที่มี

ความส าคัญรองลงมาได้แก่การขาดโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาต้องการศึกษาต่อและ

สภาพแวดล้อมแหล่งที่ตั้งการเดินทางไม่เหมาะสม 

 

บทความที่เก่ียวข้อง 
 
"เงินเดือนพุ่ง-โบนัสหด" ชะตากรรมมนุษย์เงินเดือนปี 2554 

หากดูภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยล่าสุด ที่คาดการณ์แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2554 นี้ว่า อยู่

ที่ร้อยละ 3.0-5.0 ลดลง จากปี 2553 ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 2.0-3.0 และอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.5-4.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2553  ผนวกเข้ากับรายงานดัชนีราคา

ผู้บริโภคเดือนสิงหาคม 2553 ของกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ที่ 108.57 ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น

จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 ถือเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา  (ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 3.4) แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวในระดับที่เหมาะสมกับ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย  โดยเฉลี่ย 8 เดือนแรกของปี 2553 นี้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3.5อยู่

ในช่วงที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปี (โดยคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นระหว่างร้อยละ 3.0-



 
42 

 

3.5)  และเมื่อหันไปดูอัตราการว่างงาน จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามี

แนวโน้มที่ต่ าลง เนื่องจากการเติบโตจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงต้นปีแรกหลายคนตั้งตารอว่า

ปลายปีนี้ตัวเลขการปรับเงินเดือนของอุตสาหกรรมต่างๆ จะเป็นอย่างไร เมื่อบวกลบคูณหารกับ

อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น จะท าให้มนุษย์เงินเดือนสามารถด ารงชีพอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งทั้งเดือน

หรือไม่ ซึ่งขณะนี้หลายค่ายได้ทยอยน าเสนอแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างประจ าปีกันมาเป็น

ระยะ ๆ ท าให้คนท างานเริ่มยิ้มออก  

ล่าสุด สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย อีกส านักหนึ่งที่มีการส ารวจอัตรา

ค่าจ้างเงินเดือนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ นักทรัพยากรมนุษย์

และผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ในการก าหนดค่าจ้างหรือปรับขึ้นค่าจ้างประจ าปีให้แก่พนักงานใน

องค์การได้อย่างเที่ยงตรงและยุติธรรมมากที่สุด ได้ออกมาตอกย้ าแนวโน้มการปรับเงินเดือนที่

สร้างความมั่นใจให้กับคนท างานว่า อย่างไรตัวเลขการปรับขึ้นเงินเดือนในปีนี้ก็ไม่ต่ ากว่ารอบปี

ที่ผ่านมาแน่นอน โดยในปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมโครงการกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง

ประเทศไทยมากถึง 140 บริษัท จ านวน 11 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วยธุ รกิจก่อสร้าง -

อสังหาริมทรัพย์-วัสดุก่อสร้าง 5 บริษัท ธุรกิจการขนส่ง 13 บริษัท การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6 

บริษัท พาณิชยกรรม 8 บริษัท ธุรกิจพลาสติก-เคมี-ยาง-หนัง-ปิโตรเลียม-แก๊ส 24 บริษัท กลุ่ม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 17 บริษัท ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 28 บริษัท กลุ่มโลหะและเหล็ก 5 

บริษัท เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 4 บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม 16 บริษัท อื่น ๆ 14 บริษัท ซึ่ง

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นองค์การขนาดกลาง ที่มีรายได้ต่อปี 101-500 ล้านบาท คิด

เป็น 24.43% รองลงมาคือองค์การที่มีขนาดใหญ่ ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 4,000 บาท คิดเป็น 

23.66% และรายได้ระหว่าง 2,001-4,000 ล้านบาท ผลการส ารวจครั้งนี้สรุปได้ว่า ด้านอัตราแรก

จ้างส าหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการทดลองงาน

อยู่ที่ 119 วัน 70 บริษัท และ 120 วัน 43 บริษัท 90 วัน 14 บริษัท และ180 วัน 5 บริษัท  

อัตราเงินเดือนแรกจ้าง แบ่งตามวุฒิการศึกษา จากการส ารวจพบว่า ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สายเทคนิค 6,600 บาท สายพาณิชย์ 6,500 บาท ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สายเทคนิค 7,700 บาท สายพาณิชย์ 7,500 บาท  

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 15,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 12,000 บาท สาขา

คอมพิวเตอร์ 12,000 บาท สาขาบริหารธุรกิจ 10,000 บาท สาขาบัญชี 11,000 บาท สาขา

สังคมศาสตร์ 10,000 บาท  
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  ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 18,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 17,585 บาท สาขา

คอมพิวเตอร์ 17,000 บาท สาขาบริหารธุรกิจ 15,000 บาท สาขาบัญชี 16,000 บาท สาขา

สังคมศาสตร์ 15,000 บาท 

ส าหรับการคาดการณ์การขึ้นเงินเดือนประจ าปี 2554 เฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 

5.42% โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่กลุ่มอื่น ๆ 7.00% กลุ่ม

การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 6.00% กลุ่มพลาสติก เคมี ยาง หนัง 

ปิโตรเลียม แก๊ส 5.79% และกลุ่มก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 5.64% และกลุ่ม

ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 5.13% ตามล าดับ 

 

 

  แผนภูมิที่ 2.1: แสดงการขึ้นเงนิเดือนประจ าปี 2551- 2554   
ที่มา : สมาคมการจัดการงานบคุคลแห่งประเทศไทย 

 

         ส่วนการจ่ายโบนัสในปีนี้มีการคาดการณ์ว่า โบนัสคงที่ทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 1.43 

เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสคงที่สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่กลุ่มการขนส่ง 2.50 เดือน กลุ่มยาน

ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 2.30 เดือน กลุ่มพลาสติกเคมี ยาง หนัง ปิโตรเลียม แก๊ส 1.67 เดือน 

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 1.29 เดือนและกลุ่มโลหะและเหล็ก 1.25 เดือน ตามล าดับ โบนัสผัน

แปรประจ าปีโดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอยู่ที่ 1.91 เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสผันแปรสูงสุด 5 

อันดับ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มโลหะและเหล็ก 2.50 เดือนกลุ่มพลาสติก 

เคมี ยาง หนัง ปิโตรเลียม แก๊ส 2.30 เดือน กลุ่มการขนส่งและกลุ่มพาณิชยกรรม 2.00 เดือน 
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กลุ่มก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ 1.70 เดือน และ กลุ่มอื่น ๆ 1.50 เดือน

ตามล าดับ 

 ซึ่งเมื่อรวมการจ่ายโบนัสคงที่และโบนัสผันแปรรวมประจ าปีคาดการณ์ว่า โดยเฉลี่ยทุก

กลุ่มอยู่ที่ 2.34 เดือน กลุ่มที่มีการจ่ายโบนัสรวมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มโลหะและเหล็ก 3.75 

เดือน กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 3.10 เดือน กลุ่มก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และ

อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการขนส่งและกลุ่มพลาสติก เคมี ยาง หนัง ปิโตรเลียม แก๊ส 2.50 เดือน

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2.02 เดือน และกลุ่มพาณิชยกรรม 2.00 เดือนตามล าดับ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2.2: แสดงการจ่ายโบนัสรวมประจ าปี 2551- 2554 
ที่มา : สมาคมการจัดการงานบคุคลแห่งประเทศไทย 

 

จากข้อมูลทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 จะพบว่าในส่วนเปอร์เซ็นต์ของการขึ้น

เงินเดือนนั้นเพิ่มขึ้นขณะที่โบนัสคงที่และโบนัสผันแปรนั้น มีแนวโน้มจะลดลงสะท้อนให้เห็นถึง

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังคงชะลอตัวแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่า

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจมีการปรับตัวที่ดีขึ้นก็ตาม 

ที่มา: วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4260 ประชาชาติธุรกิจ 

 

เปิดประเด็นการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในมุมมองนักพัฒนาบุคลากรมือ
อาชีพ 
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บทความฉบับนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอมุมมองการบริหารคนเก่ง จากผู้เช่ียวชาญที่มี ความ

รอบรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร เป็นอย่างมากในประเทศไทย บุคคลท่านนี้ผู้เขียนเชื่อว่าทุก

ท่านจะต้องรู้จักหรือได้ยินชื่อเสียงของ ท่านอย่างแน่นอน ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ

ของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มี

ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นเกียรติอย่างสูง

ที่ท่านสละเวลาในการให้ผู้เขียนเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับมุมมองในการบริหารจัดการ

คนเก่งในประเทศไทย  

 

 อาจารย์จีระกล่าวว่าค าว่า Talent นั้นเป็นแนวคิดมาจาก Holly Wood นั่นก็คือ แมวมองที่ท า

หน้าที่มองหานักเขียนที่เก่ง นักแสดงที่เก่ง ดาราที่เก่งอยู่ที่ไหน โดยเน้นคนที่มีศักยภาพในการ

ท างาน  คนเก่งที่ดี ในองค์การจะต้องท างานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย  ซึ่งพวกเขาจะต้อง

มี ความสามารถพิเศษใน 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 

1. ความสามารถในการมองอนาคต เป็นคนที่มีความเข้าใจในอนาคต เน้นภาพใหญ่ (Big 

Picture)? ต้องสามารถมองเห็นทั้งโอกาส และภัยคุกคาม 

2. ความสามารถในการดึงเอาคนอื่นให้เก่งตามไปด้วย คือ Talent จะเก่งคนเดียวไม่ได้ คนเก่ง 

10 % ต้องสามารถบริหารให้คนอีก 60 % อยากท างานให้?ซึ่ง Talent จะต้องดึงความเป็น

เลิศของคนอื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

3. ความสามารถในคิดสร้างสรรค์ มี Creativity and Innovation? คนเก่งต้องมีความคิดที่

แตกต่างไปจากคนอื่น ต้องเป็นพวกที่กระหายความรู้ อยากจะพัฒนา Talent ในเมืองไทย

จะต้องเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนใฝ่รู้ รู้กว้างและแสวงหาโอกาส ใหม่ ๆ ซึ่งความรู้ (Knowledge) 

และทักษะ (Skill) จึงเป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้น แต่พลังความคิดสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ การ

พัฒนาจะเป็นเรื่องที่ส าคัญกว่า 

4. ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค คนเก่งจะต้องรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใด

ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ฉลาดในการแก้ไขปัญหา มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

การพัฒนาคนเก่ง อาจารยจ์ีระได้ให ้ทฤษฎี 5 E ในการบริหารคนเก่งให้เกิดประสิทธิภาพ คอื 

           1.Example หมายถึงการมีตัวอย่างหรอืแม่แบบที่เก่ง (Role Model)  
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           2.Experience คือ การมีโอกาสได้เรียนรู้งานจากผู้ที่มีประสบการณ์  

           3.Education นั่นก็คอืการพัฒนา การอ่านหนังสือ ฝึกอบรม เปิดเว็บไซด์เข้าไปด ู

           4.Environment การบริหารบรรยากาศให้ได้ การสร้าง talent ต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศ

ด้วยอย่างเช่น AIS มีการสรา้งบรรยากาศดี เปดิโอกาสให้คนแสดงความสามารถ  

           5. Evaluation เป็นการประเมนิ การให้รางวัลโดยผู้ใหญ่จะตอ้งเขา้ใจและให้เวทพีวก

เขาได้แสดงความสามารถ  

 พบว่าการน าโครงการบริหารจัดการคนเก่งมาใช้ในประเทศไทยเกิดขึ้นเนื่องมาจาก 

องค์การตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องคน คนจะต้องบริหารในเชิงกลยุทธ์ ต้องน า Profile 

ของพนักงานมาดู แล้วหาคนเก่งซึ่งมีไม่เยอะประมาณ10 % คนเหล่านี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้

องค์การเป็นอัจฉริยะ และยิ่งในยุคต่อไปที่มีการแข่งขันเน้นไปที่ความคิด การน าไปปฏิบัติ และ

โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (Customer Value) ดังนั้นหากให้คนเก่งท างาน

