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วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อ  1) ศึกษาผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 3 แหง ไดแก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ 

จํากัด (มหาชน)       2) ศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

องคการทั้งสามแหงดังกลาว  

งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของระบบรางวัลที่มีตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

ประเทศไทยไมคอยมีมากนัก โดยเฉพาะการศึกษาในองคการเอกชน เพื่อพัฒน าองคความรูในเร่ือง

อิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษา

องคการ 3 แหง ใชการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 

1) สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก การวิเคราะหถดถอยพหุ  ใชการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการ

สัมภาษณผูบริหารองคการเพื่อรับทราบแนวนโยบาย  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พนักงานเห็นวาตนไดรับคาตอบแทนในระดับสูง การจัดสรรรางวัล

มีความเปนธรรม องคการมีการสื่อสารเร่ืองคา ตอบแทนกับพนักงานในระดับสูง การบริหาร

คาตอบแทนมีความเปนธรรม พนักงานสวนใหญไมเคยไดรับรางวัลระดับองคการ และพนักงานไม

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองรางวัล ผลการศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยพบวาโครงสรางรางวัลและกระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลในทางบวกตอ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญ และเปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาคร้ังนี้ 

คือ กระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพ ยากรมนุษยสูงกวาโครงสราง
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รางวัล นอกจากน้ีกระบวนการบริหารรางวัลยังมีอิทธิพลในทางบวกตอความผูกพันกับองคการของ

พนักงานและสมรรถนะของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ สวนผลการศึกษาอิทธิพลขององคประกอบ

ของระบบรางวัล พบวาระดับรางวัลและความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลใน

ทางบวกตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย และความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัล

มีอิทธิพลในทางบวกตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

ผลการสัมภาษณผูบริหารองคการพบวา องคการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานใหมจาก

ประสบการณการทํางาน ปรับคาตอบแทนประจําปตามผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทนพนักงาน

ระดับเดียวกันไมแตกตางกันมาก กําหนดคาตอบแทนเทากับหรือสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม 

คาตอบแทนผันแปรตามผลการดําเนินงานขององคการ ใหคาตอบแทนระดับองคการบางประเภท

แกพนักงาน ใหรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนแกพนักงานในชวงเร่ิมเขาสูองคการ และพนักงาน

ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจดานรางวัล การประเมินผลลัพธดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

องคการ พนักงานมีความผูกพันกับองคการในระดับสูง ยกเวนพนักงานฝายการตลาดและวิศวกรรม

ในบางอุตสาหกรรม การประเมินดานสมรรถนะของพนักงานประสบความสําเร็จประมาณรอยละ 

70-80 โดยภาพรวมผูบริหารเห็นวาคาตอบแทนเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความผูกพันกับ

องคการและสมรรถนะของพนักงาน 

ขอเสนอแนะของการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1) ผูบริหารไมควรใชจํานวนเงินรางวัลเพียงอยาง

เดียวเปนเคร่ืองมือในการจูงใจบุคลากร แตควรใหความสําคัญกับกลยุทธรางวัลโดยรวม เพราะการ

จูงใจพนักงานดวยเงินเพียงอยางเดียวจะสงผลใหองคการมีตนทุนดานพนักงานในระดับสูงเกิน

ความจําเปน และภายหลังองคการอาจตองสูญเสียพนักงานไปเมื่อมีองค การอ่ืนมาเสนอคาตอบแทน

ที่ดีกวาใหพนักงาน แตหากพนักงานมีความผูกพันทางใจกับองคการและเพื่อนรวมงานแลว แมจะมี

องคการอ่ืนมาเสนอคาตอบแทนที่ดีกวาแตพนักงานก็จะยังคงอยูกับองคการ 2) ผูบริหารควรศึกษา

เงื่อนไขความสําเร็จของรางวัลแตละประเภทกอนจะนํามาใชกับองคการ เพราะหากนํามาใชอยางไม

เหมาะสมรางวัลน้ันก็ไมอาจจะใชจูงใจพนักงานได 3) ความเปนธรรมของกระบวนการบริหาร

รางวัลเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหารควรจะไดมีการ

ชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบวาองคการมีแนวทางอยางไรใหการบริหารรางวัลขององคการเปนไป

อยางถูกตอง เปนธรรม รวมถึงมีแนวทางแกปญหากรณีพนักงานเกิดความรูสึกวากระบวนการ

บริหารรางวัลมีความไมเปนธรรม เพื่อใหพนักงานเกิดการยอมรับกระบวนการบริหารรางวัลของ

องคการ และมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งตัวพนักงานและ

องคการ 
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The objectives of this study have two folds. First, it intends to study the HR outcomes of  

three listed companies to Stock Exchange of Thailand: 1) TWZ Corporation (Public), 2) Co. Ltd., 

Areeya Property (Public) Co. Ltd., and 3) Matching Studio (Public) Co. Ltd. Secondly, a study 

will take on the influence of reward system on HR outcomes in those three organizations. 

Researches on the influence of reward system on HR outcomes in Thailand are found 

very limited, especially for private organizations which lead to develop knowledge on this topic. 

Statistical techniques used in analysis consist of 1) descriptive statistics for basic information 

including percentage, mean and standard deviation (SD), 2) multiple regression analysis for 

proving variable relationships. Executives were interviewed to learn organizations’ policies and 

consequent results were used to support quantitative research method. 

From the result of a quantitative research, the employee thinks that they have a high 

reward, a reward allocation is fair and organization has a high level of communication with the 

employees, a reward management has a fairness, most of the employee has no organizational 

reward and the employee are not involved in decision-making on reward system.  

The study result, an influence of reward system to the result of a human resource 

outcomes found that a reward structure and a reward management process has a positive influence 

on human resource outcomes and be with a summary of this study is that a reward management 
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process has an influence to human resource outcomes more than a reward structure. Beside a 

reward management process also has a significant positive influence to the organizational 

commitment and employee’s competence. A part of a study with the component of a reward 

system found that a reward level and a fairness of a reward management process has an influence 

in positive to a result of a human resource outcomes and a fairness of a reward management has 

the positive influence on the organizational commitment. 

The findings of executives’ interview show that new employee compensation is set from 

working experience level; compensation adjustment relates to employee performance; 

compensation of employees in the same level has narrow gap; compensation schemes are higher 

than industry level; compensation varies with firm performance; some organizational reward are 

paid to employee; compensation details is introduced to new employee; and employee has no 

decision-making in a reward system. The performance assessment of organization’s HR 

management show that almost employee have strong relatedness to organizations except those in 

marketing and engineering in some industries. The employee’s competence assessment of 

organization has succeeded about 70-80%. Overall, the executives see that reward system is a 

core factor that affect to an employee’s commitment and competence.  

This study suggestion that 1) The executives should not use only a money as a reward as 

a tool to a personal persuasion, but given to an overall a reward strategy, because only an 

employee persuasion will affected to a high cost of the organization and later the organization 

should loose the employees when other company offers a high income to them, but if the 

employees have a good relationship with organization and co-workers that make a united in a 

team, although other company will offer a more income to them. 2) The executive should study a 

success condition of each rewards before use it within an organization, because improper usage of 

that reward could not persuaded the employees. 3) The fairness of a reward management process 

as an important factor to a result on a human resource management. The executive should explain 

to the employees to know how the organization has a trend to manage a reward in a right way, 

fairness and including a trend to solve a problem in case of the employees feel that a process of a 

reward unfair for them, to get the employees accepted a reward process management of the 

organization and attend to achieve success that both has a benefit to the employees and the 

organization. 
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วิทยานิพนธเร่ืองอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย: กรณี 

ศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือ 

และคําแนะนําจากหลาย ๆ ทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย ดร.จินดาลักษณ วัฒน สินธุ 

ศาสตราจารย ดร.พิชิต พิทักษเทพสมบัติ และ ดร.ดิเรก ธรรมารักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ธนานันท ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่ไดกรุณา

สละเวลาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอชี้แนะ และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ  

ขอขอบพระคุณผูบริหารและพนักงานของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 

ที่กรุณาสละเวลาใหสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม  ขอขอบพระคุณ คุณจิรวัฒน สวางเนตร คุณ

แสงทอง จันทรเจริญ คุณภรณี ชีวสุทธานนท และคุณวัชราพร สมใจวงษ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ

ในการประสานงาน ทําใหผูศึกษาไดรับความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี  

ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ อาจารยมงคล มวงเขียว 

และอาจารยสุมาลี ลิ้มสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุน

ใหผูศึกษาไดเขามาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และไดรับทุนการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ไดใหทุ นสนับสนุนในการทํา

วิทยานิพนธ ทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ไดถายทอด

และสรางความรูใหแกผูศึกษา และขอขอบคุณเจาหนาที่ของคณะรัฐประศาสนศาสตรและเจาหนาที่

ของสํานักบรรณสารการพัฒนาทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือในการศึกษาในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนคณาจารย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาร คาม 

และเพ่ือนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุน 1 ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือ ให

กําลังใจ และใหคําแนะนําตาง ๆ ทั้งในระหวางการศึกษาและการจัดทําวิทยานิพนธคร้ังน้ี 

สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณครอบครัวของผูศึกษา เองที่เปนกําลังใจและใหการสนับสนุนแกผู

ศึกษาในทุกๆ เร่ืองตลอดระยะเวลาของการศึกษา จนทําใหการศึกษาคร้ังน้ีประสบผลสําเร็จได 

นงลักษณ แสงมหาชัย 
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บทที่ 1  

 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันองคการตองเผชิญกับปญหาหลายประการ ไมวาจะเปนการแขงขันที่สูงขึ้น การ

ผอนปรนทางการคา หรือเทคโนโลยีใหม ๆ องคการจึงตองใหความสําคัญกับผลการดําเนินงานและ

ประสิทธิผล ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานโดยรวมและ ประสิทธิผล ไดแก โครงสราง

องคการ คุณภาพของสินคาและบริการ อุปสงคของผูบริโภค ตําแหนงในการแขงขัน การวางแผน

ลวงหนา เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย (Hume, 1995: 2) 

การที่ทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญตอความสามารถในการแขงขันขององคการ ทฤษฎีทุน

มนุษยจึงมุงใหมีการลงทุนในการใหการศึกษา การฝกอบรม และการรักษาสุขภาพของบุคลากรเพื่อ

ยกระดับความสามารถในการทํางานของทุนมนุษย เพราะทุนมนุษยถือเปนเคร่ืองมือที่ชวยสราง

คุณคาและความสามารถในการแขงขันขององคการ (Kim, 2006: 3) องคการจึงตองพยายามแสวงหา

วิธีการและเสนอเงื่อนไขที่จะดึงดูดทุนมนุษยที่มีความรูความสามารถ ใหเขามาทํางานในองคการ 

ใหทุนมนุษยเหลาน้ันใชความรูความสามารถของตนสรางสรรคผลงานใหแกองคการ 

จากความสําคัญของทรัพยากรมนุษยที่มีตอความสําเร็จขององคการ สงผลใหองคการตองมี

การลงทุนในทรัพยากรมนุษย ดังน้ัน ในก ารวัดผลการดําเนินงานขององคการนอกเหนือจะวัด

ผลลัพธดานการเงิน เชน กําไร ยอดขาย สวนแบงตลาด หรือผลลัพธดานองคการ เชน ผลิตภาพ 

คุณภาพ องคการยังตองมีการวัดผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย ที่เกี่ยวของกับทัศนคติและพฤติกรรม

ของพนักงานดวย (Paauwe, 2007: 8)  

กลยุทธที่องคการใชเพื่อใหพนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรมตามที่องคการตองการมี

หลากหลายกลยุทธ การจูงใจพนักงานโดยใชผลตอบแทนหรือรางวัลถือเปนแนวทางหน่ึงที่องคการ

ใชดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ซึ่งกระทําไดโดยการพัฒนานโยบาย การปฏิบัติการ และ

กระบวนการของรางวัลแลวนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและบรรลุความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ (Armstrong, 2006: 150) โดยเปาหมายของการใหผลตอบแทน 
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คือ ใหรางวัลกับ ผลการปฏิบัติงานในอดีตของพนักงาน รักษาความสามารถในการแขงขันใน

ตลาดแรงงาน รักษาความเสมอภาคของเงินเดือนระหวางพนักงาน ผูกผลการปฏิบัติงานในอนาคตของ

พนักงานเขากับเปาหมายขององคการ ควบคุมงบประมาณเงินเดือน ดึงดูดพนักงานใหม และลดอัตรา

การลาออก (Bohlander, Snell, and Sherman, 2001: 363) ซึ่งสอดคลองกับที่ Gerhart (2000 อางถึงใน 