ประจ า (Routine) ก็จะท าให้ไม่เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น? ดังนั้น Talent ก็คือบุคลากร

ที่ท าให้องค์กรอยู่ได้ในสภาพของการแข่งขันได้ จะเห็นได้ว่า Talent จะเป็นคนที่กว้าง มี Social 

Capital ที่สูงที่สามารถโอกาสในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ 

        อย่างไรก็ตาม โครงการการบริหารคนเกง่จะประสบความส าเร็จได้ ปัจจัยส าคัญอยู่ที่ว่าผู้

เป็นหัวหน้างานของพวกเขา ซึ่งหัวหน้างานจะต้องท า Employee Profile และหากลุ่มคนทีเ่ป็น 

Talent ต้องพยายามสร้างมูลค่าในงานให้กับพวกเขา ซึง่คนกลุ่มนีจ้ะมไีม่มากนกัในองคก์าร

อย่างทีไ่ดก้ล่าวไว้ตอนตน้มีประมาณ 10 % ทั้งนี้ กระบวนการในการบริหารจัดการคนเก่งจะ

เริ่มจาก 

1. การสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง เวลาจะสัมภาษณ์คนเข้ามาท างาน จะต้องให้พวกเขา

วิเคราะห์ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตง เพื่อวัดความรอบรู้ในการแก้ไขปัญหา หรอื

การมองอนาคต 

2. การเก็บรักษาคนเก่ง องค์การจะต้องคิดเสมอว่าจะท าอย่างไรในการรักษากลุ่มคนเก่งไว้ให้

ได้? การท าให้พวกเขามีความสุขในการท างาน คนเก่งไม่ต้องการปัจจัยพื้นฐานเท่านั้น ตาม

หลักของ Maslow ที่บอกว่าคนเก่งต้องการให้คนยกย่อง (Self Respect) และการประสบ

ความส าเร็จในหน้าที่การงาน (Self Actualization) 

  ปัญหาที่ เจอในทุกวันนี้  ก็คือ หัวหน้างานมักจะมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็น

ด าเนินการสรรหาคัดเลือก และจูงใจรักษาคนเก่ง ซึ่งคนเก่งจะเป็นคนที่อุทิศตน (Contribution) 
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ให้กับองค์การ กลุ่มคนเหล่านี้จะถูกอิจฉาจากกลุ่มคนที่ไม่เก่ง ซึ่งองค์การจะต้องหาดูแลและเก็บ

รักษากลุ่มคนเหล่านี้ไว้ให้ได้ การดูแลคนเก่งไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยด้านเงินเพียงอย่างเดียว จะต้อง

มีปัจจัยหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความเข้าใจถึงความต้องการคนเก่งในองค์การ การสร้างคนเก่ง

จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานของพวกเขา ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าหากสร้างลูกน้องให้เก่ง แล้วพวกเขา

จะได้ดีข้ามหน้าข้ามตาหัวหน้างานไป เพราะหากหัวหน้างานคิดแบบนี้ แสดงว่าหัวหน้างานจะ

ไม่เก่งจริง? ซึ่งการบริหารคนเก่งจึงต้องขึ้นอยู่กับ Management Style หรือรูปแบบในการ

บริหารคน เข้าใจคน? ไม่ใช้แค่อ านาจที่มีอยู่เท่านั้น รวมถึงหัวหน้างานจะต้องรู้จักการสร้าง

บรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ความกล้าที่จะน าเสนอความคิดใหม่ๆ? สนับสนุนให้พวกเขา

กล้าคิด กล้าน าเสนอ  

ที่มา : http://www.hrcenter.co.th/ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อลดอัตรา

การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา แผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด” เป็นการศึกษาถึงปัญหา

ในเรื่องการลาออกของพนักงาน  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน เพื่อการวิเคราะห์หา

สาเหตุของการลาออกของพนักงาน และการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน   โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ มี

การศึกษาค้นคว้าทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมา

วิเคราะห์ประมวลผล โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุปเป็นกลยุทธ์การ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานซึ่งประกอบด้วย 

 

3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1.1 ศึกษาข้อมูล ทฤษฎี แนวคิดการลาออกของพนักงาน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ

ต่างๆ จากหนังสือ บทความต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นและด้านความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานใน

การท างานของพนักงานแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด โดยการใช้แบบสอบถาม 

3.1.3การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามแนวคิด McKinsey 7s Framework 

3.1.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท (SWOT Analysis) 

3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิเพื่อหาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์โดย

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

3.1.6 เลือกกลยุทธ์โดยวิธีการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล

จากการใช้แบบสอบถามโดยมีการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานในแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX 

จ ากัด ทั้งหมด 240 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 100 คน น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจของ

พนักงาน เพื่อน าไปแก้ปัญหาการลาออกของพนักงาน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้เวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล และแจกแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวม

ระยะเวลา 3 วันหลังจากได้แบบสอบถามกลับมา น าแบบสอบถามไปประมวลผล โดยการหา

ค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 

 

เครื่องมือที่ใช้ท าการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 

1. แบบสอบถาม ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด ผู้

ศึกษาได้ประยุกต์ค าถามมาจากทฤษฎีสองปัจจัย (TwoFactorTheory)ของ Frederick K. 

Herzberg ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงในในการท างาน และแนวคิดเกี่ยวกับการลาออก ที่

น ามาประเมินผล โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปจากผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่วัดได้แก่ เพศ อายุ 

สถานะภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกในทีม อายุการท างานในองค์กรนี้ 

และระยะเวลาของการท างานในแต่ละวัน 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เป็นการแสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์กร

ในด้านต่างได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน ลักษณะของงาน ความส าเร็จและความมั่นคงใน

หน้าที่การงาน ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้บัง คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ โดยมีระดับความพึงพอใจให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน 
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 2.บทสัมภาษณ์ พนักงานที่ลาออกแล้วและพนักงานที่ก าลังจะลาออก เป็นการสอบถาม

ถึงสาเหตุที่ลาออก เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญ

ที่จะใช้วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อน ามาปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสิ่งที่บุคลากรต้องการ  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์เรื่อง “การศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อลด

อัตราการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา แผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด” โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา การแจกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่างของ

พนักงานปัจจุบันจ านวน 100 ชุด ได้คืนมาจ านวน 100 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 100

เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ศึกษาแบ่งการน าเสนอ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด 

3. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน 

 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานปัจจุบัน

ในบริษัท XXX จ ากัด ทั้งหมด 100ชุดได้ดังนี้ 

จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 83 และเป็น

พนักงานเพศชายจ านวนคิดเป็นร้อยละ 17 

อายุของพนักงานอยู่ในช่วงอายุระหว่าง26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64 และรองลงมา 

อายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 อายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 อายุ 36-40 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 6  และอายุ 41 ปี ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 

สถานภาพปัจจุบันของพนักงาน พบว่ามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมา

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 11 

ระดับการศึกษา พบว่าพนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

76 รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 23 และสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 1 

รายได้ต่อเดือน  พบว่าพนักงานมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,001 – 30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคืออยู่ในช่วงระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
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32 รายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 รายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 

40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 และรายได้มากกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 

จ านวนสมาชิกในทีม พบว่าพนักงานมีจ านวนสมาชิกในทีม มากกว่า 12 คน มากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือจ านวนสมาชิกในทีม 4-7 คน คิดเป็นร้อยละ 27 จ านวนสมาชิก

ในทีม  

6-9 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และจ านวนสมาชิกในทีม 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 

อายุการท างาน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ท างานที่องค์กรนี้อยู่ในช่วง 3 –5 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 38 รองลงมาอยู่ในช่วง 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 อายุการท างาน 6-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 

21 อายุการท างานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 12 และอายุการท างานมากกว่า 9 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 1 

ระยะการท างานในแต่ละวัน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ท างานอยู่ช่วงเวลา 8 – 10 

ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ 10 – 12 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 9 และ

ช่วงเวลามากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 3  

 

ตารางที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชากรศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

17 
83 
100 

17 
83 
100 

อาย ุ

21-25ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 

41 ปีขึ้นไป 
รวม 

15 
64 
14 
6 
1 

100 

15 
64 
14 
6 
1 

100 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ประชากรศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพ 

โสด 
สมรส 

หม้าย/หย่าร้าง 
รวม 

89 
11 
0 

100 

89 
11 
0 

100 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

สูงกว่าปริญญาโท 
 

รวม 

76 
23 
1 
 

100 

76 
23 
1 
 

100 

รายได้ตอ่เดือน 

10,000 - 20,000 บาท 
20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 
 

รวม 

32 
34 
21 
12 
1 

 
100 

32 
34 
21 
12 
1 

 
100 

จ านวนสมาชิกใน
กลุ่ม 

1-3 คน 
4-7 คน 
8-12 คน 

มากกว่า 12 คน 
รวม 

12 
27 
26 
35 
100 

12 
27 
26 
35 
100 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด 

การหาระดับความพึงพอใจของการท างาน  โดยระดับความพึงพอใจในการท างานแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   เท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจมาก   เท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจน้อย   เท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   เท่ากับ 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุงาน 

น้อยกวา่ 1 ปี 
1-2 ปี 
3-5 ปี 
6-9 ปี 

มากกว่า 9 ปี 
รวม 

12 
28 
38 
21 
1 

100 

12 
28 
38 
21 
1 

100 

 
ระยะเวลาการท างาน

ในแต่ละวัน 

8-10 ชั่วโมง 
11-12 ชั่วโมง 

มากกว่า 12 ชั่วโมง 
รวม 

88 
9 
3 

100 

 
88 
9 
3 

100 
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ความหมายของคะแนนจากระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  เท่ากับมีความพึงพอใจมากที่สุด  

 3.41 – 4.20 เท่ากับ มีความพึงพอใจมาก 

 2.61 – 3.40 เท่ากับมีความพึงพอใจปานกลาง 

 1.81 – 2.60 เท่ากับ มีความพึงพอใจน้อย 

 1.00 – 1.80 เท่ากับ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

จากตารางที่3.2 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานพนักงานได้ให้ความส าคัญ

โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นราย

หัวข้อโดยเรียงล าดับคะแนนจากค่ามากที่สุดไปค่าน้อยที่สุด จะพบว่า 

- เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ท่านได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย

ของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 4.22 

- สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การท างาน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

พึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 4.07 

- บรรยากาศโดยรวมมีความอบอุ่นเป็นกันเอง ท าให้ท่านรู้สึกอยากท างานมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.93 

 

ด้านลักษณะงาน พนักงานได้ให้ความส าคัญโดยมีระดับความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อโดยเรียงล าดับคะแนนจากค่า

มากที่สุดไปค่าน้อยที่สุด จะพบว่า 

- พนักงานเข้าใจในรายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.63 

-งานที่ท่านได้รับมอบหมายอยู่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและระดับการศึกษาของ

ท่าน มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.59 

- งานที่ได้รับมอบหมายน่าสนใจและท้าทายความสามารถของท่านมีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.52 
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- งานที่ท่านได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้ท่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.27 

- ท่านคิดว่างานที่ท่านได้รับมอบหมายสมเหตุสมผลและไม่มากจนเกินไปมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.20 

 

ด้านความส าเร็จและความมั่นใจในหน้าที่การงาน พนักงานได้ให้ความส าคัญโดยมี

ระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ

โดยเรียงล าดับคะแนนจากค่ามากที่สุดไปค่าน้อยที่สุด จะพบว่า 

- ท่านสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและส าเร็จในเวลา มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.91 

-มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.90 

- งานที่ท่านได้รับมอบหมายที่ผ่านมาหัวหน้างานของท่านมองว่างานมีความส าเร็จเป็น

อย่างดีมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.71 

- ท่านมีการวางแผนในการท างานและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.68 

- ท่านถ้าเป็นไปได้ท่านอยากไปท างานในแผนกอื่น หรือองค์กรอื่นๆมีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.37 

- ต าแหน่งงานเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ท่านอยากเปลี่ยนงานมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.16 

 

ด้านความก้าวหน้า พนักงานได้ให้ความส าคัญโดยมีระดับความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อโดยเรียงล าดับคะแนนจากค่า

มากที่สุดไปค่าน้อยที่สุด จะพบว่า 

- องค์กรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการท างาน มีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.94 

-ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย

ของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.38 



56 

 

- งานที่ท่านท าอยู่นั้นสามารถท าให้มีผลงานแสดงออกมาได้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.19 

- เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ท่านมีความก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จใน

หน้าที่การงานมากกว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.18 

- งานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบันสนับสนุนให้ท่านได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.13 

 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พนักงานได้ให้ความส าคัญ

โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นราย

หัวข้อโดยเรียงล าดับคะแนนจากค่ามากที่สุดไปค่าน้อยที่สุด จะพบว่า 

- เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.84 

-เมื่อเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับงานมักจะตกลงกันได้ด้วยหลักการและ

เหตุผล มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.78 

- เมื่อมีปัญหาในการท างาน ผู้บังคับบัญชางานเต็มใจให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และช่วยเหลือ

ท่านเสมอมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.73 

- ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มที่  มี

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.73 

- ท่านผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรม มีเหตุผล เสมอภาคในการปกครองมี

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.61 

- ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ให้ความใส่ใจต่อท่านมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยูใ่น

ระดับคะแนนเท่ากับ 3.57 

- ท่านพอใจในความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของผู้บังคับบัญชามี

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.56 

- ท่านได้รับค ายกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่องานประสบความส าเร็จมีค่าเฉลี่ย

ของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.40 
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ด้านตอบแทน พนักงานได้ให้ความส าคัญโดยมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อโดยเรียงล าดับคะแนนจากค่ามาก

ที่สุดไปค่าน้อยที่สุด จะพบว่า 

- ท่านคิดว่าสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่บริษัทให้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.67 

-รายได้ของท่านในขณะนี้ท าให้ท่านพอใจ และเพียงพอส าหรับท่านและครอบครัว  มี

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 3.21 

- ท่านคิดว่าการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจ าปีมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนนเท่ากับ 2.59 
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ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆของพนักงานต่องานที่ท าอยู่ใน

ปัจจุบัน 

รายละเอียด 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 

ความหมาย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.1 )สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การท างาน
เช่นด้านอากาศ แสง เสียง เป็นต้น 

4.07 มาก 

1.2 )เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีม่ีอยูท่า่นได้ใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.22 มาก 

1.3 ) บรรยากาศโดยรวมมีความอบอุ่นเป็นกนัเอง ท าให้ท่าน
รู้สึกอยากท างาน 

3.93 มาก 

2. ลักษณะของงาน 
2.1 ) งานทีท่่านได้รับมอบหมายอยูม่ีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
และระดับการศึกษาของท่าน 

3.59 มาก 

2.2 ) งานทีไ่ด้รับมอบหมายนา่สนใจและทา้ทายความสามารถ
ของท่าน 

3.52 มาก 

2.3 )งานที่ท่านได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้ทา่นมีความคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค ์

3.27 ปานกลาง 

2.4 )ท่านเข้าใจในรายละเอยีดหน้าทีก่ารปฏิบัติงานของท่าน
อย่างชัดเจน 

3.63 มาก 

2.5 ) ท่านคิดว่างานที่ทา่นได้รับมอบหมายสมเหตุสมผลและไม่
มากจนเกินไป 

3.20 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของพนักงานต่องานที่ท าอยูใ่น

ปัจจุบัน (ต่อ) 

รายละเอียด 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 

ความหมาย 
ระดับความพึง

พอใจ 
3. ความส าเร็จและความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
3.1 )ท่านมีการวางแผนในการท างานและสามารถแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง 

3.68 มาก 

3.2 )ท่านสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและส าเรจ็ใน
เวลา 

3.91 มาก 

3.3 )มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 3.90 มาก 
3.4 ) งานที่ท่านได้รับมอบหมายที่ผ่านมาหัวหน้างานของทา่น
มองว่างานประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 3.71 มาก 

3.5 )ต าแหน่งงานเป็นสาเหตุหลกัที่ท าให้ท่านอยากเปลี่ยนงาน 3.16 ปานกลาง 
3.6 )ถ้าเป็นไปไดท้่านอยากไปท างานในแผนกอื่น หรอืองค์กร
อื่นๆ 3.37 ปานกลาง 

4. ความก้าวหน้า 
4.1 ) องคก์รมกีารส่งเสริมและพัฒนาให้เกดิความก้าวหน้าใน
การท างาน เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เป็นต้น 

3.94 มาก 

4.2 ) ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การปรับเงินเดอืน มีความ
เหมาะสมและยุติธรรม 3.38 ปานกลาง 

4.3 ) งานทีท่่านท าอยู่ในปัจจุบันสนับสนุนให้ทา่นได้เลือ่น
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 3.13 ปานกลาง 

4.4 ) งานทีท่่านท าอยูน่ั้นสามารถท าให้มีผลงานแสดงออกมาได้
ชัดเจน 3.19 ปานกลาง 

4.5 ) เมื่อเปรียบเทียบกับเพือ่นรุ่นเดียวกนั ท่านมีความก้าวหน้า
หรือประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานมากกว่า 

3.18 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3.2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของพนักงานต่องานที่ท าอยูใ่น

ปัจจุบัน (ต่อ) 

รายละเอียด 
ค่าเฉลี่ย 

(X) 

ความหมาย 
ระดับความพึง

พอใจ 
5. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
5.1 ) ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรม มเีหตุผล เสมอภาค
ในการปกครองในการปกครอง 

3.61 มาก 

5.2 ) เมื่อมีปัญหาในการท างาน ผู้บังคับบัญชางานเต็มใจให้
ค าปรึกษา ชี้แนะ และช่วยเหลือท่านเสมอ 3.73 มาก 

5.3 ) ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ใหค้วามใส่ใจตอ่ท่าน เชน่ การ
ทักทาย ยิ้มแย้ม การชมเชย การปลอบใจ การไว้วางใจ เป็นต้น 3.57 มาก 

5.4 ) ท่านได้รับค ายกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่องาน
ประสบความส าเร็จ 3.40 ปานกลาง 

5.5 ) ท่านพอใจในความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน
ของผู้บังคับบัญชา 3.56 มาก 

5.6 ) ท่านสามารถเสนอความคิดเหน็และแสดงความสามารถใน
การท างานได้อยา่งเต็มที่ 3.73 มาก 

5.7 ) เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมอืและช่วยเหลือเกี่ยวกับงาน 3.84 มาก 
5.8 ) เมื่อเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเกีย่วกับงานมักจะตก
ลงกันได้ด้วยหลกัการและเหตุผล  3.78 มาก 

6. ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ 
6.1 ) รายได้ของท่านในขณะนี้ท าให้ทา่นพอใจ และเพียงพอ
ส าหรับท่านและครอบครัว 

3.21 ปานกลาง 

6.2 ) ท่านคิดว่าสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่บริษทัให้มคีวาม
เหมาะสม  3.67 มาก 

6.3 ) ท่านคิดว่าการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนสัประจ าปีมีความ
เหมาะสม 2.59 น้อย 

 

 



61 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน มีผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 7 รายมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การปรับเพิ่มฐานเงินเดือนของพนักงาน 

2. การปรับโบนัสประจ าปี 

3. การท างานเป็นทีมส าคัญที่สุด 

4. มีสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้มีความรู้

ที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานและผลักดันให้

องค์กร 

5. มีการจัด Offsite Meeting เพื่อท าความรู้จักเพื่อนพนักงานต่างแผนกให้มากขึ้น 

6. การจัดให้มีการท างานร่วมกับทีมอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติเพื่อท า

ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเราจะได้ความรู้ในด้านอื่นๆด้วย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

 จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าระดับความพึงพอใจของพนักงานที่

ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรมากที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เนื่องจากองค์กรได้ให้

ความส าคัญกับด้านความปลอดภัยในการท างานและการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐาน

การในท างานระดับเดียวกันกับทุกบริษัทในเครือทั่วโลก และระดับความพึงพอใจในการท างาน

น้อยที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ความพึงพอใจและแรงจูงใจที่ดีที่สุดในการ

ท างาน คือ การได้รับโบนัส เงินเดือนที่เหมาะสม การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น และ ปริมาณงานที่

เหมาะสม 

 ด้านความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ  จากผลการส ารวจระดับความ

พึงพอใจของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

ระดับพนักงานปฏิบัติการให้ความส าคัญกับความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนมาก เนื่องจาก

พนักงานแต่ละคนมีผลตอบแทนต่างกันและมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันย่อมมีผลต่อรายจ่ายของพนักงาน ซึ่งผลตอบแทนเป็นสิ่งที่จ าเ ป็นที่

พนักงานมีความต้องการเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ความพึงพอใจด้านนี้องค์กรควรมีการ

ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ เช่น โบนัส ให้เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ

พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น  
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ตารางที่ 3.3 สรุปค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในปัจจยัด้านต่างๆ ในการท างาน 

ความพึงพอใจด้านต่างๆในการท างาน ค่าเฉลี่ย 
ความหมาย 

ระดับความพึงพอใจ 
1.สภาพแวดล้อมในการท างาน 4.07 มาก 
2.ความสัมพนัธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน 3.65 มาก 
3.ความส าเร็จและความมัน่คงในหนา้ที่การงาน 3.62 มาก 
4.ลักษณะของงาน 3.44 ปานกลาง 
5.ความก้าวหน้า 3.36 ปานกลาง 
6.ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ 3.16 ปานกลาง 

รวม 3.55 มาก 
 

 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่และ

พนักงานที่ลาออกไปแล้ว จะท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจ าแนกเป็นความเห็นที่เหมือนหรือ

สอดคล้องกัน และความเห็นที่แตกต่างกัน  มาสรุปเป็นภาพรวมของความคิดเห็นที่มีต่อบริษัท  

รวมทั้งสาเหตุการลาออกจากบริษัท  น ามาวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

บริษัท ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล บริษัท XXX จ ากัด 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) 

ในการศึกษาข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงาน

ที่ลาออกไปแล้ว และพนักงานที่ก าลังจะลาออก รายละเอียดผลการสัมภาษณ์ มี 2 ส่วนดังนี้ 

1. เกี่ยวกับขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานใน

บริษัท 

2. แบบสัมภาษณ์สาเหตุและปัจจัยในการลาออกจากบริษัท XXX จ ากัด และแบบ

สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่ก าลังจะ

ลาออก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจากบริษัท XXX จ ากัด ที่สามารถติดต่อ

ได้ในขณะนี้ และมีความเต็มใจในการให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก โดยท าการส่งบทสัมภาษณ์ทาง

อีเมล์และทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง 15 ธันวาคม 2554 จ านวน 4 คน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้การวิเคราะห์จากข้อมูลที่

ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปประเด็นส าคัญเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจูงใจที่ส่งผลต่อการลาออกของ

พนักงานโดยใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา 

 บริษัท XXX จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผลประกอบการ มี

มาตรฐานสวัสดิการ และมุ่งเน้นการให้ความส าคัญแก่พนักงานของบริษัท แต่พบว่าอัตราการ

ลาออกของพนักงานสูงขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจของ

พนักงานในบริษัท XXX จ ากัด โดยวิธีการสัมภาษณ์ และส่งบทสัมภาษณ์ทางอี เมล์ จาก

พนักงานที่ลาออก 4 คน ประกอบด้วย 

 

ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พนักงาน 

ค าถามที่ 1ท าไมทา่นจึงตดัสินในเข้าร่วมงานกบับริษัท XXX จ ากัด? 