Kim, 2006; 5) เสนอวาระบบการจายผลตอบแทนสามารถกอใหเกิดความสามารถในการแขงขันของ

องคการโดย 1) มีผลตอโครงสรางทรัพยากรมนุษยขององคการจากการสรรหาและธํารงรักษาทรัพยากร

มนุษย 2) เชื่อมโยงเปาหมาย การปฏิบัติ และความสนใจของสมาชิกในองคการเขากับวัตถุประสงคทาง

กลยุทธและความตองการขององคการ 3) ระบบผลตอบแทนมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของ

องคการ ดังน้ัน ระบบผลตอบแทนจึงมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมของพนักงาน คุณลักษณะของทุน

มนุษย และคาใชจายการบริหาร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติและผลสําเร็จของกลยุทธขององคการ 

(Kim, 2006; 5)    

การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกระบบรางวัลขององคการ ตองมีการตัดสินใจในหลายประเด็น 

เชน ระดับการจายเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของตลาดแรงงาน ความแตกตางระหวางรางวัลในแตละ

ระดับของสายการบังคับบัญชา สวนผสมของรางวัล เปนตน ซึ่งผลการตัดสินใจจะสงผลตอระบบรางวัล

ขององคการ แตละองคการจะมีระบบรางวัลที่แตกตางกัน โดยนักวิชาการที่ศึกษาดานการจาย

ผลตอบแทนใหพนักงานหลายทานแสดงความเห็นวา ระบบการจายรางวัลควรจะตองเปนระบบที่จัดทํา

ขึ้นมาใหเหมาะสมกับกลยุทธของแตละองคการ (Kim, 2006:5)  

การศึกษาในคร้ังน้ีจะไดพยายามอธิบายอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย โดยศึกษาทั้งอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยในภาพรวม และอิทธิพลตอ

องคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก ความผูกพันกับองคการ และสมรรถนะ ซึ่ง

ผูวิจัยหวังวาผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะชวยเพิ่มพูนองคความรูในดานระบบรางวัล และสามารถนําไปตอ

ยอดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชเปนสวนหน่ึงของการอธิบายอิทธิพลของระบบรางวัลที่มีตอผลการดําเนินงาน

ขององคการ โดยทฤษฎีที่ใชอธิบายการที่รางวัลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงาน ไดแก ทฤษฎีความ

คาดหวัง ทฤษฎีการจูงใจ ซึ่งรางวัลแตละประเภทจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงานที่แตกตางกัน 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.2.1 ศึกษาผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 3 แหง ไดแก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอ รปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพ

เพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 
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1.2.2 ศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท      

ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)  

 

1.3 ประโยชนของการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองระบบรางวัลและคาตอบแทนในองคการเอกชนในประเทศไทยยังมีไมมากนัก 

ดวยเหตุที่ผูบริหารองคการหลายแหงมีแนวคิดวาเร่ืองคาตอบแทนเปนเร่ืองที่เปนความลับขององคการ 

ไมควรเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ ผูวิจัยจึงหวังวาการศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการ

จัดการทรัพยากรมนุษย จะเปนประโยชนตอทั้งผูบริหาร พนักงานในองคการ ตลอดจนนักวิชาการดาน

การจัดการทรัพยากรมนุษย ดังน้ี 

 

1.3.1 ประโยชนดานวิชาการ การศึกษาคร้ังน้ีจะชวยพัฒนาองคการความรูเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางระบบรางวัลกับผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย โดยมุงเนนที่

โครงสรางรางวัล กระบวนการบริหารรางวัล ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยดานความผูกพันกับ

องคการของพนักงานและสมรรถนะของพนักงาน 

 

1.3.2 ประโยชนดานการจัดการ ใชเปนสารสนเทศใหแกผูบริหารองคการในการ

พัฒนากลยุทธรางวัลขององคการที่เหมาะสม เพื่อใหพนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรมตามที่องคการ

ตองการ  

 

1.4 โครงสรางของวิทยานิพนธ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ี ประกอบดวยเน้ือหาทั้งสิ้น 5 บท บทที่หน่ึง เปนบทนํา ซึ่ง กลาวถึง 

ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนของการศึกษา 

บทที่สอง การทบทวนวรรณกรรม กลาวถึง ตัวแปรตามของการศึกษา คือ ผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ที่มีองคประกอบ 2 ตัว ไดแก ความผูกพันกับองคการของพนักงาน และ สมรรถนะของ

พนักงาน ตัวแปรอิสระซึ่งเปนระบบรางวัล ซึ่ งในที่น้ีผูวิจัยไดเลือกศึกษาโครงสรางรางวัลและ

กระบวนการบริหารรางวัล โดยที่โครงสรางรางวัลประกอบดวย ระดับรางวัล ความเปนธรรมของการ

จัดสรรรางวัล และประเภทของรางวัลระดับองคการ สวนกระบวนการบริหารรางวัล ประกอบดวย การ
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ติดตอสื่อสารเร่ืองรางวัล การมีสวนรวมในการบริหารรางวัล และความเปนธรรมของกระบวนการ

บริหารรางวัล หลังจากน้ันจะเปนการนําเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก รางวัลระดับองคการ ทฤษฎี

การจูงใจ ทฤษฎีความคาดหวัง และขอมูลขององคการที่ศึกษา ซึ่งเมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

แลวไดนํามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

บทที่สาม หลังจากที่ไดทําการทบทวนวรรณกรรมและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยแล ว 

บทน้ีจะไดนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ที่ไดศึกษาทั้งในระดับองคการและระดับ

ปจเจกบุคคล โดยเร่ิมนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยของระดับปจเจกบุคคลที่ใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

นําเสนอเกี่ยวกับ ประชากรและการสุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล การจัดการเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม การประมวลผล ตัวแปรและนิยามปฏิบัติ สมมติฐานการวิจัย และการ

วิเคราะห ที่จะอธิบายถึงการทดสอบความใชไดและความเชื่อถือไดของมาตรวัด รวมทั้งสถิ ติที่ใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี จากน้ันจึงเปน ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาระดับองคการที่ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่จะ

นําเสนอแหลงที่มาของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  

บทที่สี่ นําเสนอผลการวิจัย โดยเร่ิมจากผลการวิจัย เชิงปริมาณที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม

จากพนักงานในองคการที่ศึกษาโดยนําเสนอการพรรณนาตัวแปรตัวเดียว ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ระบบรางวัลภายในองคการของพนักงาน ความผูกพันกับองคการของพนักงาน และการ

ประเมินสมรรถนะของพนักงาน หลังจากน้ันจึงนําเสนอการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปร

อิสระกับตัวแปรตามตามสมมติฐานที่ไดต้ังไวแลว จากน้ันจึงนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่จะ

นําเสนอผลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารองคการ เพื่อรับทราบแนวนโยบายขององคการเกี่ยวกับระบบ

รางวัลและผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย  

บทที่หา สรุป อภิปรายผล ขอจํากัดในการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 



 

 

บทที่ 2  

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 บทนํา 

 

ในบทน้ีจะทําการทบทวนวรรณกรรม โดยเร่ิมจากการตรวจสอบและทบทวนแนวคิดของ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ระบบรางวัล รางวัลระดับองคการ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีความ

คาดหวัง และขอมูลขององคการที่ศึกษา โดยผูวิจัยไดทบทวนทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวของ อาทิ 

งานวิจัยดุษฎีนิพนธ  บทความในวารสารทางวิชาการที่ไดรับการยอมรับ ตํารา และรายงานประจําป

ขององคการ หลังจากน้ันจะเขาสูการวิเคราะหเพื่อพิจารณากําหนดแนวคิดและสรางกรอบแนวคิด

เพื่อการศึกษาตอไป 

 

2.2 ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ตัวแปรตามที่ผูวิจัยเลือกมาศึกษา คือ ผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษย โดยแปลมาจากคําภาษาอังกฤษ คือ HR Outcomes หรือ Human Resource Outcomes ซึ่งใน

ภาษาไทยมีผูใชคําน้ีแตกตางกัน โดย สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(2550: 11) ใชคําวา ผลลัพธทรัพยากรบุคคล สวนกรพินธุ โอฬารเสถียรกุล, ทิพยนภา เจียระบรรยง 

และวรรัตน เลาหธนะกูร  (2551) ใชคําวา ผลลัพธการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยมีรายละเอียด

เกี่ยวกับแนวคิดน้ีดังตอไปน้ี 
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2.2.1 นิยามและองคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

2.2.1.1 นิยามของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษย คือ ปจจัยนําออก (Outputs) ที่สามารถวัดได ที่ไดรับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธของกิจกรรม ตัว

ขับเคลื่อนคานิยม และปจจัยดานองคการอ่ืน ๆ ของการบริหารทุนมนุษย ตัวอยางของ ผลลัพธการ

จัดการทรัพยากรมนุษย เชน อัตราการขาดงาน การลาออกโดยสมัครใจ ระดับความผูกพันของ

พนักงาน สมรรถนะของการจัดการ เปนตน  (VB-HR Rating Model, n.d.) โดยผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยจะมุงเนนใหเกิดผลการดําเนินงานโดยรวมขององคการในระดับที่เหมาะสม ไมใช

มุงเนนที่ความเปนอยูที่ดีของพนักงาน (Singh, 1992: 116-120) ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

หรือ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย  ถือเปนการวัดผลดานหน่ึงในการวัดผลการปฏิบัติงานของ

องคการ ซึ่งโดยทั่วไปจะวัดผลการปฏิบัติงานใน 3 ดาน ไดแก (Paauwe, 2007: 8) 

1) ผลลัพธดานการเงิน (Financial Outcomes) เชน กําไร ยอดขาย สวน

แบงการตลาด อัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

2) ผลลัพธดานองคการ (Organizational Outcomes) เชน ผลิตภาพ 

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

3) ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย (HR-related Outcomes) เกี่ยวของกับ

ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เชน ความพึงพอใจข องพนักงาน ความผูกพันกับองคการ 

ความตองการจะลาออกจากองคการ เปนตน 

2.2.1.2 องคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

นักวิชาการไดมีความคิดเห็นในเร่ืององคประกอบของผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยที่แตกตางกัน ดังตัวอยางในตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  องคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย  

 

นักวิชาการ องคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

Beer, Spector, Lawrence, Mills 

and Walton (1984: 19) 

ความผูกพันกับองคการ สมรรถนะ  ความสอดคลองของ

เปาหมาย ประสิทธิผลดานตนทุน 

Guest (1997: 503-521)  การวางแผนและปฏิบัติตามกลยุทธ ความผูกพันกับองคการ  

ความยืดหยุน/ความสามารถในการปรับตัว คุณภาพ  
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 
นักวิชาการ องคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

Becker, Huselid and Ulrich 

(2001: 17) 

 

 

 

ความเขาใจกลยุทธ พนักงานเขาใจความสัมพันธระหวางงานที่

ทํากับความสําเร็จขององคการ มุมมองของผูบริหารระดับสูง

ที่มีตอพนักงาน วิสัยทัศนของผูนํา ความมั่นคงในงาน การมี

สวนรวมในการตัดสินใจ การรับรูบทบาทของฝายทรัพยากร

มนุษย ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลาย การให

ความสําคัญกับการแบงปนความรู การพัฒนาวิธีการวัดผล

การดําเนินงานดานการเงิน การพัฒนาการวัดปฏิกิริยาของ

ลูกคา การพัฒนาการวัดกระบวนการของธุรกิจหลัก การ

พัฒนาการวัดการเรียนรูและการเติบโต   

Huang (2001: 736-747) ความผูกพันกับองคการ 

Koys (2001: 101-114)  ความพึงพอใจของพนักงาน พฤติกรรมการเปนพลเมื องของ

องคการ อัตราการลาออก 

Doorewaard, Van Hootegem 

and Huys (2002: 356-370) 

การขาดงาน การลาออก สมรรถนะ การมีสวนรวมของพนักงาน 

Way (2002: 782) การลาออกของพนักงาน การลาออกโดยสมัครใจ 

Human Resource Management 

and Innovation.  (2004) 

(ใชคําวา ผลลัพธดานพนักงาน: Outcomes Employee) ความ

ผูกพันกับองคการ สมรรถนะ 

การทบทวนวรรณกรรมของ 

Zheng, Morrison and O’Neill 

(2006, 1772-1803) 