 

ตารางที่ 3.4 บทสัมภาษณ์ค าถามที ่1 ส าหรับพนักงานที่ลาออกไปแล้ว  

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 
เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและได้รับความเชื่อถืออันดับต้นๆ ของ
ประเทศ และเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะได้ร่วมงานกับบริษัท ซึ่งจะ
ส่งผลกับการท างานต่อไปในอนาคต 

ท่านที่ 2 

เพราะเป็นบริษัทต่างชาติที่มั่นคง และมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ  
เพื่อได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง มีโอกาสได้ท างานร่วมกับชาวต่างชาติ ได้
เรียนรู้ถึงวิธีการท างานกับชาวต่างชาติ ซึ่งมีวิธีการท างาน ค่านิยม 
และแนวความคิดที่แตกต่างกับเรา 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที ่3 

เพราะเป็นงานที่ไม่ใช่ล่าม,เลขาหรือ Admin แต่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น
ในการท างานได้ และเป็น Multinational Companyเงินเดือนสูงกว่า
ที่อื่นๆ 

ท่านที่ 4 

เป็นองค์กรที่มี ช่ือเสียงและมั่นคง  มีโอกาสได้ท างานร่วมกับ
ชาวต่างชาติ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม
เป็นองค์กรขนาดใหญ่ท าให้เราได้เรียนรู้การท างานที่หลากหลายมาก
ขึ้น 

 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่า เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและความมั่นคง ผลตอบแทนสูง มี

สวัสดิการดี และเป็นบริษัทต่างชาติ ได้ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในการท างาน ซึ่งจาก

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจพนักงานให้เริ่มต้นเข้ามาท างานกับบริษัท ตาม

ปัจจัยแรงจูงใจของ Maslow คือ ต้องการปัจจัยพื้นฐาน Physiological Needs จากผู้ให้

สัมภาษณ์คนที่ 4 ได้กล่าวถึงเรื่องสวัสดิการ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ได้กล่าวถึงความมีชื่อเสียง

ของบริษัท และค่าตอบแทน เมื่อเทียบกับทฤษฎีของ Maslow ก็จะพบความต้องการขั้นอื่น

นอกจาก Physiological Needs คือ Safety Needs ซึ่งกล่าวถึงความมั่นคงในอาชีพ และอีกขั้น

หนึ่งคือ Social Needs เนื่องจากเขาต้องการพัฒนาความสามารถของตนเองที่มีอยู่ผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที่ 3 ได้ค านึงถึงค่าตอบแทนเป็นอันดับแรกและเป็นองค์กรขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

ค าถามที่ 2 ปัจจัยหรือสาเหตอุะไรที่ท าให้ท่านตัดสินใจลาออก? 

ตารางที่ 3.5 แสดงบทสมัภาษณ์ค าถามที่ 2 

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 

การข้ึนเงินเดือนแต่ละปี มีเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเงินเดือนค่อนข้างต่ า ถึงแม้
จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ มาทดแทน แต่การได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าย่อมมี
ประโยชน์กับตัวพนักงานมากกว่า เพราะสิทธิประโยชน์บางอย่างพนักงาน
แต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้นแล้วถ้าตีค่าเป็นตัวเงินเดือนย่อม
มีผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานมากกว่า เมื่อพนักงานเห็นว่าหลายๆบริษัทก็
มีสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานใกล้เคียงกัน แต่ให้เงินเดือนได้สูงกว่าก็ย่อม
ตัดสินใจอยู่กับบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 

ท่านที่ 2 

ลักษณะงานที่ค่อนข้างเหมือนเดิมทุกวัน อยากเปลี่ยนแนวงานที่ท า เก็บ
ประสบการณ์ใหม่ๆ และเรียนรู้ลักษณะงานที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อ
ต้องการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ไปประกอบอาชีพธุรกิจของตัวเองใน
อนาคต 

ท่านที ่3 
อยากท างานในกลุ่มธุรกิจอื่นบ้าง เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นการ
ท้าทายความสามารถของตัวเอง 

ท่านที่ 4 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างช้าเพราะเป็นองค์กรใหญ่และมี
การแข่งขันภายในองค์กรสูงและอยากไปท างานในสิ่งที่เราอยากชอบและ
อยากท ามากกว่า 

 

 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ พนักงานที่ลาออกจาก บริษัท XXX จ ากัด ไปแล้ว 

พบว่าประเด็นใหญ่ในการลาออกนั้น ได้แก่ ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า และลักษณะงาน 

 

 ค าถามที่ 3ในฐานะที่ท่านเคยท างานร่วมกับบรษิัทมากอ่นให้ท่านแนะน าบริษัท ท่านคิด

ว่าบริษัทควรปรับปรุงในเรื่องใดมากทีสุ่ด? 
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ตารางที่ 3.6 แสดงบทสมัภาษณ์ค าถามที่ 3 

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 

การข้ึนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์จะไม่ค่อยส่งผลที่ดีกับพนักงานที่มี
เงินเดือนน้อย จิงอยู่ว่าอาจเป็นสิ่งที่ง่ายและเป็นระบบของบริษัท แต่
พนักงานที่ได้เงินเดือนน้อยอยู่แล้ว กว่าจะขึ้นที่ละ 3-7% ก็เป็น
จ านวนเงินที่น้อยมาก ปัจจุบันได้ร่วมงานกับบริษัทหนึ่งซึ่งไม่ได้ขึ้น
เงินให้กับพนักงานเป็นเปอร์เซ็นต์ จะได้ท าให้พนักงานมีแรงจูงใจใน
การท างานได้ดีกว่า 

ท่านที่ 2 

ให้ความส าคัญในคุณค่าของพนักงานแต่ละคน  พัฒนาและให้
โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  พร้อมส่งเสริมให้
พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

ท่านที ่3 
-Controls, Activityมากเกินไป และ Workload 

ท่านที่ 4 
การเพ่ิมโบนัสให้กับพนักงานมากกว่าที่ให้ในปัจจุบัน และอยากให้
ลดความกดดันกับพนักงานเพราะบางทีรู้สึกเครียดกับการท างาน
มากไป 

 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ พนักงานที่ลาออกจาก บริษัท XXX จ ากัด ไปแล้ว พบว่า สาเหตุ

ที่ท าใหพ้นักงานเกดิความไม่พึงพอใจ คือ  

- ค่าตอบแทนและโบนัสประจ าปี ระบบการปรับอตัราเงินเดือนไม่เหมาะสมกับ

ปริมาณงานและความสามารถ  

- ความกา้วหน้าในหนา้ที่การงานและการให้โอกาสพนกังานแสดงความคดิเห็น 

- ปริมาณงานเยอะเกินไป 

- พนักงานรู้สึกกดดนัและเครียดกับการท างาน 
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ค าถามที่ 4 ถ้ามีคนชกัชวนให้กลับมาท างานกบับริษัทอีกครั้ง ท่านคิดว่าทา่นจะกลับมา

ท างานกับบริษัทอีกหรือไม่เพราะอะไร? 

ตารางที่ 3.7 แสดงบทสมัภาษณ์ค าถามที่ 4 

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 

ไม่ เพราะคิดว่าการท างานควรก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆ การเคยร่วมงานกับ
บริษัทที่เราเคยท างานแล้วแล้วเรารู้ถึงจุดที่เราไม่พอใจในสิ่งที่บริษัท
ให้เราไม่ได้ เราก็ไม่ควรที่จะกลับไปอยู่ ณ จุดเดิมที่เคยท ามาแล้ว 
นอกจากบริษัทจะมีการปรับปรุงสิ่งที่ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้ว
เบื้องต้นตามค าถามด้านบน 

ท่านที่ 2 
ไม่ เพราะอยากอยากเรียนรู้การท าธุรกิจ อยากมีธุรกิจเป็นของ
ตัวเองและมีเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ 

ท่านที ่3 
ยังไม่ ทราบต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทางฝั่งนี้และทางบริษัทว่าตรงกัน
หรือไม่ 

ท่านที่ 4 
ไม่ เพราะ ยังสนุกกับงานใหม่และได้ท าในสิ่งทีช่อบ  

 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ พนักงานที่ลาออกจาก บริษัท XXX จ ากัด ไปแล้ว พบว่าผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้ง 4 ท่านจะไม่กลับมาท างานกับบริษัทอีกครั้ง เนื่องจากต้องการความก้าวหน้า และ

เป้าหมายชีวิตที่ต่างกัน  

 

สรุปบทสัมภาษณ์พนักงานที่ก าลังจะลาออก 

ค าถามที่ 1 สิ่งที่ท่านพอใจน้อยที่สุดในการท างานปัจจุบันคอือะไร? 
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ตารางที่ 3.8 แสดงบทสมัภาษณ์ค าถามที่ 1 ส าหรับพนักงานทีก่ าลังจะลาออก 

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 

เกี่ยวกับโบนัสประจ าปี เนื่องจากนโยบายของทางบริษัทคือให้โบนัส 1

เดือน ซึ่งฐานเงินเดือน ก็ค่อนข้างไม่สูงมากอยู่แล้ว  ซึ่งคิดว่าอยากให้

ทางบริษัทแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ผลประกอบการของบริษัทมากกว่า เวลา

เห็นโบนัสของเพื่อนซึ่งอยู่บริษัทอื่นออกแล้วรู้สึกอยากได้แบบเขาบ้าง 

ท่านที่ 2 

ผู้บังคับบัญชาที่ไม่สามารถช่วยขจัดปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ท างาน อาทิเช่น ปัญหาของกระบวนการท างาน ปัญหาของเพื่อน
ร่วมงานที่ปิดกั้นประสบการณ์ นอกจากนี้ บรรยากาศที่ล้อมรอบด้วย
การแข่งขันที่รุนแรง เป็นเหตุให้ขวัญและก าลังใจในการท างานลดน้อง
ลงด้วย 

 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ก าลังจะลาออกจาก บริษัท XXX จ ากัด พบว่าผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพอใจน้อยที่สุดในการท างานปัจจุบันคือ โบนัสประจ าปี 

ผู้บังคับบัญชา และการแข่งขันที่รุนแรงของพนักงานในองค์กร 

 

ค าถามที่ 2 เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการท างานมากกว่าเดิม ท่านต้องการให้

องค์กร หรือ ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในเรื่องใดเป็นพิเศษ? 

ตารางที่ 3.9 แสดงบทสัมภาษณ์ค าถามที่ 2 

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 

ความช่วยเหลือและค าอธิบายอย่างละเอียดในเรื่องงานที่เราไม่มี

ความรู้มาก่อนเลย และต้องการความอดทนจากหัวหน้าที่อาจจะต้อง

อธิบายซ้ าในบางเรื่องที่มันซับซ้อนจริงๆ บางทีถึงอธิบายแล้วแต่เราก็

ยังไม่เข้าใจ ก็อยากให้เค้ารู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วส่งเราไปเข้า

ฝึกอบรมที่ให้ความรู้ด้านนั้นมากกว่าที่จะให้เราหาคอร์สเองและเสนอ

เขาเอง เพราะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าคอร์สไหนจะสนองความไม่รู้ของเราได้ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ ์

ท่านที่ 2 

ต้องการให้ผู้บังคับบัญชา เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของพนักงาน 

ร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อขจัด ความยากล าบากในการท างานและสร้าง

บรรยากาศที่เป็นมิตร ในทีมงานเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 

 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ก าลังจะลาออกจาก บริษัท XXX จ ากัด พบว่าผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่านเกี่ยวกับเรื่องที่อยากให้ได้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและองค์กรคือ 

ความช่วยเหลือในการอธิบายงานอย่างละเอียด การฝึกอบรม และต้องการผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจ

ปัญหาและช่วยแนะน าช่วยเหลือในการท างาน 

 

ค าถามที่ 3 ท่านต้องการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ด้านใดเป็นพิเศษ? 

ตารางที่ 3.10 แสดงบทสมัภาษณ์ค าถามที่ 3 

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 
ทักษะที่ต้องการฝึกอบรมเพิม่คอื การใช้ program computer
เช่น MS Excel, SAP-R2, JDE ฯลฯ 

ท่านที่ 2 
ต้องการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้านที่สามารถน าไป
ปรับใช้ได้ทั้งชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ก าลังจะลาออกจาก บริษัท XXX จ ากัด พบว่าผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่านเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรม คือ การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต่างๆ และการพัฒนาทักษะที่สามารถน าไปใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
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ค าถามที่ 4 นอกจากองค์กรของเราแล้ว ท่านคดิว่า องค์กรใดเป็นองค์กรที่นา่ท างานด้วย? 