Arthur (1994) ระบบควบคุม ระบบความผูกพัน 

Huselid (1995) การลาออก ผลิตภาพ ทักษะพนักงานและ

โครงสรางองคการ การจูงใจพนักงาน 

Youndt et al. (1996)ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบ

การยกระดับทุนมนุษย 

Ngo et al (1998) ความพึงพอใจของพนักงาน การคงอยูของ

พนักงาน 

Chang and Chen (2002) การลาออกของพนักงาน  
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 
นักวิชาการ องคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

Liu, Martineau, Chen, Zhan and 

Tang (2006: 1836-1845) 

จํานวนพนักงาน ทักษะและสมรรถนะ ผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน  

McGurk (2007: 4) 

 

ประสิทธิผลการปฏิบัติการ การปฏิบัติตามคําสั่ง ความผูกพันกับ

องคการ นวัตกรรมและการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 

กลยุทธ  

Tharenou, Saks and Moore 

(2007:  251-273) 

การขาดงานและลาออก การจูงใจ ผลการปฏิบัติงาน 

การทบทวนวรรณกรรมของ 

Tharenou, Saks and Moore 

(2007:  251-273) 

 

Ahmad and Schroeder (2003) ความผูกพันกับองคการ 

Aragón-Sánchez et al. (2003) ตัวชี้วัดดานทรัพยากรมนุษย   

การมีสวนรวม 

Barling, Weber, and Kelloway (1996) ความผูกพันกับองคการ 

Bassi and Van Buren (1998) ความพึงพอใจของพนักงาน อัตรา

การคงอยูของพนักงาน 

Cho, Woods, Jang and Erdem (2006) อัตราการลาออก 

Faems, Sels, De Winne, and Maes (2005) การลาออกโดยสมัคร

ใจ 

Fey, Bjórkman, and Pavlovskaya (2000) ผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไป 

Garcia (2005) การรับรูความพึงพอใจของพนักงาน 

Gelade and Ivery (2003) การคงอยู 

Ghebregiorgis and Karsten (2007) การรองทุกข การลาออกโดย

สมัครใจ การขาดงานGuerrero and Barraud-Didier (2004) 

การรับรูการมีสวนรวมของพนักงาน 

Kalleberg and Moody (1994) การรับรูผลการดึงดูดและธํารง

รักษาพนักงาน การรับรูดานพนักงานสัมพันธ 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib1#bib1�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib3#bib3�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib8#bib8�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib17#bib17�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib29#bib29�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib37#bib37�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib39#bib39�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib42#bib42�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib43#bib43�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib44#bib44�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib46#bib46�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib57#bib57�
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 

นักวิชาการ องคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 Katou and Budhwar (2006) การรับรูทักษะ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมของพนักงาน   

Katou and Budhwar (2007) การรับรูความพึงพอใจของ

พนักงาน 

Lawler et al. (1998) ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตการทํางาน 

Ngo, Turban, Lau, and Lui (1998) การรับรูความพึงพอใจของ

พนักงาน, การรับรูการคงอยูของพนักงาน 

Paul and Anantharaman (2003) การรับรูการคงอยูของพนักงาน, 

สมรรถนะ, ความผูกพันกับองคการ 

Shaw, Delery, Jenkins, and Gupta (1998) การลาออกโดยสมัคร

ใจและไมสมัครใจ 

Vandenberg, Richardson, and Eastman (1999) การลาออก 

Wright, McCormick, Sherman, and McMahan (1999) ทักษะ

ของพนักงาน การจูงใจพนักงาน 

Zheng, Morrison, and O'Neill (2006) สมรรถนะ การลาออก 

ความผูกพันกับองคการ 

Milkovich and Newman  (2008: 

226) 

ผลิตภาพ ตนทุนแรงงานทั้งหมด การดึงดูดพนักงาน การธํารง

รักษาพนักงาน มุมมองของพนักงาน  

 

จากตารางที่ 2.1 แสดงองคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่

นักวิชาการแตละทานใช ซึ่งมีความแตกตางกัน โดยแนวคิดของ Beer et al. (1984: 19) เปนแนวคิด

ที่ไดรับการอางอิงจากนักวิชาการอยางกวางขวาง  ในการศึกษาน้ีผูวิจัยพิจารณาเลือกองคประกอบ

ของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก ความผูกพันกับองคการ และสมรรถนะ เน่ืองจาก

พบวาความผูกพันกับองคการเปนแนวคิดที่มีนักวิชาการเลือกใชเปนผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษยอยางกวางขวาง สวนสมรรถนะเปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะสงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ 

ซึ่งองคประกอบทั้งสองตรงตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ตองการดึงดูดและธํารงรักษา

ทรัพยากรมนุษยที่มีความรู ความสามารถใหอยูกับองคการ และตรงกับแนวคิดของนักวิชาการดาน

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib59#bib59�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib60#bib60�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib69#bib69�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib82#bib82�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib91#bib91�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib96#bib96�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib102#bib102�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4J-4PJ6BNK-2&_user=1750413&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=15f834538775cd7499396f5a1246cf8c#bib103#bib103�
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ทรัพยากรมนุษยที่มีชื่อเสียงทานหน่ึง คือ Dave Ulrich (1998: 15-26) ที่เห็นวาทุนทางปญญา 

(Intellectual  Capital) ขององคการเกิดจากผลคูณของสมรรถนะกับความผูกพันกับองคการ 

(Intellectual Capital = Competence X Commitment) 

 

2.2.2 ความผูกพันกับองคการ (Organizational Commitment)  

 

2.2.2.1 นิยามของความผูกพันกับองคการ นักวิชาการไดใหความหมายของความ

ผูกพันกับองคการไวหลายทานซึ่ง Cohen (2007: 336-354) ไดแบงแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันกับ

องคการเปน 3 ยุค ไดแก  

1) ยุคที่หน่ึง Commitment as Side-Bet เร่ิมในชวงป 1960 นิยามความ

ผูกพันกับองคการตามแนวคิดของ Howard Becker (1960 อางถึงใน Cohen, 2007: 336-354) โดยใช 

Side-bet Theory ความผูกพันของพนักงานตอองคการเกิดจากการที่พนักงานมีการลงทุน สงผลให

พนักงานอยูกับองคการ โดยคําวา Side-Bet ใชเพื่ออางถึงมูลคาการลงทุนรวมของปจเจกบุคคลที่จะ

สูญเสียไปถาเขาหรือเธอออกจากองคการ สิ่งที่ทําใหพนักงานผูกพันกับองคการคือความสูญเสียจาก

การลงทุนหากออกไปจากองคการ รวมถึงการขาดทางเลือกที่จะทดแทนความสูญเสียเหลาน้ัน 

แนวคิดของ  Becker มองวามีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดระหวาง

กระบวนการของความผูกพันกับกระบวนการของการลาออก โดยความผูกพันกับองคการเปนปจจัย

หลักที่ใชอธิบายการลาออกจากงานโดยสมัครใจ 

2) ยุคที่สอง The Psychological Attachment Approach แนวคิดน้ีเร่ิม

ในชวงป 1974 ผูนําหลักในการพัฒนาแนวทางน้ี คือ Porter และคณะ (1974 อางถึงใน Cohen, 2007: 

336-354) โดยไดเปลี่ยนแนวคิดของความผูกพันกับองคการจาก Side-Bet ซึ่งมีความชัดเจนจับตอง

ได ไปเปนการมองดานจิตวิทยา 

ความผูกพันดานทัศนคติ  (Attitudinal Commitment) ที่พัฒนาโดย Porter 

และคณะ ไดพยายามที่จะอธิบายความผูกพันในดานทัศนคติ โดยนิยามความผูกพันวาเปน ความ

แข็งแกรงเชิงสัมพัทธของอัตลักษณและการเปนสวนหน่ึงในองคการของปจเจกบุคคล  

แนวคิดน้ีใชเปนฐานในการอธิบายกระบวนการของความผูกพันกับ

องคการ โดยพัฒนาแนวความคิดทางเลือกของความพึงพอใจในงานและเสนอวา ความผูกพันกับ

องคการทํานายการลาออกของพนักงานไดดีกวาความพึงพอใจในงาน 
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ความผูกพันกับองคการตามแนวทางน้ี ประกอบดวยคุณลักษณะหลัก 3 

คุณลักษณะ ไดแก ความเชื่อถือและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการในระดับสูง ความ

ตองการเปนสวนหน่ึงขององคการ และความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคการ 

3) ยุคที่สาม The Multi-Dimensional Approaches เร่ิมมีแนวคิดน้ีในชวงป 

1986 โดยนักวิชาการที่เปนผูนําในยุคน้ีมี 2 กลุม ไดแก O’reilly and Chatman และ Meyer and Allen 

O’reilly and Chatman ไดนิยามความผูกพันกับองคการเปน ความรูสึก

ผูกพันทางจิตใจของคนตอองคการ โดยความผูกพันทางจิตใจทํานายไดจากปจจัย 3 ปจจัย ไดแก  

(1) การมีสวนรวมโดยใชเคร่ืองมือ คือ รางวัลภายนอกที่เปนตัวเงิน (2) อัตลักษณหรือการมีสวน

รวมโดยมีพื้นฐานจากความตองการจะผูกพันเปนสวนหน่ึงขององคการ (3) ความสอดคลองภายใน

หรือการมีสวนรวมจากความสอดคลองของคานิยมของปจเจกบุคคลกับองคการ 

O’reilly and Chatman เสนอวาการแลกเปลี่ยนโดยใชรางวัลจะนําไปสู

ความผูกพันเพียงผิวเผินตอองคการ สวนความผูกพันในระดับที่ลึกซึ้งมากข้ึนเปนผลจากความ

ผูกพันทางจิตใจที่เกิดจากอัตลักษณและความสอดคลองภายใน และเสนอวาความผูกพันทางจิตใจมี

ผลตอพฤติกรรมและกอใหเกิดพฤติกรรมความเปนพลเมืองขององคการ (Organizational 

Citizenship Behavior: OCB) (O’reilly and Chatman, 1986 อางถึงใน Cohen, 2007: 336-354) 

Meyer and Allen (1991: 61-89) นําเสนอ 3 องคประกอบของความผูกพัน

กับองคการ (Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment) ไดแก  

(1) ความผูกพันดานจิตใจ (Affective Commitment) พนักงานคง

อยูกับองคการเพราะตองการอยู เกี่ยวของกับความรูสึกดานอารมณของพนักงาน 

(2) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (Continuous 

Commitment) พนักงานคงอยูกับองคการเพราะจําเปนตองอยู เกิดจากการที่ไดรับสิ่งตอบแทนเพื่อ

แลกเปลี่ยนกับการคงอยูในองคการ เกี่ยวของกับตนทุนของพนักงานถาออกจากองคการ 

(3) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

พนักงานคงอยูกับองคการเพราะรูสึกวาควรอยู เกี่ยวของกับความรูสึกของพนักงานวามีภาระที่

จะตองอยูกับองคการ 

จากนิยามของ Meyer and Allen (1991: 62) ไดเสนอวาความผูกพันกับ

องคการทางจิตใจไมจําเปนที่จะตองคํานึงถึงความสอดคลองของคานิยมและเปาหมายระหวาง

พนักงานกับองคการ    

จากแนวคิดเร่ืองนิยามและประเภทของความผูกพันกับองคการของ

นักวิชาการหลายทาน สรุปเปนได ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  ประเภทของความผูกพันกับองคการของพนักงาน 
 

นักวิชาการ ประเภทของความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

Mayer and Allen (1991) Affective 

Commitment 

Continuance 

Commitment 

Normative 

Commitment 

Others 

Becker (1960)  Behavioral 

Perspective 

(Calculative) 

  

Etzioni (1961) Moral 

Involvement 

Calculative 

Involvement 

 Alienative 

Involvement 

Hall, Schneider and Nygren 

(1970) 

Attitudinal 

Commitment 

   

Kantor (1968)  Continuance 

Commitment 

Control 

Commitment 

Cohesion 

Commitment 

Angle and Perry (1981) Value 

Commitment 

Commitment 

to Stay 

  

Wiener (1982)   Moral 

Obligation 

 

Mowday, Porter and Steer 

(1982) 

Attitudinal 

Perspective 

Behavioral 

Perspective 

Attitudinal 

Perspective 

 

O’Reilly and Chatman (1986) Identification 

Commitment, 

Internalization 

Commitment 

Compliance 

Commitment 

  

Penley and Gould (1988) Moral 

Commitment 

Calculative 

Commitment 

 Alienative 

Commitment 

Morrow (1993) Attitudinal 

Affective 

Commitment 

Calculative 

Continuance 

Commitment 

Attitudinal 

Affective 

Commitment 

 

 

ที่มา: Chaiyanant Panyasiri (2008: 21) 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีจะไดนิยามความผูกพันกับองคการตามแนวคิดของ Mowday, 

Porter and Steers (1979, อางถึงใน Phakdee Tawinno, 2003: 11; 1982: 219-229 อางถึงใน Direk 

Thammarak, 2004: 53) ที่ไดใหนิยามวาความผูกพันกับองคการ คือ การที่พนักงานมีความเชื่อและ

ยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ พนักงานมีความพยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ

คานิยมขององคการ และพนักงานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกของ

องคการ 

2.2.2.2 ความผูกพันกับองคการกอนและหลังเขามาทํางาน 

Cohen (2007: 336-354) มองวาพนักงานไมไดเร่ิมตนทํางานในองคการโดยไมมี

ทัศนคติในเร่ืองความผูกพันกับองคการเลย แตพนักงานไดมีทัศนคติและการรับรูในเร่ืองความ

ผูกพันกับองคการจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมและขึ้นอยูกับคานิยมสวนบุคคล ความเชื่อ 

ความคาดหวังเกี่ยวกับงาน และประสบการณในอดีต ซึ่งคุณลักษณะและประสบการณที่ปจเจก

บุคคลนําเขามาในองคการน้ีเรียกวา แนวโนมความผูกพันกับองคการ (Commitment Propensity) 

(Mowday และคณะ, 1982; อางถึงใน Cohen, 2007: 336-354)ในทางทฤษฎีมองวาแนวโนมความ

ผูกพันกับองคการพัฒนามากอนที่จะเขาสูองคการและระดับแนวโนมความผูกพันกับองคการที่

สูงข้ึนจะนําไปสูการพัฒนาความผูกพันกับองคการที่แทจริงเมื่อพนักงานไดเขามาอยูในองคการ   

ความผูกพันกับองคการที่เกิดจากเคร่ืองมือที่องคการใช (Instrumental 

Commitment) มุงเนนความผูกพันของพนักงานที่เกิดจากการที่พนักงานมีตนทุนในการออกจาก

องคการ เกิดจากการที่องคการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนและกระบวนการจูงใจพนักงาน 

หลังจากที่พนักงานเขามาทํางานในองคการแลว เคร่ืองมือที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้น 

คือ เคร่ืองมือที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เชน รางวัล สถานภาพในอ งคการ ซึ่งจะเปนสิ่งที่กอใหเกิด

ความผูกพันกับองคการ ซึ่งพัฒนาไปเปนความรูสึกดานจิตใจ ความภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกของอาชีพ

น้ัน และความรูสึกเปนเจาของ กอใหเกิดเปนความตองการที่จะอยูในอาชีพน้ัน นอกจากน้ียังมีความ

ผูกพันในรูปแบบอ่ืน เชน ความผูกพันกับงาน กับเพื่อนรวมงาน กับสหภาพแรงงาน เปนตน  

พนักงานที่อยูกับองคการเพราะเคร่ืองมือที่องคการใช อาจเกิดความผูกพันกับ

องคการในลักษณะที่ควรจะตองอยูกับองคการ (Normative Commitment) ได เมื่อไดเขาสู

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในชวงเร่ิมตนของการทํางาน กอใหเกิดคานิยมในเร่ืองสายอาชีพ

ที่ทํา หรืออาจเกิดความผูกพันเพราะรูสึกถึงความสําเร็จในตนเองจากการทํางาน (Cohen, 2007: 336-

354) 

Cohen (2007: 336-354) ยังไดเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความผูกพันกับองคการ

ของพนักงานไว 2 ประเด็น ไดแก 
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1) องคการควรพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีแนวโนมวาจะมีความผูกพัน

กับองคการในระดับสูง เพราะเมื่อเปรียบเทียบระหวางผูมีแนวโนมวาจะผูกพันกับองคการใน

ระดับสูงกับผูมีแนวโนมวาจะผูกพันกับองคการในระดับตํ่า ผูมีแนวโนมวาจะผูกพันกับองคการใน

ระดับสูงจะมีความจําเปนนอยกวาที่จะตองใชกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมและการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มความผูกพันกับองคการ  

2) พนักงานที่มีความรูสึกวาตองอยูกับองคการ (Normative Commitment) 

จะมีความจําเปนที่จะตองใชกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมและการฝกอบรมนอยกวาพนักงานที่

มีความผูกพันกับองคการเพราะองคการไดใชเคร่ืองมือเพื่อใหพนักงานผูกพันกับองคการ แนวคิด

ในปจจุบันเกี่ยวกับการสรางความผูกพันใหพนักงานคงอยูกับองคการจะมุงเนนที่การรับรูถึง

ประโยชนจากการที่ยังคงอยูกับองคการ มากกวาจะมองที่ตนทุนของการออกไปจากองคการ  

องคการไมควรมุงความสนใจไปที่ประเด็นการหลีกเลี่ยงไมใหพนักงาน

ลาออก แตควรพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนพนักงาน และมีความยุติธรรมใน

ระบบคาตอบแทนและการเลื่อนตําแหนง องคการใดที่มุงเนนเพียงการใชเคร่ืองมือทางการ

แลกเปลี่ยนเพื่อผูกพันพนักงานไวโดยไมใหความสําคัญกับความผูกพันทางจิตใจ อาจจะตองสูญเสีย

บุคลากรไปเมื่อมีองคการอ่ืนใหขอเสนอในเร่ืองคาตอบแทนที่สูงกวาและดีกวาใหแกพนักงาน แต

หากพนักงานมีความผูกพันกับองคการมากเพียงพอ แมจะมีผูเสนอคาตอบแทนที่ดีกวาให ก็ไมเพียง

พอที่จะทําใหพนักงานไปจากองคการ (Cohen, 2007: 336-354) 

2.2.2.3 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน ในที่น้ีจะไดนําเสนอ

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันกับองคการของพนักงานจากแนวคิดของนักวิชาการ 2 ทาน คือ Allen 

and Meyer (1990: 1-18) และ Steers (1977: 46-56) 

Allen and Meyer (1990: 1-18) เสนอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันกับองคการของ

พนักงาน ดังน้ี  

1) ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันดานจิตใจ ประกอบดวย 

(1) ความทาทายของงาน งานที่ทํามีความทาทายและนาสนใจ 

(2) ความชัดเจนของบทบาท พนักงานทราบอยางชัดเจนวา

องคการคาดหวังอะไรจากพนักงาน 

(3) ความชัดเจนของเปาหมาย พนักงานทํางานโดยมีความเขาใจ

อยางชัดเจนวาพนักงานจะตองทํางานเพื่อวัตถุประสงคใด 

(4) ความยากของเปาหมาย งานที่พนักงานงานทํามีความเปนไป

ได 
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(5) การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน ผูบริหารระดับสูงรับฟง

ขอเสนอของพนักงานและนําไปปฏิบัติ 

(6) ความรวมมือระหวางเพื่อนรวมงาน พนักงานมีความสัมพันธ

ใกลชิดกัน 

(7) องคการเปนที่พึ่งพาได พนักงานเชื่อมั่นวาองคการจะทํา

ตามที่ไดพูดไว 

(8) ความเทาเทียมกัน พนักงานไดรับการปฏิบัติในลักษณะที่เทา

เทียมกับผูอ่ืน  

(9) ความสําคัญของบุคลากร พนักงานรูสึกวางานที่ทําสราง

ประโยชนที่สําคัญตอเปาหมายขององคการในระดับกวาง 

(10) ขอมูลปอนกลับ พนักงา นไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงานที่ทําไป 

(11) การมีสวนรวม พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ือง

ภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2) ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ ประกอบดวย  

(1) ทักษะ พนักงานคิดวาไดรับทักษะและประสบการณจากการ

ทํางานในองคการปจจุบันจะนําไปใชประโยชนในองคการอ่ืนได 

(2) การศึกษาการศึกษาอยางเปนทางการของพนักงานมี

ประโยชนมากในการทํางานในองคการ 

(3) การยายสถานที่ทํางาน ถาพนักงานออกจากองคการ 

พนักงานจะตองยายไปอยูที่อ่ืน 

(4)  การลงทุน พนักงานไดลงทุนในเร่ืองเวลาและคว ามพยายาม

ในองคการปจจุบันไปมาก 

(5) บําเหน็จบํานาญ การออกจากองคการจะสงผลใหพนักงาน

สูญเสียเงินที่จะไดรับจากองคการเมื่อเกษียณอายุ 

(6) ชุมชน การอยูในพื้นที่เปนระยะเวลานาน 

(7) ทางเลือกอ่ืน พนักงานจะสามารถหางานที่ดีกวาหรือ

เทียบเทางานในปจจุบันไดมากนอยเพียงใด 
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3) ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันดานบรรทัดฐาน ไดแก บรรทัดฐานดาน

ความผูกพันกับองคการ น่ันคือพนักงานไดรับการคาดหวังจากองคการวาพนักงานจะมีความผูกพัน

กับองคการ 

Steers (1977: 46-56) เสนอวาความผูกพันกับองคการเกิดจากปจจัย 3 ดาน ไดแก 

1) คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย  

(1) ความตองการความสําเร็จ 

(2) อายุ 

(3) การศึกษา 

2) คุณลักษณะของงาน ประกอบดวย  

(1) อัตตลักษณของงาน 

(2) ทางเลือกในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

(3) ขอมูลปอนกลับ 

3) ประสบการณในการทํางาน ประกอบดวย 

(1) ทัศนคติของกลุม 

(2) การพึ่งพาไดขององคการ 

(3) การแตงต้ังบุคคลจากภายนอกองคการ 

2.2.2.4 วิธีการสรางความผูกพันกับองคการ Ulrich (1998: 15-26) และ Czander 

(2008) ไดนําเสนอวิธีการสรางความผูกพันกับองคการ ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

Ulrich (1998: 15-26) เสนอวาองคการสามารถสรางความผูกพันกับองคการไดดวย

การลดอุปสงค การเพิ่มทรัพยากร และการเปลี่ยนอุปสงคเปนทรัพยากรดังน้ี 

1) การลดอุปสงค (Reduce Demands) พนักงานจะมีความตองการตาง ๆ 

ซึ่งความตองการเหลาน้ันมีระดับความสําคัญแตกตางกัน เมื่อองคการไมสามารถตอบสนองความ

ตองการทั้งหมดของพนักงานได องคการตองมีการแบงแยกระหวางความตองการที่จําเปนกับความ

ตองการที่ไมจําเปน แลวตัดสิ่งที่ไมจําเปนเพื่อชวยสรางสมดุลใหแกพนักงาน 

(1) สิทธิพิเศษ (Prioritize) เปนวิธีการขจัดอุปสงคบางอยาง 

ผูบริหารควรมีแนวคิดวาหากมีกลุมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดกลุมหน่ึง พนักงานทุกคน

ควรจะมีสวนรวมในทีมที่มีผลการปฏิบัติงานสูงน้ัน หรือหากโครงการฝกอบรมโครงการใดไดผลดี

กับพนักงานกลุมใดกลุมหน่ึง พนักงานทุกคนควรจะไดเขารวมโครงการฝกอบรมน้ัน  บริษัท 

General Electric ใชหลักการกําจัดงานที่ไมสรางมูลคาเพิ่ม โดยเรียกวาเปนการกรอง ซึ่งจะชวยให

ไมตองเสียทรัพยากรไปกับสิ่งเหลาน้ัน รวมถึงการต้ังคําถามเพื่อประเมินคุณคาของงานน้ัน เชน 
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รายงานการประชุม จะพิจารณาวาใครเปนผูใชประโยชนจากสารสนเทศเหลาน้ัน และใชเพื่อ

ปรับปรุงการตัดสินใจไดอยางไร จะปรับปรุงใหทันสมัยและถูกตองไดอยางไร พนักงานตองใช

เวลาเทาใดในการเตรียมรายงาน 

(2) การมุงเนน (Focus) การที่พนักงานมีความตองการมาก เกิด

จากพนักงานไมไดมีการมุงเนนในดานใดโดยเฉพาะ องคการสามารถชวยใหพนักงานใหมุงเนน

เฉพาะกิจกรรมที่มีความสําคัญ แตปญหาคือแตละเร่ืองลวนเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปน คุณภาพ 

นวัตกรรม การมอบพลังอํานาจ (Empowerment) การสรางทีม ผลิตภาพ (Productivity) ผูบริหารจึง

ตองเลือกวาจะใหความสําคัญกับเร่ืองใด 

(3) การร้ือปรับระบบ (Reengineering) เปนการลดอุปสงคโดย

การลดขนาด ทําใหเปนอัตโนมัติ และการทํางานที่งายข้ึน เมื่อกระบวนการที่ซับซอนถูกปรับใหงาย