เพราะอะไร ? 

ตารางที่ 3.11 แสดงบทสมัภาษณ์ค าถามที่ 4 

ผู้ให้สัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ 

ท่านที่ 1 
เป็นองค์กรที่เพื่อนๆ แนะน าว่าดี  ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ยุติธรรมและเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการท างาน  

ท่านที่ 2 

องค์กรที่น่าร่วมงานด้วยคือ องค์กรที่สามารถดูแลและสนับสนุน
พนักงานของตนให้มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเปิดรับแนวคิด
ใหม่ๆ ของพนักงาน ไม่ปิดกั้นความคิดของเรา โดยเฉพาะองค์กรที่ให้
โอกาสกับพนักงานแสดงความสามารถ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตัว
พนักงาน 

 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์พนักงานที่ก าลังจะลาออกจาก บริษัท XXX จ ากัด พบว่าผู้ให้

สัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่านเกี่ยวกับเรื่ององค์กรที่ท่านคิดว่าน่าท างานด้วย คือ องค์กรที่เพื่อนๆ แนะน า 

และองค์กรที่ให้โอกาสกับพนักงานแสดงความสามารถเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตัวพนักงาน 

 

3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามแนวคิด McKinsey 7s Framework 

กลยุทธ์ (Strategy) 

ระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร พยายามที่จะด าเนินธุรกิจตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมขั้นสูงสุดในทุกๆด้าน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร  การด าเนินการตาม

ระบบการจัดการต่างๆ ครอบคลุมการด าเนินงานขององค์กร ในทุกด้านที่ส าคัญ เริ่มตั้งแต่ความ

ปลอดภัย จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การเงิน การด าเนินและประเมินโครงการ จนถึงการ

ก ากับดูแลธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย  สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการเพื่อ

ปรับปรุงผลก าไร  

โครงสร้างองค์กร (Structure) 

 ลักษณะโครงสร้างองค์กรมีประโยชน์ต่อการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากโครงสร้างองค์กรจะต้องเป็นตัวรองรับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะต้องมีความ
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เหมาะสมและสอดคล้องกันด้วย ส าหรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นแบบ Strategic 

Business Unit (SBU) คือเป็นกลุ่มของหน่วยธุรกิจที่เป็นอิสระอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง การจัดโครงสร้างองค์กรในรูปแบบนี้ท าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน

และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 

ระบบ (System)  

 ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรจัดเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการบริหาร

จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับบริษัท XXX ได้น าระบบ OMIS มาช่วยลดความเสี่ยงใน

การท างาน ด้วยการพัฒนาขั้นตอนในการท างานและก าหนดความรับผิดชอบของพนักงานและ

การเชื่อมโยงของข้อมูลกันในแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ  

รูปแบบ (Style) 

 รูปแบบการท างานของผู้บริหารนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริหาร

ระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร  ซึ่ง

ถ้าหากผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการท างานมีความสามารถในการจูงใจในการท างาน รูปแบบ

การท างานของผู้บริหารบริษัทนั้นจะเป็นลักษณะที่กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ 

มองการณ์ไกลเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อองค์กร 

บุคลากร(Staff)  

องค์กรให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า

ให้การด าเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและการบรรลุ

ตามเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ ดังนั้นองค์กรจึงได้พยายามผลักดันและกระตุ้นบุคลากรใหม้ี

ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน

ร่วมกันโดยมีการปรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับพนักงานและองคก์ร

ด้วย 

ทักษะ (Skill) 

 องค์กรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรในทุกระดับทั้งในด้านการศึกษา 

การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การบริหารจัดการและเทคนิคเฉพาะของแต่ละลักษณะงาน โดยจัด

ให้มีการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและ

นอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาแนวความคิดและความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้และความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลายหลาย เพื่อการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ค่านิยมร่วม (Shared Value) 

 ค่านิยมที่แสดงถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้พนักงานใช้

เป็นหลักในการยึดถือในการท างาน ค่านิยมร่วมปัจจุบันขององค์กรคือ การสร้างรากฐานของ

องค์กรด้วยค่านิยมที่ท าให้องค์กรมีความโดดเด่นและแตกต่างในการบริหารที่แตกต่างจากคู่

แข่งขันด้วยความซื่อสัตย์ ความหลากหลายของบุคคล ความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

3.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท (SWOT Analysis) 

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร จากข้อมูลที่ได้ทั้งแบบทุติยภูมิและปฐม

ภูมิ สามารถวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ในขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) 

S1:มีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและทุ่มเทในการท างานเป็นองค์ประกอบหลักที่

น าบริษัทไปสู่ความส าเร็จ 

S2:บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมใด 

S3:บริษัทฯ มีสวัสดิการที่จูงใจพนักงานและคู่สมรส และแผนบ านาญที่ดีไว้รองรับ

พนักงานเกษียณ 

S4:บริษัทฯ มีแนวทางในการสรรหาบุคลากรให้มีความหลากหลายและมีความสามารถ 

S5:นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

S6:เป็นศูนย์บริการการช าระเงิน ที่ให้บริการแก่บริษัท XXX ในเครือทั่วโลก 

S7:บริษัทมีเงินทุนมากส าหรับการสนับสนุนและการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ 

S8: บริษัทฯ มีการ Road Show ไปตามมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีโอกาสได้สิทธิ์ในการ

คัดเลือกพนักงานก่อนองค์กรอื่นๆ 

S9: พนักงานได้รับเงินเดือนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ 



73 

 

จุดอ่อน(Weakness) 

W1: การปรับโบนัสประจ าปีน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มธุรกิจเดียวกันท าให้

พนักงานขาดแรงจูงใจในการท างาน 

W2:โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นมีน้อย 

W3:แผนกจัดซื้อมีการขยายงานส่วนต่างๆ มากขึ้น ท าให้ต้องพัฒนาพนักงานอย่าง

รวดเร็วเพื่อรับกับงานต าแหน่งใหม่ๆ  

W4:เป็นงานต้องการความละเอียดรอบคอบในการท างาน ท าให้เกิดความผิดพลาดได้

ง่าย 

W5:พนักงานมีแนวคิดที่อยากจะเปลี่ยนไปท างานในแผนกอื่นหรือองค์กรอื่นสูง 

W6:พนักงานได้รับปริมาณงานเยอะเกินไป 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส(Opportunity) 

O1:บริษัทมีโอกาสในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ดีที่สุดได้เข้ามาร่วมงานกับ

บริษัท 

O2:จากผลส ารวจบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10 บริษัทในประเทศไทยที่คนอยากท างานด้วย

มากที่สุด 

อุปสรรค(Threat) 

T1:การที่พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ อาจเป็นช่องทางให้กับบริษัท

คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงกว่ามาซื้อตัวพนักงาน 

T2:บริษัทคู่แข่งขันในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น 
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3.5 การวิเคราะห์กลยุทธ์การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 

 จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ขององค์กรแล้ว ก็น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

ค้นหาแนวทางเลือกเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละทางเลือกได้ โดยใช้ TOWS Matrix 

โดยการน าข้อมูลที่ประกอบด้วย Strengths, Weakness, Opportunities และ Threats มาสร้าง

กลยุทธ์ได้ 4 แบบ คือ 

1. กลยุทธ์ Strengths-Opportunities (SO)  หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็งและมีโอกาสในการ

เจริญเติบโตได้อีก 

2. กลยุทธ์ Strengths-Threats (ST) หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็งแต่มีอุปสรรคจากปัจจัย

ต่างๆ 

3. กลยุทธ์ Weakness- Opportunities (WO) หมายถึง ธุรกิจมีจุดอ่อนแต่ยังสามารถหา

วิธีหรือกลยุทธ์ที่ท าให้เปลี่ยนจากจุดอ่อนเป็นจุดแข็งได้เนื่องจากธุรกิจยังมีโอกาสใน

การท าธุรกิจอยู่มาก 

4. กลยุทธ์ Weakness- Threats (WT) หมายถึง ธุรกิจมีจุดอ่อนต่างๆ มากมายและมี

อุปสรรคในการท าธุรกิจสูง จึงควรพิจารณา 
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ตารางที่ 3.12: การก าหนดกลยุทธ์ระดับองคก์ร โดยใช้ TOWS Matrix 

 
Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
External  Factor 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1:บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
S2: ความเป็นผู้น าของพนักงาน 
S3:มีสวัสดิการที่จูงใจพนักงาน 
S4: การสรรหาบุคลากรที่มีความ
หลากหลาย 
S5: นโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
S6: เป็นศูนย์บริการการช าระเงิน แก่
บริษัทในเครือทั่วโลก 
S7: มีเงินทุนมากในการสนับสนุน
พนักงาน 
S8: Road Show ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ 

S9:พนักงานได้รับเงินเดือนสูง 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1: โบนัสประจ าปีน้อย 
W2: โอกาสเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นน้อย 
W3:แผนกขยายงานรวดเร็ว 
W4: งานต้องการความละเอียด
รอบคอบ 
W5: พนักงานมีแนวคิดที่จะลาออกสูง 
W6:ปริมาณงานต่อคนเยอะ 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1: บริษัทมีโอกาสในการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ที่ดีที่สุดมาร่วมงาน 
O2: เป็น 1 ใน 10 บริษัทท่ี
คนอยากท างานด้วยมาก
ที่สุด 
 

SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) 
 
S1,S2,S4,O1,O2  
Talent Management Strategy 
(กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง) 
 

WO Strategy(กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
 
W1, W5,W6,O1 
Employee  Rewards Strategy 
(กลยุทธ์การให้รางวัลพนักงาน) 

อุปสรรค (Threats) 
T1: มีคู่แข่งขันมาซ้ือตัว
พนักงาน 
T2: บริษัทคู่แข่งขันใน

ประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น 

STStrategy (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
 
S3 ,S4,T1,T2  
Employee Engagement Strategy 
(กลยุทธ์การผูกพันพนักงาน) 
 

WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 
 
W1, W2, T2 
Retention Strategy 
(กลยุทธ์การรักษาพนักงาน) 
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แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management Strategy) 

 

แนวคิดของกลยุทธ์ทางเลือกที่ 1 

ความสามารถขององค์กรเป็นผลมาจากความสามารถของบุคลากรในองค์กร  หา

บุคลากรในองค์กรขาดความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานย่อมท าให้ผลประกอบการ

ขององค์กรอยู่ในระดับต่ ากว่าที่องค์กรต้องการและก่อให้เกิดความเสียเปรียบทางการแข่งขัน 

การน ากลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งเข้ามาใช้ในองค์การนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็น

ผู้ออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร ผู้บริหารต้องตระหนักไว้เสมอว่า คนเก่งมักมีความคิดที่เป็น

ของตัวเองและมีเป้าหมายที่จะมุ่งความส าเร็จสูงและต้องการอิสระในการคิดการท างาน ผู้บริหาร

ควรวางเป้าหมายที่ชัดเจนไว้อย่างชัดเจนและคอยให้ก าลังใจ จะท าให้เขามีความสุขในการ

ท างาน พนักงานมีความทุ่มเทการท างานให้องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อองค์กรให้สามารถแข่งขันและ

เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนและการรักษาคนเก่งเหล่านี้ไว้ให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนานที่สุด 

 การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการคนเก่งขององค์กรเพื่อการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันโดยแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. มอบหมายงานที่ท้าทายให้พนักงานรับผิดชอบงานในกลุ่มมากขึ้น (ที่ไม่ใช่ปริมาณงาน) 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยเริ่มจากงานที่อยู่เหนือขีด

ความสามารถของ Talent เพียงเล็กน้อย แล้วค่อยๆ ยากขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อให้เขาเกิด

การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ อย่างต่อเนื่อง  

2. การจัดท าแผนพัฒนาคนเก่งเป็นรายบุคคล(Career Path) ควรประเมินศักยภาพและ

ออกแบบการพัฒนาให้มีความแตกต่างและมีความยุติธรรมส าหรับกลุ่มคนเก่ง ซึ่งถือว่า

เป็นผู้ที่มีความส าคัญและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ว่าพนักงานแต่ละคนสามารถเติบโต

ไปได้ในต าแหน่งไหนบ้างและใช้เวลาเท่าไรในการพัฒนาขึ้นในแต่ละระดับ 

3. การจัดท าโครงการค้นหาและพัฒนาพนักงานดาวเด่น ซึ่งเป็นพนักงานที่มีผลการ

ปฏิบัติงานดีของแต่ละเดือน เพื่อเพื่อจูงใจ รักษา และการแย่งชิงตัวพนักงานกลุ่ม

ดังกล่าวไว้  

4. องค์กรควรให้ความส าคัญกับสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (Work Life Balance) 

จะสามารถช่วยลดปัญหาความเครียดและลดการลา เพื่อตอบสนองความต้องการในการ

สร้างความก้าวหน้าและความพึงพอใจในการท างาน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

2. พนักงานเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และองค์กรได้พัฒนาตามไปด้วย 

3. องค์กรได้รับความเชื่อมั่นและเป็นภาพลักษณ์จากบุคคลภายนอก 

4. พนักงานในกลุ่ม Talent สามารถพัฒนาและสามารถเสนอแนวคิดใหม่ๆในการท างาน

ได้มากขึ้น 

ข้อดี 

1. เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ลดการสูญเสียเวลาและโอกาสจากการที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจใน

งานที่ต้องรับผิดชอบ 

3. พนักงานได้ทราบถึงความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพตนเองอย่างชัดเจน 

4. สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นก าลังหลักขององค์กรในระยะ

ยาวต่อไป 

ข้อเสีย 

1. ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงานค่อนข้างสูง 

 

งบประมาณที่ใช้ในกลยุทธ์ทางเลือกที่ 1 

1. ค่าฝึกอบรมพนักงาน 200,000 บาท ต่อปี 

2. ค่าด าเนินการในการจัดโครงการ Talent 120,000 บาท ต่อปี 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  20,000 บาท ต่อปี 

รวม 340,000บาท ต่อปี  

 

แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การผูกพันพนักงาน (Employee Engagement Strategy) 

 

แนวคิดของกลยุทธ์ทางเลือกที่ 2 

กลยุทธ์การผูกพันพนักงานเป็นการปรับปรุงการบริหารงานโดยรวมขององค์กร การ

รักษาพนักงานที่มีฝีมือดีให้มีความจงรักภักดีไว้กับองค์กรเพื่อสร้างผลงานและความก้าวหน้า
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ของตนเองควบคู่ไปกับองค์กร เนื่องจากกระแสการแข่งขันในปัจจุบันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึง

การเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่มีสภาวะกดดันท าให้พนักงานบางส่วนเริ่มมองหาความมั่นคงใน

หน้าที่การท างานใหม่ พนักงานในองค์กรมีพนักงานทั้ง 3 Generation คือรุ่น Baby Boomer คน

รุ่น Gen-X และคนรุ่น Gen-Y ท างานอยู่ด้วยกัน แต่พนักงานส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่น Gen-Y ซึ่ง

เป็นเด็กที่เพิ่งจบใหม่ ที่ต้องการความอิสระในการท างาน ตลอดจนต้องการความฉับไวในการใช้

ชีวิต ไม่ชอบการท างานที่จ าเจ และต้องการแสวงหาการท างานในสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งจะเป็น

ก าลังส าคัญในอนาคต  

ความผูกพันของพนักงานกับองค์การจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการลาออก (Turnover 

Rate) ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement 

Strategy) จะช่วยให้พนักงานเกิดขวัญก าลังใจ และร่วมมือร่วมใจกันทุ่มเทความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มที่ในการท างาน เป็นการเพิ่มผลประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้แก่พนักงานในองค์กรอีกด้วย 

 ในการสร้างกลยุทธ์การผูกพันพนักงาน ควรแก้ไขที่กระบวนการโดยเน้นให้พนักงานมี

ความรัก ผูกพัน และทุ่มเทให้กับการท างาน ซึ่งการท ากลยุทธ์การผูกพันพนักงานโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

1. จากผลการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์พบว่าจาก

แบบสอบถามในข้อการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจ าปีมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย

น้อย ดังนั้นบริษัทควรมีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและโบนัส

ประจ าปีให้มีความเหมาะสมและยุติธรรม การเปลี่ยนการจ่ายโบนัสประจ าปีจากเดิมเป็น

แบบ Fix Pay (1 เดือน) มาเป็นการจ่ายแบบ Variable Pay ตามการประเมินผลงาน

ตามเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนและผลประกอบการขององค์กร ให้เหมาะสมกับค่า

ครองชีพในปัจจุบัน และมีการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อความคาดหวัง

ค่าตอบแทนในองค์กรย่อมท าให้พนักงาน พร้อมที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาวตลอดไป 

ผู้บริหารควรพิจารณาปริมาณงาน ความรับผิดชอบในงานให้มีความเหมาะสมกับ

เงินเดือนที่ได้รับ 

2. ผู้บริหารควรสื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักขององค์กรให้พนักงานทราบอย่าง

ชัดเจน ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น  เพราะพนักงาน
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ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จะช่วยลดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันลงได้  

ท าให้พนักงานไม่เครียดและไม่รู้สึกกดดันโดยผู้บริหารมีการจัดท า Workshop เพื่อเป็น

การปรับเปลี่ยนให้องค์กรมีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต  

3. การมีส่วนร่วมของพนักงานและการเปิดโอกาสให้กับพนักงาน (Involvement and 

Opportunity) คือ จัดให้มีโครงการพี่เลี้ยงที่เก่งและดีคอยสอนงานให้พนักงานใหม่ 

เพื่อให้พนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ของงานอย่างละเอียด

และถูกต้องตามแนวทางธุรกิจขององค์กร 

4. หัวหน้างานควรจัดสรรปริมาณงานให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความสามารถในการ

ตอบสนองต่อการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นแล้วพนักงานอาจจะเกิดความ

เหนื่อยล้าในการท างาน และลดความเครียดที่เกิดจากงานล้นมือ 

5. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแก่พนักงานและ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆให้พนักงานทราบท าให้เกิด

ความพึงพอใจในองค์กร และควรด าเนินการ 

6. ให้พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้ในสายงานที่กว้างขึ้น โดยการจัดอบรมพิเศษจากภายนอก

โดยหัวหน้าควรแนะน าหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล(Training Road Map) แทน

การให้พนักงานเป็นผู้เลือกหลักสูตรเอง เพื่อสร้างผู้น ารุ่นใหม่และเพิ่มความพร้อมในการ

ก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่งใหม่โดยการน าความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น  

องค์กรควรมีการก าหนดให้มีการประเมินทุกครึ่งปีและมีการสรุปผลวิเคราะห์ผล 

และน าเอาผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 

2. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้บริหาร หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน 

3. สามารถแก้ปัญหาได้ระยะยาว และครอบคลุมทั้งองค์กร 

4. บุคลากรที่มีความสามารถสูงก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระยะ

ยาว 
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ข้อดี  

1. สามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน  

2. สร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน 

3. พนักงานเกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน  

4. ท าให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความใส่ใจในตัวพนักงาน 

5. การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

 

ข้อเสีย 

1. ใช้ระยะเวลานานในการปรับปรุง ติดตามและประเมินผล 

 

งบประมาณที่ใช้ในกลยุทธ์ทางเลือกที่ 2 

1. ค่าด าเนินการจัด workshop          150,000 บาท  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      10,000 บาท  

รวม 160,000 บาท  

 

แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์การให้รางวัลพนักงาน (Employee Rewards Strategy) 

 

แนวคิดของกลยุทธ์ทางเลือกที่ 3 

การให้รางวัลพนักงานจะท าให้พนักงานในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น 

และยังสามารถเพิ่มขวัญและก าลังใจในการท างานได้เป็นอย่างดี โดยรางวัลตอบแทนที่ดีนั้นต้อง

สามารถตอบสนอง ความต้องการขั้นพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยของพนักงานได้ เพื่อที่จะ

พนักงานจะทุ่มเท ความสามารถในการท างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ และยิ่งรางวัลที่ให้นั้น

สามารถตอบสนอง ความต้องการขั้นสูงของพนักงานได้มากเท่าไร ความจริงจังในการท างาน

ของพนักงาน ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

 การได้เปรียบทางการแข่งขันและการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นสองปัจจัยส าคัญต่อ

ความส าเร็จขององค์กร การที่จะดึงดูดและรักษาคนให้อยู่คู่กับองค์กรจ าเป็นต้องมีทั้ ง

ผลตอบแทนและแรงจูงใจที่เพียงพอต่อความต้องการ กลยุทธ์การให้รางวัลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ คุณค่าขององค์กร และกระบวนการท างานจะส่งผลต่อการบริหาร
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ด้านค่าจ้างของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมการให้รางวัลเป็นการท าให้

พนักงานใหม่รู้ว่าเขาท างานดี และจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจในการท างาน ช่วยให้เขา

มีความมั่นใจในการท างาน และพัฒนาความสามารถต่อไป 

1. มีการปรับปรุงระบบการให้รางวัลให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และสิ่งส าคัญของการ

ปรับเปลี่ยนรางวัลคือการให้รางวัลที่เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานแต่ละ

รายได้ท าให้พนักงานมีความภูมิใจในรางวัลที่ตนเองได้รับมากขึ้น ผู้บริหารควรให้มีการ

ส ารวจตลาดข้างนอก หรือค านึงถึงสถานการณ์ของตลาดข้างนอกว่าบริษัทอื่นๆ ใน

ธุรกิจเดียวกัน ที่มีขนาดพอๆ กับบริษัทและมีรายได้ใกล้เคียงกัน เขาจ่ายผลตอบแทน

และให้สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่พนักงานในแต่ละต าแหน่งในอัตราใด 

2. การจัดให้มี Recognition Program การมอบรางวัลพิเศษที่ท าให้พนักงานรู้สึกได้ว่า

องค์กรเห็นคุณค่าในตัวเขา เช่น การให้ Incentive ตามผลงานส าหรับพนักที่มีผลงาน

ดีเด่นและตั้งใจท างานของแต่ละเดือนเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน 

3. การให้ค าชมเชยที่จริงใจและการสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ดูงาน เพื่อพัฒนาฝีมือการท างานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  

4. องค์กรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของระบบการให้รางวัลมีความยุติธรรม เพราะ

พนักงานส่วนใหญ่คาดหวังที่จะเห็นความที่จะเห็นความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถท าให้องค์กรดึงดูดและเก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถขององค์กร 

2. ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจที่ดีต่อการท างาน 

3. พนักงานมีความภาคภูมิใจกับผลงานที่พนักงานได้รับ 

 

ข้อดี 

1. พนักงานเกิดความพึงพอใจที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับพนักงานองค์กรอื่นๆ 

2. เปน็การจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. รักษาพนักงานในองค์กรได้ในระยะยาว 

ข้อเสีย 

1. มีค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจ่ายสูง 
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งบประมาณที่ใช้ในกลยุทธ์ทางเลือกที่ 3 

1. ค่าด าเนินการในการจัดโครงการต่างๆ   400,000 บาท ต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     50,000 บาท ต่อปี 

รวม 450,000 บาท ต่อปี 

 

3.6 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 การหากลยุทธ์โดยใช้วิธีการถ่วงน้ าหนกั (Weighting Factors Decision) โดยผู้บริหาร

ได้ท าการประเมินคะแนนในแต่ละทางเลือก  

 ผู้ประเมินจะเป็นผู้พิจารณาปัจจัยและน้ าหนักในการประเมินแนวทางเลือกกลยุทธ์เพื่อ

แก้ปัญหา โดยผู้ประเมินจะเป็นผู้ให้คะแนนในปัจจัยต่างๆ ของแต่ละทางเลือก ซึ่งคะแนนจะเริ่ม