ขึ้นจะสามารถลดอุปสงคบางอยางได 

2) การเพิ่มทรัพยากร (Increase Resources) อุปสงคบางอยางไมสามารถ

ปรับลดได องคการจะมีวิธีพัฒนาความผูกพันกับองคการไดดังน้ี 

(1) การควบคุม (Control) องคการไดมอบหมายอํานาจให

พนักงานควบคุมสายการผลิตเอง ซึ่งตอ นแรกองคการเกรงวาพนักงานจะใชโอกาสน้ีทํางานอยาง  

ชา ๆ แต กลับตองประหลาดใจเมื่อพบวาพนักงานทํางานไดเร็วขึ้นเมื่อพวกเขารูสึกวาสามารถ

ควบคุมงานของตนเองได กรณีศึกษากรณีหน่ึง คือ เมื่อโรงแรมแหงหน่ึงตองการเพิ่มมาตรฐานการ

ทําความสะอาดของแมบานจากคนละ 8 หองเปนคนละ 9 หองตอวัน โรงแรมแหงน้ันไดกําหนด

มาตรฐานวาใหแมบาน 5 คนทําความสะอาดหองวันละ 45 หองโดยใหกลุมแมบานควบคุมการ

ทํางานเอง กลุมแมบานไดกําหนดใหสมาชิก 4 คนเปนคนทําความสะอาด สวนอีกคนอยูท่ีบานเพื่อ

ดูแลลูก ๆ ของสมาชิกในกลุม วิธีการน้ีสงผลใหองคการสามารถเพิ่มผลิตภาพไดตามที่ตองการและ

พนักงานไดรับสิ่งที่ตนตองการ คือ ความยืดหยุนและอิสระในการควบคุมการทํางาน 

การควบคุมนํามาใชไดในการกําหนดตารางการทํางาน เวลา

ยืดหยุนชวยใหหลายองคการรักษาความผูกพันของพนักงานไวได  

การใหพนักงานเลือกสถานที่ทํางานไดเปนอีกแนวทางหน่ึงที่

หลายองคการนํามาใช บริษัทที่ปรึกษาแหง หน่ึงใหพนักงานพักอาศัยที่ใดก็ไดตามความตองการ 

ตราบเทาที่พนักงานยังสามารถบินไปพบลูกคาตามที่กําหนด และไมกําหนดวาพนักงานจะตอง

เดินทางสัปดาหละ 4 วันและเขามาที่สํานักงาน 1 วัน แตใหพนักงานสามารถทํางานที่บานหรือที่ใด

ก็ไดตามความตองการ การใหพนักงานมีอิสระ ในการทํางานไมไดหมายความวามาตรฐานมีความ
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เขมงวดนอยลง แตเปนการใหพนักงานมีอิสระในการควบคุมการทํางานของตนใหไดตามมาตรฐาน

ที่กําหนด 

การใหพนักงานควบคุมการทํางาน ผูบริหารตองแนใจวา

พนักงานมีทักษะและแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานไดดวยดี การมอบอํานาจถือเปนการสรางความเชื่อถือ

และสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันกับองคการ 

(2) กลยุทธหรือวิสัยทัศน (Strategy or Vision) พนักงานที่มี

ความรูสึกผูกพันกับกลยุทธขององคการจะทํางานอยางต้ังใจ นอกจากน้ีความผูกพันกับองคการยัง

อาจเกิดจากการที่ผูนําไดมีการติดตอสื่อสารในเร่ืองวิสัยทัศนขององคการไปยังพนักงานไดอยาง

ชัดเจน 

(3) งานที่ทาทาย (Challenging Work) งานที่นาเบื่อจะสงผลให

พนักงานรูสึกเบื่อไมอยากทํางาน องคการสามารถลดความนาเบื่อของงานไดโดยการทําใหงานมี

ความทาทายมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการทํางาน 

(4) การทํางานเปนทีม (Collaboration and Teamwork) การ

ทํางานเปนทีมมีผลใหพนักงานใชความพยายามในการทํางานจนกระทั่งประสบความสําเร็จใน

ระดับสูง มีการศึกษาที่พบวาการทํางานเปนทีมชวยยกระดับวุฒิสามารถของพนักงาน การทํางาน

เปนทีมยังชวยแกปญหาไดดีกวาการที่พนักงานตองแกปญหาคนเดียว 

(5)   วัฒนธรรมการทํางาน (Work Culture) พนักงานที่ตอง

ทํางานอยางยากลําบากในสถานการณที่มีการแขงขันสูง และประสบความสําเร็จในการแขงขัน หาก

ไมมีการฉลองแตตองเร่ิมงานใหมตอไป จะรูสึกวาการทํางานไมมีความสุข บางองคการจึงสราง

วัฒนธรรมความสนุกในการทํางาน เพื่อช วยใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน ซึ่งชวยสงผล

ใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานดีข้ึน 

(6) การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับองคการ  (Shared Gains) ในขณะที่องคการตองการใหพนักงานยึดมั่นในวิสัยทัศนของ

องคการ ผลิตสินคาใหม ลดระยะเวลาในการนํา เสนอสินคาใหมออกสูตลาด รักษาลูกคา ในสวน

ของพนักงานเองก็ตองการสิ่งตอบแทนจากการทุมเททํางานใหกับองคการ อีกทั้งพนักงานสวนใหญ

มองวาคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานเปนตัวที่ใชตัดสินความสําเร็จของตน 

องคการที่มีการแบงกําไรใหกับพนักงานเมื่อพนักงานทํางานได

ตามเปาหมายจะชวยใหพนักงานยอมรับเปาหมายการทํางานที่ยากขึ้นได เมื่อพนักงานเห็นวาตน

ไดรับผลตอบแทนจากการทํางานและผลตอบแทนน้ันชัดเจน พนักงานจะต้ังใจในการทํางานมาก

ข้ึน   
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(7)  การติดตอสื่อสาร (Communication) จากการสํารวจทัศนคติ

ของพนักงานเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร พนักงานเกือบทั้งหมดตอบวาไมไดรับทราบสารสนเทศ

อยางเพียงพอ แมจะมีการนําเสนอกลยุทธไปแลวหลายสัปดาหหรือหลายเดือน พนักงานจํานวนมาก

ก็ยังไมเขาใจ การติดตอสื่อสารจึงถือเปนเร่ืองยาก แตก็มีความสําคัญเปนอยางมาก 

หากพนักงานไดรับทราบสิ่งที่องคการทํา จะทําใหพนั กงาน

ยอมรับสิ่งน้ันไดมากข้ึน โดยทั่วไปผูบริหารมักจะบอกวาทําอะไร แตไมบอกวาทําไม เชน เรากําลัง

จะมีการร้ือปรับระบบองคการ หรือ เรากําลังจะเพิ่มคุณภาพ ซึ่งพนักงานไมสามารถเขาใจหลักการ

เบื้องหลังของโครงการ หากพนักงานไดมีความรูในเร่ืองธุรกิจขององคการ พนักงา นจะสามารถ

สื่อสารเปาหมายน้ันไปยังผูมีสวนเกี่ยวของภายนอกองคการ เชน ลูกคา นักลงทุน ผูจัดจําหนาย

ปจจัยการผลิต และอ่ืน ๆ   

(8) การคํานึงถึงบุคลากร (Concern for People) พนักงานทุกคน

ตางก็มีภาระหนาที่ในการทํางานที่ตอเน่ือง ขณะเดียวกันก็ตองทําธุระในเร่ืองตางๆ ดวยเชนกัน 

หลายองคการพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน เชน โรงอาหาร บริการซักแหง 

บริการซอมรถ บริษัททองเที่ยว เปนตน การที่พนักงานไดรับความสะดวกจากสิ่งที่องคการจัดให 

ชวยใหพนักงานมีเวลามาทุมเทใหกับการทํางานไดอยางเต็มที่มากขึ้น บา งองคการใหบุคคลใน

ครอบครัวของพนักงานมารวมฟงและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจขององคการ สงผลให

ครอบครัวพนักงานเพิ่มความผูกพันกับองคการมากยิ่งขึ้น องคการบางแหงสรางความเชื่อมั่นให

พนักงานวาหากมีปญหาการรองทุกข เน่ืองจากมีความขัดแยงกับผูบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชา

ระดับสูงจะรับฟงสิ่งที่พนักงานพูด  

(9) เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีใหม ๆ สงผลให

พนักงานมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูการปฏิบัติงานที่แตกตางจากเดิม เทคโนโลยีสามารถชวยลด

ขวากหนามในการติดตอสื่อสาร ทําใหกระบวนการทํางานงายขึ้น คอมพิวเตอรช วยลดการทํางาน

ประจําวัน เทคโนโลยีจึงสงผลใหตองมีการปรับโครงสรางงาน องคการที่มีลักษณะเปนองคกา ร

เสมือนจริง (Virtual Offices) ที่ไมจําเปนตองมีทําเลที่ต้ังแตใชสารสนเทศ มีจํานวน เพิ่มข้ึนใน

ปจจุบัน 

(10) การฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 

หลายองคการไดลงทุนในเร่ืองการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจวา พนักงาน

จะมีทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรูปแบบการฝกอบรมและพัฒนามีทั้งที่เปนโครงการ

ฝกอบรม การมอบหมายงาน การฝกงาน การหมุนเวียนงาน การเรียนรูดวยการปฏิบัติงานเปนทีมใน

สถานการณจริง   
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3) การเปลี่ยนอุปสงคเปนทรัพยากร (Turn Demands into Resources) 

องคการสามารถเปลี่ยนอุปสงคเปนทรัพยากรไดหลายวิธี ดังตอไปน้ี  

(1) การสัมภาษณพนักงานที่ลาออก (Hold Exit Interview) 

พนักงานที่ลาออกจากองคการเปนแหลงสารสนเทศที่ทําใหทราบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในองคการ 

ผูบริหารที่มีการสัมภาษณพนักงานที่ลาออกจากองคการอาจไดรับทราบปญหาที่ทําใหพนักงานไม

ผูกพันกับองคการ ซึ่งจะชวยใหองคการสามารถหาทางแกไขเพื่อใหพนักงานมีความผูกพันกับ

องคการมากขึ้น 

(2) การปรับตัวเขากับผูบริหารใหม (Assimilate New Managers) 

เมื่อมีผูบริหารใหมเขามา ในชวงแรกพนักงานอาจยังไมเขาใจความคาดหวัง รูปแบบการทํางาน และ

พฤติกรรมของผูบริหารไดอยางชัดเจน สงผลใหพนักงานเกิดความกดดัน บางองคการแกปญหาโดย

การจัดสัมมนาคร่ึงวันใหพนักงานต้ังคําถามที่ตองการถามผูบริหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนคว าม

คิดเห็นและความคาดหวัง ชวยลดเวลาและทรัพยากรที่จะใชสรางความเขาใจระหวางพนักงานกับ

ผูบริหารใหม  

(3) การคํานึงถึงความตองการของครอบครัว (Consider Family 

Demands) ผูบริหารสามารถเปลี่ยนความตองการในการทํางานเปนทรัพยากรและเพิ่มความผูกพัน

กับองคการโดยการพิจารณาความตองการดานครอบครัวของพนักงาน องคการสามารถเปน บริษัท

ที่เปนมิตรกับครอบครัว (Family-friendly) โดยการเชิญคูสมรสหรือลูกของพนักงานสัมภาษณเมื่อมี

การโยกยายพนักงานไปทํางานในสถานที่ใหม หรือการจัดต้ังศูนยรับดูแลเด็กเพื่อใหพนักงานนําลูก

มาฝากไว เปนตน ชว ยใหครอบครัวของพนักงานมีความเขาใจและสนับสนุนการทํางานของ

องคการมากขึ้น 

(4) การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจที่สําคัญ (Involve 

Employees in Important Decisions) การที่องคการใหพนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทํา

ใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไดรับทราบเหตุผลที่จําเปนในการตัดสินใจ จะ

ชวยใหพนักงานมีความผูกพันกับการทํางานมากข้ึน ผูบริหารจะเปนผูพิจารณาวาใครควรจะไดรับ

สารสนเทศ ใครควรจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ และใครจะเปนผูติดตามผล วิธีการน้ีจะชวย

เปลี่ยนทรัพยากรของพนักงานใหเปนการมุงมั่นกับองคการ 

Czander (2008) กลาวถึงปจจัยที่สงเสริมและทําลายความผูกพันกับองคการของ

พนักงานวา ในชวงทศวรรษ 1980 องคการพยายามหาวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพโดยการ

พยายามใหมีการใชทรัพยากรใหนอยที่สุดและเกิดผลลัพธที่มากที่สุด โดยการพยายามใหพนักงาน