ตั้งแต่ 1 คะแนน ถึง 10 คะแนน โดย 1 คะแนนมีค่าความหมายคะแนนน้อยที่สุด และ 10 

คะแนนมีความส าคัญมากที่สุด โดยมีรายละเอียดของการประเมินดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.13 การให้คะแนนเพื่อพิจารณาเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 
ถ่วง

น้ าหนัก 

แนวทางเลือกท่ี 1 
TalentManagement 

Strategy 
 

Rating       คะแนน 

แนวทางเลือกท่ี 2 
Employee 

Engagement Strategy 
 

Rating     คะแนน 

แนวทางเลือกท่ี 3 
Employee Rewards 

Strategy 
 

Rating    คะแนน 
1.ความพึงพอใจของ
พนักงาน 

 
0.30 72.1 9           2.7  9          2.7 

2.การเพิม่แรงจูงใจ
ในการท างาน 0.25 8             2 8            2 10          2.5 
3.การวัดผลมคีวาม
ชัดเจน 0.15  9           1.35 8           1.2 6          0.9 
4.ความเปน็ไปไดใ้น
การแก้ปัญหา 0.10 7           0.7 8           0.8 6         0 6 
5.แก้ปัญหาได้ใน
ระยะยาว 0.20 7          1.4 9           1.8 5          1.0 

รวม 1.00             7.55 8.5              7.7 
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จากการวิเคราะห์กระบวนการและวิธีด าเนินการ ข้อดี ข้อเสีย และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ที่ เกิดขึ้นในแต่ละกลยุทธ์ทางเลือกที่ เหมาะสม พบว่าทางเลือกที่  1 คือการใช้กลยุทธ์ 

TalentManagement Strategy มีผลคะแนนรวมของทางเลือกคือ 7.55 ทางเลือกที่ 2 คือการใช้

กลยุทธ์ Employee Engagement Strategy มีผลคะแนนรวมของทางเลือกคือ 8.5 ทางเลือกที่ 3 

คือการใช้กลยุทธ์ Employee Rewards Strategy มีผลคะแนนรวมของทางเลือกคือ 7.7 ดังนั้น

ทางเลือกที่มีผลคะแนนสูงสุดคือ ทางเลือกที่ 2 การใช้กลยุทธ์การผูกพันพนักงาน (Employee 

Engagement Strategy) 

จะสังเกตได้ว่าปัจจัยที่ผู้ประเมินได้ให้ความส าคัญสูงสุด คือ การใช้กลยุทธ์การผูกพัน

พนักงาน เนื่องจากเป็นกลยุทธ์การบริหารหนึ่งที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ  บริษัทควรมีการ

ทบทวน วิเคราะห์ และเริ่มท า การส ารวจและการบริหารจัดการความผูกพันของพนักงานต่อ

องค์กรอย่างเป็นระบบ  การส ารวจเจาะลึกถึงเรื่อง Employee Engagement อย่างเป็นระบบนั้น

บริษัทจะได้ข้อมูล ตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพ และน ามาสู่การพัฒนาความผูกพันของพนักงาน เพื่อ

สร้างความส าเร็จขององค์กรการบริหารและพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่ประสิทธิภาพนั้น

จะส่งผลท าให้องค์กรมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และสามารถก าหนดนโยบาย ทิศทางการ

ด าเนินงานได้ชัดเจน คล่องตัวและต่อเนื่อง บริษัทที่มีการเติมเต็มความรักและความผูกพันของ

บุคลากรอย่างเ ป็นระบบและต่อ เนื่ องถือ เ ป็นกุญแจส าคัญในการสร้าง  “องค์กรแห่ง

ความสุข” อย่างยั่งยืน  

  
แผนการปฏิบัติงานกลยุทธ์การผูกพันพนักงาน 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายภายในองค์กร 

2. การวางแผนโครงการในแต่ละขั้นตอนโดยก าหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าองค์กรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ในการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยการร่วมกันระดมสมองเพื่อก าหนดช่องทาง สื่อ และ

รูปแบบในการสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพ   

4. การพัฒนาความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เนื่องจากความรู้จะน าไปสู่ทักษะการท างาน และ

เมื่อ พนักงานมีทักษะในการท างาน พวกเขาย่อมมีความสุขในการท างานตามมา 

5. การจัดท า Career Path เป็นรายบุคคลเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานเพื่อความส าเร็จ

ในหน้าที่การงานของตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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6. การจัดท าโครงการ Lunch & Learn เพื่อให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งใน

เรื่องที่เกี่ยวกับงานหรือเรื่องทั่วไป 

7. การจัดโครงสร้างของระบบคุณภาพชีวิต Work Life Balance (WLB) การก าหนด

นโยบายคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 

8. โดยพิจารณาจากระบบโครงสร้างองค์กรและขนาดองค์กรเป็นหลัก   

9. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลและเขียนโครงการเพื่อแก้ไขผลกระทบ 

10. การดูแลคนท างานกับเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

11. ควบคุมการด าเนินงานและติดตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน 

12. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริการให้ผู้บริหารทราบ 
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ตารางที่ 3.14 ตารางปฏิบัติการ (Action Plan) 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ค. ธ.ค. 

1. การวางแผนบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
องค์กร 

          
HR 

2. สื่อสารการด าเนินงานต่างๆ แก่ผู้บริหาร
และพนักงานได้เข้าใจเก่ียวกับโครงการต่าง 

          
HR / PS 

3. จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานแต่ละ
กลุ่มงาน ทั้งภายในและนอกบริษัท 

          
HR/ BPC Support 

4. การจัดท า Career Path รายบุคคลเพื่อ
ความก้าวหน้าของพนักงาน 

          
HR / PS 

5. การจัดโครงการ Lunch & Learn เพือ่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงาน 

          
BPC Support 

6. การน าระบบ Work Life Balance มาปฏิบัติ
ใช้ในองค์กรอย่างจิงจัง 

          
HR/ BPC Support 

7. การส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน           BPC Support 
8. ควบคุมการด าเนินงานและติดตามแก้ไข

ปัญหาเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงาน 
          

BPC Support 

9. 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
บริการให้ผู้บริหารทราบ 

          
BPC Support 

หมายเหตุ : HR = Human Resource Department 
               PS = Procurement Service Department 
 BPC Support = Bangkok Payables Center Support
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บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง”การศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา แผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด” ใน

บทที่ 4 จะกล่าวถึงประเด็นสรุปต่างๆ ดังนี้ 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.2 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

        จากการศึกษาเรื่อง“การศึกษาเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อลดอตัรา

การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา แผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด” ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ

ศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือการศึกษา

ค้นคว้าในส่วนที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

ประมวลผล โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุปเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานดังสรุปผลการศึกษาดังนี้ 

 ส่วนของข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษา ข้อคิดเห็นและความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่า 

พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างานอยู่ในเกณฑ์มาก ในขณะที่ความพึงพอใจทางด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ใน

เกณฑ์ปานกลางที่ค่อนข้างไปทางน้อย โดยประเด็นส าคัญจากการศึกษาข้อมูลก็คือ  

 การจ่ายโบนัสแบบ Variable Pay คือ เป็นการน าคะแนนประเมินจากหลักเกณฑ์ 

Corporate Performance, Team Performance และ Individual Performance มาผสมผสานกับ

การประเมินผลงานตามเป้าหมาย โดยองค์กรจะต้องเริ่มจากการสร้างระบบและสื่อสารให้

พนักงานได้เห็นว่า ใครท างานได้สูงกว่าเป้าหมายจนมีผลงานดีเด่น ควรได้รับผลตอบแทนที่

แตกต่างจากคนที่ท างานได้ต่ ากว่ามาตรฐาน  การจ่ายโบนัสแบบ Variable Pay องค์กรต้อง

ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานก่อน ซึ่งในปี
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แรกๆ ที่น ามาใช้ในองค์กรไม่ควรห่างกันมากนักและค่อยๆ ปรับไปเรื่อยๆ เมื่อเข้าปีที่ 3 หรือ

เมื่อพนักงานได้รับรู้และเข้าใจระบบมากขึ้น 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงการจ่ายโบนัสตามผลงานของพนักงาน (Variable Bonus) ให้กับพนักงาน 

ระดับผลงาน 
ปีที่น ามาใช้งาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
กลุ่มผลงานดีเด่น 2 เดือน 2.5 เดือน 3 เดือน 
กลุ่มผลงานปานกลาง 1.8 เดือน 2 เดือน 2.5 เดือน 
กลุ่มผลงานต่ ากว่ามาตรฐาน 1.5 เดือน 1.8 เดือน 2 เดือน 
 

การจัดท าระบบบริหารขีดความสามารถ (Competency Management System), ระบบ

ความก้าวหน้าในงาน (Career Management System), ระบบบริหารผลปฏิบัติงาน 

(Performance Management System), ระบบบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ (Compensation 

and Benefit Management System) และ ระบบบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management 

System) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการลาออกที่มีสาเหตุหลักจาก และสาเหตุรอง คือ จากกลยุทธ์การ

บริหารจัดการทรัพยากรข้างต้น จะท าให้พนักงานได้รับการตอบสนอง ความต้องการความ

ปลอดภัย (Safety Needs)   ความต้องการการมีสังคม (Social Needs)   ได้รับความรักหรือ

มิตรภาพ   การยอมรับจากหัวหน้างาน    ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) โดยมี

สภาพที่สูงขึ้น มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปจนถึงความต้องการในขั้นต่อไป  (ขั้นกว่า) ซึ่ง

สอดคล้องตามทฤษฎีของมาสโลว์ รวมถึงสอดคล้องตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick 

Herzberg ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ภายในที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน จัดเป็นปัจจัย

จ าเป็นหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ที่เป็นความต้องการขั้นต่ าของมนุษย์ในขณะที่

ปัจจัยจูงใจ (Motivating Factors)  ที่มีการจัดระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  เงินเดือน  

สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงานอย่างชัดเจน  มีงานที่ท้าทายความสามารถ  ล้วน

เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์หรือปัจจัยที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ

ท างาน และน าไปสู่การทุ่มเทในงานอย่างเต็มที่ต่อไป   และที่ส าคัญในเรื่องของความเสมอภาค 

เท่าเทียม หากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  ได้รับการประเมินผลงานอย่าง

ยุติธรรมและได้รับผลตอบแทนตามขีดความสามารถของตนเองแล้ว ย่อมจะท าให้พนักงานพึง

พอใจและน าไปสู่การลดอัตราการลาออกของพนักงานลงได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความเสมอ
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ภาคนั่นเอง    ด้วยกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลดังกล่าวจึงสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน

และพัฒนาเป็นความผูกพันกับบริษัท น าไปสู่การท างานอย่างทุ่มเท สร้างผลลัพธ์การด าเนินงาน

ที่ดี ในด้านการเงิน  ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ด้านกระบวนการ  และด้านการเรียนรู้

และพัฒนา  น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

 

แนวทางการสร้างความผูกพันของพนักงานให้มีต่อองค์กร 

1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ความรู้ความสามารถ และ

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิด ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร 

2. การจัดให้มีสายความก้าวหน้า ในอาชีพ การพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

3. การก าหนดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

4. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งความสุข 

5. การเพิ่มความส าคัญหรือคุณค่าในงานที่พนักงานรับผิดชอบ 

 

การพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นแนวความคิดที่

ช่วยพัฒนาพนักงานในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าตาม

ศักยภาพและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน ดังนั้นการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือ

การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development) จึงเป็นเครื่องมือทางการพัฒนาทัพยากร

มนุษย์ (Human Resource Development) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับพนักงานและองค์กร 

โดยผลของการพัฒนาอาชีพจะมีประโยชน์คือ ท าให้องค์กรเดินไปสู่ความส าเร็จโดยมี

วัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างตัวพนักงานและองค์กร อีกทั้ง ท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้นใน

การพัฒนาตนเองในการท างานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตนเอง เพื่อความส าเร็จในหน้าที่การงาน

ของตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน เป็นการลดอัตราการลาออกของ

พนักงานได้ทางหนึ่ง และสุดท้ายเป็นการจัดให้พนักงานได้ท างานที่ตรงกับความถนัด ความรู้

ความสามรถของตน (Put the Right Man to the Right Job) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

องค์กร 

 

 

ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงาน (Career Path) 
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          1. พนักงานได้ท างานตรงกับความถนัด ความรู้ ความสามารถของตน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร 

          2. ช่วยลดปัญหาการลาออกของพนักงานในองค์กร 

          3. ภายในองค์กรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ ที่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การ 

ยอมรับในผลการประเมิน 

          4. พนักงานมีขวัญและก าลัง ใจในการท างาน ท าให้ท างานเต็มก าลั งความรู้ 

ความสามารถ 

 5. สามารถพัฒนาพนักงานในองค์กร ธุรกิจให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพที่สูง 

พร้อมที่จะก้าวไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

 6. องค์กร ธุรกิจมีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันในกระแสที่คนเลือกงานได้เป็น 

 อย่างดี 

 

การสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรนั้นต้องระยะเวลานานในการด าเนินการและ

ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงาน ความไว้วางใจใน

องค์กร ว่าพนักงานต้องได้รับความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากองค์กร 

ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท าให้พนักงานเกดิ

ความรักองค์กร มีแรงผลักดันในการขับเคลื่อนผลงานให้องค์กรอย่างเต็มที่สุดฝีมือ และไม่คิดที่

อยากจะเปลี่ยนงานหรือลาออกไปท างานที่องค์กรอื่น การรักษาพนักงานเก่าที่มีความรู้ 

ความสามารถ จะท าให้ธุรกิจสามารถรักษาความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจได้ และไม่เสีย

โอกาสในการสร้างผลประกอบการ 

 

4.2 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

4.2.1 ระยะเวลาในการศึกษาและค้นคว้ามีจ ากัด 

4.2.2 เนื่องจากช่วงที่ท าการศึกษา อยู่ในช่วงของการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ของแผนกจัดซื้อ การจัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณประจ าปี   ท าให้การนัดสัมภาษณ์เชิงลึก

จากผู้บริหารท าได้ค่อนข้างยาก 



90 

 

4.2.3 ข้อมูลต่างๆ ขององค์กรเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จึงท าให้มีการวิเคราะห์ผลต่างๆ

ได้ไม่ละเอียดมาก 

 

4.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 

4.3.1 การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะแผนกจัดซื้อ บริษัท XXX จ ากัด เท่านั้น 

เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถน าไปใช้ให้ครอบคลุมผู้ท าการศึกษาควรท าการศึกษาทุกแผนก

ทั่วทั้งองค์กร 

        4.3.2 ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมของคู่แข่งขันให้ได้มากที่สุดเพื่อท าการเปรียบเทียบกับ

องค์กรอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีมาตรฐานใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานว่ามีระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆเพียงใด ซึ่งอาจ

เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน เพื่อ

ป้องกันการลาออกของพนักงาน 

       4.3.3 ควรมีการทดลองใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นและประเมินผล 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแก้ปัญหาการลาออกของพนักงานต่อไป 
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ภาคผนวก 



 
 

 

ภาคผนวก ก. 

บทสัมภาษณ ์

แบบสัมภาษณ์ ค าถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจยั
จูงใจที่ส่งผลต่อการลาออก 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อายุงานในบริษัท 

 
1. ท าไมท่านจึงตดัสินในเขา้ร่วมงานกับบริษัท XXX 

จ ากัด? 
2. ปัจจัยหรือสาเหตอุะไรที่ท าให้ทา่นตัดสนิใจลาออก? 
3. ในฐานะที่ท่านเคยท างานร่วมกับบริษัทมากอ่นให้ท่าน

แนะน าบริษัท ท่านคดิว่าบริษัทควรปรับปรุงในเรื่องใด
มากทีสุ่ด? 

4. ถ้ามีคนชกัชวนให้กลับมาท างานกับบริษัทอีกครั้ง ท่าน
คิดว่าท่านจะกลับมาท างานกับบริษัทอีกหรอืไมเ่พราะ
อะไร? 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานที่ลาออกไปแล้วจากแผนกจดัซื้อ บริษทั XXX จ ากัด กลุม่ตัวอยา่ง

ทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี ้

1. นางสาว A อายุ 24 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายกุารท างานใน

บริษัทเป็นเวลา 1 ปี  

2. นางสาว B อายุ 28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายกุารท างานในบริษัท

เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 

3. นางสาว C อายุ 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท อายุการท างานในบริษัท

เป็นเวลา 5 ปี 9 เดือน 

4. นางสาว D อายุ 26 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท อายุการท างานในบริษัท

เป็นเวลา 2 ปี 
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ค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับพนักงานที่ก าลังจะลาออก 

แบบสัมภาษณ์ ค าถาม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจยั
จูงใจที่ส่งผลต่อการลาออก 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อายุงานในบริษัท 

 
1. สิ่งที่ท่านพอใจน้อยที่สุดในการท างานปัจจุบันคอื

อะไร? 
2. เพื่อใหท้่านบรรลุเป้าหมายในการท างานมากกว่าเดิม 

ท่านต้องการใหอ้งคก์ร หรอื ผู้บังคับบัญชาใหก้าร
สนับสนุนในเรื่องใดเป็นพิเศษ? 

3. ท่านต้องการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านใดเป็นพิเศษ? 

4. นอกจากองค์กรของเราแล้ว ท่านคิดว่า องคก์รใดเป็น
องค์กรที่น่าท างานด้วย? เพราะอะไร ? 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานที่ก าลังจะลาออกจากแผนกจดัซื้อ บริษัท XXX จ ากัด จากกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี ้

1. นางสาว E อายุ 27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายกุารท างานในบริษัทเป็นเวลา 

3 ปี 6 เดือน 

2. นางสาว F อายุ 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท อายุการท างานในบริษัทเป็นเวลา 

7 ปี  

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการท ารายงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของพนักงาน โปรดตอบค าถามตามความรู้สึกของ
ท่านและตามความเป็นจริงมากที่สุด  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หรือเติมค าตอบลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ (  ) 1. ชาย (  ) 2. หญิง 

2. อาย ุ

(  ) 1. 21 –25 ปี (  ) 2. 26 – 30 ปี    

(  ) 3. 31 –35 ปี    (  ) 4. 36 – 40 ปี   (  ) 5. 41 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ  

(  ) 1. โสด   (  ) 2. สมรส  (  ) 3. หม้าย/หย่ารา้ง 

4. ระดับการศึกษา 

 (  ) 1. ปริญญาตรี (  ) 2. ปริญญาโท (  ) 3. สูงกว่าปริญญาโท 

5. รายได้ต่อเดือน 

(  ) 1. 10,000 - 20,000 บาท  (  ) 2. 20,001 – 30,000 บาท   

  (  ) 3. 30,001 - 40,000 บาท  (  ) 4. 40,001 – 50,000 บาท   

  (  ) 5. มากกว่า 50,000 บาท  

6. จ านวนสมาชิกในทมีของท่าน 

(  ) 1. 1 –3 คน     (  ) 2. 4 –7 คน (  ) 3. 8 –12 คน     (  ) 4. มากกว่า 12 คน 

7. อายุการท างานในองค์กรนี้ 

(  ) 1. 1 – 2 ปี      (  ) 2.3 – 5 ปี  (  ) 3.6 –9 ปี         (  ) 4. มากกว่า 9 ปี 

8. ระยะเวลาของการท างานของท่านในแต่ละวัน 

(  ) 1. 8 -10 ชั่วโมง    (  ) 2. 11 - 12 ชั่วโมง (  ) 3. มากกว่า 12 ชั่วโมง 
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ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจต่อการสภาพการท างานและงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.1 ) สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมท่ีดีเหมาะสมแก่การท างานเช่น 
ด้านอากาศ แสง เสียง เป็นต้น 

     1.2 ) เครื่องมือ อุปกรณ ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ท่านได้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ           
1.3 ) บรรยากาศโดยรวมมีความอบอุ่นเป็นกันเอง ท าให้ท่านรู้สึกอยาก
ท างาน 

     2. ลักษณะของงาน 
2.1 ) งานที่ท่านได้รับมอบหมายอยู่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและ
ระดับการศึกษาของท่าน           

2.2 ) งานที่ได้รับมอบหมายน่าสนใจและท้าทายความสามารถของท่าน 
     2.3 ) งานที่ท่านได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้ท่านมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์
     2.4 ) ท่านเข้าใจในรายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติงานของท่านอย่าง

ชัดเจน 
     2.5 ) ท่านคิดว่างานที่ท่านได้รับมอบหมายสมเหตุสมผลและไม่มาก

จนเกินไป 
     3. ความส าเร็จและความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

3.1 ) ท่านมีการวางแผนในการท างานและสามารถแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 

     3.2 ) ท่านสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและส าเร็จในเวลา 
     3.3 ) มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้อยา่งชัดเจน 
     3.4 ) งานที่ท่านได้รับมอบหมายที่ผ่านมาหัวหน้างานของท่านมองว่า

งานมีความส าเร็จเป็นอย่างดี      
3.5 ) ต าแหน่งงานเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ท่านอยากเปลี่ยนงาน      

3.6 ) ถ้าเป็นไปได้ท่านอยากไปท างานในแผนกอื่น หรือองค์กรอื่นๆ      
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รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. ความก้าวหน้า 
4.1 ) องค์กรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการ
ท างาน เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เป็นต้น      
4.2 ) ระบบการเลื่อนต าแหน่ง การปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม      
4.3 ) งานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบันสนับสนุนให้ท่านได้เลื่อนต าแหน่งที่
สูงขึ้น      

4.4 ) งานที่ท่านท าอยู่น้ันสามารถท าให้มีผลงานแสดงออกมาได้ชัดเจน 
     

4.5 ) เม่ือเปรยีบเทยีบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน ท่านมีความก้าวหน้าหรือ
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานมากกว่า      
5. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
5.1 ) ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความยุติธรรม มีเหตุผล เสมอภาคใน
การปกครอง      
5.2 ) เม่ือมีปัญหาในการท างาน ผู้บังคับบัญชางานเต็มใจให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะ และช่วยเหลือท่านเสมอ      
5.3) ผู้บงัคับบัญชาของท่านได้ให้ความใส่ใจต่อท่าน เช่น การทักทาย 
ยิ้มแย้ม การชมเชย การปลอบใจ การไว้วางใจ เป็นต้น 

     5.4) ท่านได้รับค ายกย่องชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเม่ืองานประสบ
ความส าเร็จ 

     5.5 ) ท่านพอใจในความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของ
ผู้บังคับบัญชา           
5.6) ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นและแสดงความสามารถในการ
ท างานได้อย่างเต็มที่ 

     5.7) เพือ่นร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเก่ียวกับงาน 

     5.8) เม่ือเกิดความขัดแย้งกับเพือ่นร่วมงานเก่ียวกับงานมักจะตกลงกัน
ได้ด้วยหลักการและเหตุผล  

     6. ค่าตอบแทนและสวัสดกิารต่างๆ 
6.1 ) รายได้ของท่านในขณะน้ีท าให้ท่านพอใจ และเพยีงพอส าหรับ
ท่านและครอบครัว 

     6.2) ท่านคิดว่าสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่บริษัทให้มีความเหมาะสม  
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกีย่วกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 

 

6.3 ) ท่านคิดว่าการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจ าปีมีความ
เหมาะสม 

     



ประวัติผู้ศึกษา 

 นางสาววรัฏฐา วิภูษณะภัทร์ เกิดวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2526 สถานที่เกิด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2548 และศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต

สาขาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2553 เริ่มท างาน

ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ที่บริษัท เอ็กซอนโมบิล จ ากัด ต าแหน่งงานปัจจุบัน Banking 

Analyst แผนก Procurement Service  
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