เพิ่มผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อพนักงานสามารถทํางานไดมากขึ้น องคการก็ไดมีการปรับลดจํานวน
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พนักงานลง ซึ่งถือไดวาเปนยุคที่องคการมุงเนนที่การตัดสินใจโดยใชเหตุผล แตไมไดคํานึงถึง

ความรูสึกของพนักงาน จึงเปนชวงที่มีการใหพนักงานออกเปนจํานวนมาก ซึ่งผลที่ตามมา คือ 

พนักงานลดความผูกพันกับองคการ ผูบริหารจึงตองพยายามหาวิธีการที่จะเพิ่มความผูกพันกับ

องคการของพนักงาน โดยนักทฤษฎีดานองคการและการจัดการไดเสนอแนวทาง 5 แนวทาง ในการ

เพิ่มความผูกพันกับองคการ ดังตอไปน้ี 

1) ใชสายการบังคับบัญชา โครงสรางและคุณลักษณะที่ตองการของแต

ละหนาที่ และการบริหารจัดการงาน เพื่อใชเปนชองทางการสื่อสารไปยังพนักงาน 

2) ใชวัฒนธรรม ประวัติศาสตร บรรทัดฐาน รวมไปถึงสถาปตยกรรม 

เคร่ืองตกแตง อุปกรณสํานักงาน และเทคโนโลยี ขององคการ 

3) ใชความตองการขององคการในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน ภาระหนาที่ 

ความตองการของงาน ซึ่งผลักดันผานการใหรางวัลและการลงโทษ 

4) โดยการสื่อสารใหพนักงานไดรับทราบวิสัยทัศนขององคการ และ

สรางวิสัยทัศนรวมวาพนักงานเปนผูมีความสําคัญตอองคการ 

5) โดยการใหพนักงานมีความเชื่อมั่นในผูนํา ใหพนักงานเห็นวาผูนํา

เปนผูมีอํานาจ ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของสัญลักษณ เชน เงินเดือนสูง สถานที่ทํางานที่ภูมิฐาน สิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ในความเห็นของ Czander มองวาแนวทางในการสรางความผูกพันกับองคการ จะ

สามารถทําได ดังน้ี 

1) ใหพนักงานไดทํางานเปนกลุม และใหโอกาสพนักงานสามารถ

ควบคุมพฤติกรรมการทํางานภายในกลุม 

2) อํานวยความสะดวกใหพนักงาน เพื่อใหสามารถจัดการกับภาระ

สวนตัวและครอบครัวไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3) ใหความสําคัญกับประสบการณของพนักงาน 

4) ใหพนักงานเห็นวาตนมีคุณคาตอองคการ 

5) สรางความสัมพันธของผูนํากับผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในลักษณะ

ของความเชื่อมั่น ความเคารพ และเห็นคุณคาระหวางกัน   
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2.2.3 สมรรถนะ (Competence)  

Competence หรือ Competency มีคําแปลในภาษาไทยที่นักวิชาการหลายทานใหไวแตกตาง

กัน เชน ขีดความสามารถ สมรรถนะ หรือศักยภาพ เปนตน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548: 13) ซึ่ง

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเลือกใชคําวาสมรรถนะแทนคําวา Competence    

 

2.2.3.1 นิยามของสมรรถนะ 

นิสดารก เวชยานนท (2549: 33-43) และนักวิชาการหลายทานไดรวบรวมนิยาม

ของสมรรถนะ ไวดังน้ี 

1) พจนานุกรมของ The Concise Oxford Dictionary of Current English 

นิยามความหมายของทั้ง Competency และ Competence วาเปน “ความสามารถที่จะทํางาน มีความ

พอเพียงในการดํารงอยู” (นิสดารก เวชยานนท, 2549: 33) 

2) Burgoyne  (1989 อางถึงในนิสดารก เวชยานนท, 2549: 33) ไดให

ความหมายของคําวา Competence วาเปน “ความสามารถและความเต็มใจที่จะทํางานใหสําเร็จ” ซึ่ง

แสดงใหเห็นวา Competence ไมใชแคมีความสามารถอยางเดียวแตตองมีองคประกอบของความเต็ม

ใจดวย 

3) Hayes (1979 อางถึงในนิสดารก เวชยานนท, 2549: 34) ไดเพิ่มเติมคํา

จํากัดความของ Competence อีกวา นอกจากจะหมายถึงความสามารถและความเต็มใจในการทํางาน

แลว ยังตองประกอบดวยการมีความรู มีแรงขับ มีคุณลักษณะ มีบทบาทของสังคม และมีทักษะอีก

ดวย ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีจะทําใหเกิดผลงานที่ดีกวาและสมบูรณมากกวา ซึ่งหมายความวาบุคคล

ที่มีองคประกอบเหลาน้ีจะสามารถนําเอาองคประกอบเหลาน้ีมาใชในการทํางาน 

4) Boyatzis  (1982 อางถึงในนิสดารก เวชยานนท, 2549: 34) ให

ความหมายของ Competence วาเปนคุณลักษณะที่ลึกลงไปของบุคคลซึ่งสงผลใหเกิดผลงานที่ดีกวา 

นอกเหนือจากน้ี ยังมีนักวิชาการทานอ่ืนที่ไดใหความหมายของสมรรถนะไว เชน  

5) สมรรถนะ คือ ความรูและทักษะที่ตองใชในการทํางานแตละอยาง 

(Nadler, 1990 อางถึงใน Smit, 2003: 10) 

6) สมรรถนะ คือ ความรู ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรม ซึ่งจําเปน

ตอความสําเร็จในการทํางาน (Letsinger, 1998 อางถึงใน Smit, 2003: 11) 

7) สมรรถนะ ประกอบดวย ความรู ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ และ

การติดตอ ซึ่งนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีภายใตสถานการณที่แนนอน (Sydanmaanlakka, 2003: 

107) 
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8) สมรรถนะ คือ ความรู ทักษะ ความสามารถ หรือคุณลักษณะ ที่

สัมพันธกับผลการปฏิบัติงานระดับสูง เชน การแกปญหา การคิดวิเคราะห หรือ ภาวะผูนํา เปนตน 

ในบางกรณีสมรรถนะยังรวมถึง แรงจูงใจ ความเชื่อ และคานิยม (Mirabile, 1997 อางถึงใน Stoof, 

Martens, Merrienboer, and Bastiaens, 2002: 347) 

9) สมรรถนะเปนคุณลักษณะที่สําคัญของบุคคลที่สัมพันธกับการทํางาน

ไดสําเร็จตามเกณฑที่ระบุไวในระดับสูง และคุณลักษณะสําคัญน้ีเปนสวนหน่ึงของบุคลิกภาพของ

บุคคลที่สามารถทํานายพฤติกรรมในการทํางานของคนไดอยางกวางขวางในงานหรือสถานการณ

ตาง ๆ สมรรถนะจึงเปนเหมือนกับสาเหตุหรือสิ่งที่ทํานายพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน 

(Spencer and Spencer, 1993: 9) 

10) สมรรถนะ เปน ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนของบุคคลใน

การทํางานใหประสบความสําเร็จ มีผลงานไดตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสู งกวา (เท้ือน 

ทองแกว, ม.ป.ป.) 

11) สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง (Job Roles) ใหประสบ

ความสําเร็จและมีความโดดเดนกวาคนอ่ืน ๆ ในเชิงพฤติกรรม เชน มากกวาเพื่อนรวมงาน ใน

สถานการณที่หลากหลายกวา และไดผลงานดีกวาคนอ่ืน เปนตน (จิรประภา อัครบวร, 2551: 1-3)  

12) รัชนีวรรณ วนิชยถนอม ไดกลาวถึงการกําหนดความหมายของคําวา 

สมรรถนะ ไววาในอดีตโครงการที่เกี่ยวของกับสมรรถนะหลายโครงการในสํานักงาน ก.พ. แตละ

โครงการกําหนดความหมายไวไมเหมือนกัน เชน “สิ่งที่สังเกตได วัดได ในรูปแบบของทักษะ

ความรู ความเชี่ยวชาญพิเศษ (Abilities) พฤติกรรม และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่บุคคลจําเปนตองมีเพื่อ

ทํางานตามบทบาทหรือตําแหนงไดอยางเหมาะสม หรือประสบความสําเร็จ” หรือ “คุณลักษณะ   

ใด ๆ ไมวาจะเปนทักษะ ความรู ความสามารถ ความถนัด เชาวนปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจ 

คานิยม ที่เชื่อวาจะมีสวนสงเสริมการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ”  ในปจจุบันไดเลือกที่จะใช

คําอธิบายความแตกตางระหวางบุคคลตามแบบของจิตวิทยาการคัดเลือกบุคลากร วา “ความรู ทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะ อ่ืน ๆ”  (สํานักงานขาราชการพลเรือน, 2549: 119-122) 

จากการที่นักวิชาการไดใหนิยามของคําวา สมรรถนะ ที่แตกตางกัน Stoof, 

Maetens, Merrienboer and Bastiaens (2002: 345-365) ไดเสนอวา การจะใหนิยามสมรรถนะ

นําไปใชอยางไดผล ตองพิจารณา 3 ดาน ไดแก คน (People) เปาหมาย (Goal) และบริบท (Context) 

โดยกรณีของคนมักเกิดจากการมีโครงการขนาดใหญที่มีผูเกี่ยวของจากสวนตาง ๆ ซึ่งมีพื้นฐานที่ไม

เหมือนกัน จําเปนจะตองใหนิยามที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย กรณีของเปาหมาย ตองพิจารณาวา
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เปาหมายของการกําหนดสมรรถนะเพื่ออะไร เชน เพื่อการพัฒนาพนักงาน เพื่อรับพนักงาน หรือ

เพื่อสรางกรอบของระบบรางวัล เปนตน หากกําหนดนิยามของสมรรถนะที่กวางเกินไปหรือเปน

นามธรรมเกินไป จะทําใหการนําไปใชไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร สวนกรณีของบริบท

พิจารณาจากองคการ วาองคการมีสินคาหรือใหบริการอะไร ใครคือผูบริโภค และนิยามจะนําไปใช

ในกระบวนการใด  

โดยสรุป ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิจัยจะใชคําวา สมรรถนะ ในความหมายวา เปนสิ่ง

ที่บุคคลจําเปนตองมีเพื่อใหปฏิบัติงานไดในระดับดี 

 

2.2.3.2 ความแตกตางระหวาง Competence กับ Competency 

นักวิชาการไดแยกความแตกตางระหวางคําวา Competence กับ Competency ไว

ไดแก  

1) พจนานุกรมบางฉบับไมไดแยกความแตกตางระหวาง Competence 

กับ Competency โดยรวมคําท้ังสองไวดวยกันและเสนอวาใชแทนกันได (Rowe, 1995: 12-17) แต 

Rowe เห็นวา Competence หมายถึง ทักษะและมาตรฐานของการบรรลุผลการปฏิบัติงาน (standard 

of performance reached) สวน Competency หมายถึงพฤติกรรมที่ทําใหไดตามที่กําหนด หรือกลาว

ไดวา competence กลาวถึงสิ่งที่บุคลากรทําได สวน Competency มุงเนนวาบุคลากรจะทํามันได

อยางไร 

2) Woodruff (นิสดารก เวชยานนท, 2549: 35) Competence จะหมายถึง

ขอบขายของงานที่บุคคลน้ันตองสามารถบรรลุ (Area of Competence) สวน Competency หมายถึง

มิติของพฤติกรรมที่นําไปสูผลงานที่สามารถ ซึ่งมิติของพฤติกรรมจะไปเกี่ยวของกับตัวคน (Person-

Related) 

3)  Armstrong (1998 อางถึงในนิสดารก เวชยานนท, 2549: 35) ไดแยก

ความแตกตางไววา Competence หมายถึงสิ่งที่บุคคลจําเปนตองปฏิบัติงานใหไดในระดับดี ซึ่งเปน

การเนนที่ผลลัพธของงานที่พึงปรารถนา (Desired Output) ในขณะที่ Competency จะหมายถึงมิติ

ของพฤติกรรมที่นําไปสูผลงานที่ดี ซึ่งจะหมายถึงพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความสามารถ (Behavioral 

Competencies) ซึ่งสรุปไดวา Competencies จะหมายถึงพฤติกรรมที่ทําใหคนสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไมเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง 

4) นิสดารก เวชยานนท (2549: 40) ไดระบุวาในประเทศอังกฤษ คําวา 

Competence ไดรับความนิยมมากกวาคําวา Competency โดย The Employment Department’s 

Standards Programme ไดใหความหมายของคําวา Competence ไววา “เปนสิ่งที่บุคคลที่ทํางานใน
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หนาที่น้ันหรือในสาขาอาชีพน้ันควรทําไดตามที่กําหนด” ซึ่งสิ่งที่กลาวถึงจะหมายรวมต้ังแต การ

กระทํา (action) พฤติกรรม (behavior) และผลลัพธ (outcome) ซึ่งบุคคลตองแสดงออกมา 

5) จิรประภา อัครบวร (2551: 1-3) ไดสรุปไววา Competency และ 

Competence มีความหมายเชนเดียวกันไดตามแนวทางการศึกษาของอังกฤษและประเทศในกลุม

ยุโรป แตแตกตางกันในนิยามของสหรัฐอเมริกาที่กําหนดวา Competency หมายถึง คุณลักษณะที่

เปนเลิศ ไมใชแคคุณลักษณะมาตรฐานธรรมดา 

 

2.2.3.3 ความแตกตางของสมรรถนะกับคําอ่ืน ๆ 

Stoof, Maetens, Merrienboer and Bastiaens (2002: 345-365) กลาวถึงความ

แตกตางของ สมรรถนะ กับคําอ่ืน ๆ ที่มีความใกลเคียงและอาจเกิดความสับสนได ดังน้ี 

1) สมรรถนะกับผลการปฏิบัติงาน (Performance) มีความแตกตางกัน 

คือ ผลการปฏิบัติงานเปนผลงานที่ทําเสร็จ เชน ชางทาสีมีผลการปฏิบัติงานคือกําแพงที่ทาสีแลว 

สวนสมรรถนะเปนผลการปฏิบัติงานในระดับดี เชน กําแพงจะตองมีสีเรียบสม่ําเสมอ 

2) สมรรถนะกับคุณสมบัติข้ันตํ่า (Qualification) คุณสมบัติข้ันตํ่าคือ

ขอกําหนดคุณลักษณะของผูที่จะมาปฏิบัติหนาที่ซึ่งมักข้ึนอยูกับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตร หรือ

ใบรับรอง ซึ่งในทางอุดมคติถือวาผูที่ผานเกณฑคุณสมบัติข้ันตํ่าสมควรจะปฏิบัติงานไดในระดับที่ดี 

แตในความเปนจริงผูที่มีคุณสมบัติข้ันตํ่าอาจไมสามารถปฏิบัติงานไดในระดับดีก็เปนได 

3) สมรรถนะกับความสามารถ (Capability and Ability) มีความแตกตาง

ที่ความสามารถเปนสิ่งซึ่งบุคคลมีแตอาจไมจําเปนตองนํามาใชในการปฏิบัติงาน แตสมรรถนะเปน

สิ่งซึ่งบุคคลจําเปนจะตองนํามาใชในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ 

4) สมรรถนะกับ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ 

(Attitudes) ความแตกตาง คือ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ถือเปนองคประกอบของสมรรถนะ จึง

เปนคําที่อยูคนละระดับกัน  

5) สมรรถนะกับความเชี่ยวชาญ (Expertise) ผูมีสมรรถนะ คือ ผูที่มีผล

การปฏิบัติงานผานเกณฑที่กําหนด สวนผูเชี่ยวชาญ คือ ผูที่มีผลการป ฏิบัติงานผานเกณฑที่กําหนด

และมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูงติดตอกันเปนเวลานาน 

 

2.2.3.4 ความเปนมาของสมรรถนะ  

ในป 1970 บริษัท McBer ภายใตการนําของ David C. McClelland ไดรับการ

ติดตอจาก The US State Department ใหคัดเลือกเจาหนาที่ไปเปนตัวแทนของสหรัฐอเมริกาใน



 

 

26 

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อแกปญหาที่วา แบบทดสอบที่เคยใชในการทดสอบตําแหนงน้ีมีจุดออนที่

ทําใหชนกลุมนอยในประเทศไมมีโอกาสที่จะสอบผาน และพบในภายหลังวาคะแนนสอบไม

สัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน McClelland จึงไดทําการเปรียบเทียบเจาหนาที่ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี

กับเจาหนาที่ที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑคาเฉลี่ย และใหเจาหนาที่ตอบคําถามเพื่อหาลักษณะ

พฤติกรรมของผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี โดย McClelland เรียกลักษณะของพฤติกรรมที่กอใหเกิดผล

การปฏิบัติงานที่ดีวา Competency โดย McClelland ไดเสนอวา IQ ไมใชตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและ

ความสําเร็จโดยรวม แต Competency กลับเปนสิ่งที่ทํานายความสําเร็จในงานไดดีกวา น่ันคือ ผูที่

ทํางานเกงไมไดหมายถึงผูที่เรียนเกง แตผูที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานตองเปนผูที่มี

ความสามารถในการประยุกตใชหลักการหรือองคความรูท่ีมีอยูในตัวเอง เพื่อกอใหเกิดประโยชน

ในงานที่ทํา ซึ่งบุคคลดังกลาวเรียกวาเปนผูมี Competency ซึ่งนักวิชาการหลายสํานักไดนําวิธีการ

ของ McClelland มาเปนแนวทางในการศึกษาเร่ือง Competency ในเวลาตอมา (สุกัญญา รัศมีธรรม

โชติ, 2548:11-13) และในภายหลังไดนําแนวคิดเร่ืองสมรรถนะมาใชอยางกวางขวางในภาคธุรกิจ 

เพราะเหตุผลดังน้ี (Athey and Orth, 1999: 215-225) 

1) วิธีที่ดีที่สุดในการเขาใจผลการปฏิบัติงาน คือ การสังเกตวาคนทํา

อยางไรจึงประสบความสําเร็จ แทนการใชฐานคติเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือความฉลาด 

2) วิธีที่ดีที่สุดในการวัดและทํานายผลการปฏิบัติงานของคน ใหกําหนด

หลักเกณฑสําคัญของสมรรถนะสําคัญที่ตองการจะวัด แทนการใชการทดสอบคุณลักษณะ 

3) สมรรถนะสามารถเรียนรูและพัฒนาไดตลอดเวลา แตคุณลักษณะมี

มาต้ังแตเกิดและเปลี่ยนแปลงยาก 

4) สมรรถนะทําใหคนมองเห็นและเขาถึงวาเขาจะเขาใจและสามารถ

พัฒนาสมรรถนะใหไดตามระดับที่ตองการไดอยางไร แตคุณลักษณะคอนขางลึกลับ 

5) สมรรถนะสามารถเชื่อมตอกับผลลัพธจริงซึ่งบรรยายแนวทางที่คน

จะตองปฏิบัติในโลกแหงความเปนจริง ไมเหมือนกับคุณลักษณะที่มีเพียงนักจิตวิทยาที่เขาใจ 

พัฒนาการในเร่ืองสมรรถนะเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ในป 1982 Richard Boyatzis 

(อางถึงในดนัย เทียนพุฒ, 2546: 56) ไดเขียนหนังสือ The Competent Manager: A Model for 

Effective Performance ที่ใหความสําคัญกับสมรรถนะของผูบริหาร โดยการใชวิธีการที่เรียกวา การ

ประเมินสมรรถนะในงาน (Job Competence Assessment Method) ซึ่งเปนที่มาของ BEI 

(Behavioral Event Interview) โดย Boyatzis กําหนดสมรรถนะไว 21 ตัว ดังน้ี (ดนัย เทียนพุฒ, 

2546: 57) 
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1) กลุมเปาหมายและการจัดการสูการปฏิบัติ ไดแก มุงเนนประสิทธิภาพ 

ผลิตภาพ วินิจฉัยการใชแนวคิด สนใจเกี่ยวกับผลกระทบ 

2) กลุมภาวะผูนํา ไดแก ความเชื่อมั่นในตัวเอง การนําเสนอดวยปากเปลา 

การคิดแบบตรรกกรอบแนวคิด 

3) กลุมทรัพยากรบุคคล ไดแก การใชพลังสังคม มองเชิงบวก การจัดการ

กระบวนการกลุม ความแมนยําในการประเมินตนเอง 

4) กลุมการสั่งการลูกนอง ไดแก การพัฒนาคนอ่ืน การใชอํานาจที่ไมใช

ทางการ ทําดวยตนเอง 

5) กลุมมุงบุคคลอ่ืน ไดแก การควบคุมตนเอง การรับรูแบบปรนัย ความ

อดทนและการปรับตัว การมุงความสัมพันธอยางใกลชิด 

6) กลุมความรูพิเศษ ไดแก ความจํา ความรูพิเศษเฉพาะ 

นอกจากน้ี Boyatzis ยังไดกําหนดระดับของสมรรถนะ (Level of Competency) ไว 

3 ระดับ ไดแก (ดนัย เทียนพุฒ, 2546: 57) 

1) แรงจูงใจและคุณลักษณะ 

2) ภาพลักษณของตน/แนวคิดของตนเองและบทบาททางสังคม 

3) ทักษะ 

บุคคลที่มีสวนในการพัฒนาในเร่ืองสมรรถนะในระยะตอมา ไดแก Lyle M. 

Spencer (1990 อางถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2546: 58-59) และ Spencer Book (1993 อางถึงใน ดนัย 

เทียนพุฒ, 2546: 58-59) เชื่อวาสมรรถนะประกอบดวย  

1) แรงจูงใจ (Motives) คือ แรงขับ ทิศทางและการเลือก เปนสิ่งที่

คนทํางานคิดอยูตลอดเวลาหรือตองการเพื่อเปนเหตุผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 

2) คุณลักษณะ (Trait) คุณลักษณะที่กําหนดวิธีประพฤติ หรือการ

ตอบสนองอยางคงที่ (สม่ําเสมอ) ดวยลักษณะของความเชื่อมั่นในตนเอง การควบคุมตนเอง และ

ควบคุมความเครียด 

3) แนวคิดของตนเอง (Self-Concept) เปนทัศนคติ คุณคาหรือความนึกคิด

ของตนเองที่ทําใหคิดและสนใจในสิ่งที่ทําอยู 

4) ความรูในเน้ือหา (Content Knowledge) คือความรูในเน้ือหาของ

ขอเท็จจริงหรือวิธีดําเนินการ ซึ่งเปนสารสนเทศที่มีขอบเขตเฉพาะดานเทคนิคหรือมนุษยสัมพันธ 

5) ทักษะความรูความคิดและพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral 

Skills) คือความสามารถที่จะทํางานไดทั้งกายภาพและสติปญญา 
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ในป 1993 Spencer ไดพัฒนาระดับของความสามารถใหอยูในรูปของภูเขานํ้าแข็ง 

สวนที่เปนยอดภูเขาที่มองเห็นได คือ ความรู และทักษะ สวนที่อยูใตนํ้าที่มองไมเห็น คือ บทบาท

ทางสังคม ภาพลักษณของคน ลักษณะ แรงขับ 

Prahalad and Hamel (1990 อางถึงใน Athey and Orth, 1999: 215-225) ไดนํา

สมรรถนะไปสูระดับกลยุทธ โดยนําแนวคิดของสมรรถนะหลัก (Core Competency) เพื่ออางถึง

ความสามารถที่โดดเดน (Unique Intellectual) กระบวนการ และสมรรถนะผลิตภัณฑ ซึ่งสัมพันธ

กับความสามารถในการแขงขันขององคการ 

  

2.2.3.5 ประเภทของสมรรถนะ  

สมรรถนะ แบงไดเปน 5 ประเภท ไดแก (เท้ือน ทองแกว, ม.ป.ป.) 

1) สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่

แตละคนมี เปนความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไมสามารถลอกเลียนแบบได เชน ความสามารถใน

การแสดงการตอสูปองกันตนเองของนักแสดง ความสามารถของนักดนตรี นักกีฬา เปนตน 

ลักษณะเหลาน้ียากที่จะเลียนแบบหรือตองมีความพยายามสูงมาก 

2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของ

บุคคลในการทํางานในตําแหนง หรือบทบาทเฉพาะตัว เชน ความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข 

การคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เปนตน 

3) สมรรถนะองคการ (Organizational Competencies) หมายถึง 

ความสามารถพิเศษเฉพาะองคการน้ันเทาน้ัน เชน บริษัท ฟอรด มีความสามารถในการผลิตรถยนต 

เปนตน 

4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญที่

บุคคลหรือองคการตองมี หรือตองทํา เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไว เชน พนักงานเลขานุการ

สํานักงาน ตองมีสมรรถนะหลัก คือ การใชคอมพิวเตอรได ติดตอประสานงานไดดี เปนตน 

5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลที่มีตามหนาที่ท่ีรับผิดชอบ ตําแหนงหนาที่อาจเหมือน แตความสามารถตามหนาที่ตางกัน 

เชน ขาราชการตํารวจเหมือนกัน แตมีความสามารถตางกัน บางคนมีสมรรถนะทางการ สืบสวน 

สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เปนตน  

สมรรถนะที่องคการตองการประกอบดวย ความรู การแกปญหา และการตัดสินใจ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี (Henderson, 2006: 306-309) 
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1) ความรู เปนสิ่งจําเปนที่ตองมีอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถคิดและ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายได ไดแก การศึกษา ประสบการณ และทักษะ 

(1) การศึกษา การเรียนรูแบบเปนทางการที่จําเปนเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาความสามารถดานจิตใจที่เพียงพอแกการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  

(2) ประสบการณ จํานวนและความซับซอนของการมีสวนรวม

โดยตรงในการฝกอบรมการใชอุปกรณ วัตถุดิบ เทคโนโลยี กระบวนการ และระบบที่จําเปนในการ

ทํางานที่ไดรับมอบหมาย วัดโดยใชระยะเวลาที่ไดรับการฝกอบรม 

(3) ทักษะ ความคลองแคลว ความถูกตองแมนยํา ที่สัมพันธกับ

การไหลของงานหรือระดับความซับซอนในการใชและปฏิสัมพันธกับทรัพยากรมนุษยและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

2) การแกปญหา การนําความรูมาใชโดยผานการตีความ ความพรอมที่

จะทําตาม  และการติดตอสื่อสารเพื่อแกไขปญหาขององคการเพื่อใหบรรลุผลการดําเนินงานตามที่

ตองการ   

(1) การตีความ เปนการวิเคราะหและประเมินสารสนเทศใน

คําแนะนําในการปฏิบัติงาน  

(2) การพรอมที่จะทําตาม สิ่งที่ตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม

คําสั่งที่มีระดับความซับซอนที่หลากหลายเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับหนวยงาน

อ่ืนภายในองคการภายใตนโยบายและกระบวนการที่กําหนด 

(3) การติดตอสื่อสาร การถายทอดคําสั่ง คําแนะนํา ที่มีระดับ

ความซับซอนที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถใชและประสานทรัพยากรภายในองคการได 

3) การตัดสินใจ ขอบเขตการตัดสินใจ  และความซับซอนของปฏิสัมพันธ

ที่จําเปนในการตัดสินใจเพื่อกอใหเกิดผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนด 

(1) ปฏิสัมพันธ ความเขาใจและประสิทธิผลในการปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืน เชน การสอน การใหคําปรึกษา การใหคําแนะนํา การฝกอบรมและการพัฒนา  

(2) การจัดการ ปริมาณและคุณภาพของการบังคับบัญชา 

(3) ทรัพยากรที่รับผิดชอบ ระดับความรับผิดชอบที่มีตอ

ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการวางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุมงาน 
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2.2.3.6 การวัดสมรรถนะ  

การวัดสมรรถนะทําไดคอนขางลําบาก จึงตอ งอาศัยวิธีการหรือใชเคร่ืองมือบาง

ชนิดเพื่อวัดสมรรถนะของบุคคล ดังน้ี (เทื้อน ทองแกว, ม.ป.ป.) 

1) ประวัติการทํางานของบุคคล วาทําอะไรบาง มีความรู ทักษะ หรือ

ความสามารถอะไร เคยมีประสบการณอะไรบาง 

2)  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เปนขอมูล

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ ผลการปฏิบัติงานที่เปนเน้ืองาน (Task Performance) กับ

ผลการปฏิบัติงานที่ไมใชเน้ืองานแตเปนบริบทของเน้ืองาน (Contextual Performance) ไดแก 

ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน เชน การมีนํ้าใจเสียสละชวยเหลือคนอ่ืน เปนตน 

3) การสัมภาษณ (Interview) อาจเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง คือ 

กําหนดคําสัมภาษณไวแลว สัมภาษณตามประเด็นที่กําหนดไว กับการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง คือ สอบถามตามสถานการณ คลายกับการพูดคุยธรรมดา แตผูสัมภาษณจะตองเตรียม

คําถามไวในใจ โดยใชกระบวนการสนทนาใหผูถูกสั มภาษณสบายใจ ใหขอมูลที่ตรงกับสภาพจริง

มากที่สุด 

4) ศูนยประเมิน (Assessment Center) จะเปนศูนยรวมเทคนิคการวัดทาง

จิตวิทยาหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน รวมทั้งการสนทนากลุมแบบไมมีหัวหนากลุม 

5) การประเมิน 360 องศา (360 Degree Feedback) หมายถึง การประเมิน

รอบดาน ไดแก การประเมินจากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และลูกคา หรือบาง

องคการอาจมีการประเมินตนเองดวย เพื่อตรวจสอบความรู ทักษะ และคุณลักษณะ  

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยในองคการ จิตวิทยาประยุกต หรือสาขา

บริหารธุรกิจโดยสวนใหญจะมองวาตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของสมรรถนะสวนบุคคลเกิดจากผลรวมของ 

ความรู ทักษะ และคุณลักษณะทั่วไป (เชน ความฉลาดโดยรวม เปนตน) (Jaeger, 2003: 615-639)  

 

2.2.3.7 เคร่ืองมือในการเพิ่มสมรรถนะ 

Ulrich (1998: 15-26) เสนอวิธีที่จะเพิ่มสมรรถนะ โดยกลาวถึงความทาทายหลัก

ในการเพิ่มสมรรถนะ คือ สมรรถนะจะตองสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ หากกลยุทธไมสัมพันธกับ

ธุรกิจก็เปรียบเสมือนการแสดงที่ไมมีผูชม และสมรรถนะตองสรางจากกลไกมากกวาหน่ึงกลไก 

พรอมเสนอเคร่ืองมือในการสรางสมรรถนะ 5 วิธี ไดแก การซื้อ (Buy) การสราง (Build) การขอยืม 

(Borrow) การใหพนจากตําแหนง (Bounce) และการผูกมัด (Bind) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1) การซื้อ ผูบริหารสามารถนําบุคลากรจากภายนอกที่มีสมรรถนะที่สูง

กวาเขามาแทนที่บุคลากรในปจจุบัน ตัวอยางการซื้อเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ไดแก ทีมกีฬาที่ใชเงินหลาย

ลานดอลลารเพื่อคนหาผูเลนที่มีความสามารถที่จะนําพาทีมไปสูชัยชนะ 

ผูบริหารที่ตองการปรับเปลี่ยนองคการอยางรวดเร็วอาจใชการซื้อ

บุคลากรใหมจากภายนอกเปนจํานวนมาก ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและ

ทิศทางขององคการ การซื้อผูมีวุฒิสามารถใหม ๆ จะกอใหเกิดแนวคิดใหม ชวยทลายกําแพง

วัฒนธรรมแบบเดิม และสรางสินทรัพยทางปญญาจากการปรับเปลี่ยนองคการ 

กลยุทธการซื้อจะเหมาะสมเมื่อผูมีวุฒิสามารถสามารถหาและเขาถึงได 

แตก็เปนวิธีที่มีความเสี่ยงสูง องคการอาจไมสามารถหาผูมีวุฒิสามารถจากภายนอกที่ดีหรือมี

คุณภาพสูงกวาบุคลากรเดิม รวมถึงผูมีวุฒิสามารถภายนอกอาจไมสามารถหลอมรวมเขากับ

บุคลากรเดิมในการทํางาน  

2) การสราง คือ การที่ผูบริหารลงทุนในการทําใหพนักงานในปจจุบัน

แข็งแกรงและมีคุณภาพที่สูงข้ึน พนักงานจะตองหาวิธีการใหมในการคิดและปฏิบัติงาน เชน บริษัท 

Motorola และบริษัท General Electric ไดลงทุนอยางหนักในการชวยเหลือใหพนักงานไดเรียนรู

เทคนิคและทักษะการบริหารใหม ๆ ทั้งโดยการอบรมอยางเปนทางการและโดยประสบการณจาก

การทํางาน  

กลยุทธการสรางจะเหมาะสมเมื่อผูบริหารเชื่อมั่นวาการพัฒนาเปน

มากกวากิจการรมทางวิชาการ การฝกอบรมจะตองเ ชื่อมโยงกับผลทางดานธุรกิจไมใชทฤษฎี ความ

เสี่ยงของกลยุทธน้ีคือ เปนวิธีที่ตองใชเงินและเวลาจํานวนมากในการฝกอบรม 

3) การขอยืม ผูบริหารใชที่ปรึกษาจากภายนอกองคการเพื่อใหนํา

แนวความคิด กรอบ และเคร่ืองมือใหม ๆ เพื่อชวยใหองคการแข็งแกรงข้ึน ปรึกษาภายนอกจะ

แลกเปลี่ยนหรือสรางความรู ใหม ๆ ออกแบบวิธีการทํางานที่จะทําใหผูปฏิบัติงานไดรูจักงานที่ตน

ทําไดดีข้ึน 

องคการที่ใชกลยุทธน้ีจะตองนํารูปแบบที่บริษัทที่ปรึกษาแนะนํามา

ประยุกตใหเขากับองคการ ไมใชลอกเลียนแบบรูปแบบจากบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมด เพราะแตละ

องคการมีวิธีการในการนําแนวคิดตาง ๆ มาใชแตกตางกัน องคการตองมีกระบวนการและเคร่ืองมือ

ที่จะทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดเองเมื่อไมมีบริษัทที่ปรึกษา วิธีการน้ีจึงเปนเหมือนการเชา

ความรูจากบริษัทที่ปรึกษา ความเสี่ยงของวิธีน้ีคือ อาจตองใชเงินทุนและเวลาไปมากแต ไดรับ

ผลตอบแทนเพียงเล็กนอย หรือองคการอาจตองพึ่งพาบริษัทที่ปรึกษาโดยไมสามารถถายโอน
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ความรูเขาสูองคการ หรือบางองคการลอกเลียนรูปแบบของที่ปรึกษาโดยไมประยุกตใหเหมาะสม

กับองคการของตน 

4) การใหพนจากตําแหนง ผูบริหารจะตองมีการปรับยายพนักงานที่ไม

สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว พนักงานบางคนอาจจะเคยปฏิบัติงานไดตามที่

กําหนด แตประสบความลมเหลวที่จะพัฒนาทักษะใหม ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

ปจจุบัน บางคนไมสามารถเปลี่ยนแปลง เรียนรู และปรับตัว องคการควรที่จะมีการดําเนินการอยาง

เปนระบบกับผูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับตํ่า พนักงานทั้งที่ตองใหออกจากองคการและที่อยูตอ

ควรจะตองทราบวาองคการคาดหวังสิ่งใดจากพวกตน ทั้งน้ีองคการตองคํานึงถึงกระบวนการ

ดําเนินการที่เปนธรรมและเปนไปตามกฎหมายดวย 

การใหออกเปนวิธีที่มีความเสี่ยง นอกจากจะสูญเสียบุค ลากรที่ไม

เหมาะสมกับองคการแลว ยังเปนการทําลายขวัญและกําลังใจของพนักงานที่ยังคงอยูกับองคการ 

และยังทําลายความเชื่อมั่นที่มีตอฝายบริหารดวย 

5) การผูกมัด การธํารงรักษาพนักงานทุกระดับเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ 

ทั้งพนักงานระดับผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนผูที่มีวิสัยทัศนและสมรรถนะที่สําคัญ รวมไปถึงพนักงาน

ระดับปฏิบัติการและลูกจาง เพราะการลงทุนสรางสมรรถนะของบุคลากรเปนสิ่งที่ตองใชเวลาหลาย

ปจึงจะคุมทุน 

ธนาคารขนาดใหญหลายแหงลงทุนในโครงการฝกอบรมพนักงานอยาง

ไมคุมคา เพราะภายหลังมักจะสูญเสียพนักงานฝายสินเชื่อให แกธนาคารคูแขง น่ันเปนเพราะ

ธนาคารน้ันใชกลยุทธการซื้อและการสราง แตไมใชกลยุทธการธํารงรักษาบุคลากรที่องคการได

ลงทุนไป 

บางองคการแกปญหาการธํารงรักษาพนักงานโดยการจัดแบงกลุม ถาเปน

พนักงานที่มีความสําคัญจะมีการสัมภาษณเพื่อหาวิธีรักษาบุคลากรน้ันไว รวมถึงมีการทําสัญญาเพื่อ

ปองกันไมใหพนักงานออก ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการชวยรักษาบุคลากรที่มีความสําคัญและถือ

เปนการเพิ่มทุนทางปญญาขององคการดวย 

 

2.2.3.8 ขวากหนามในการสรางสมรรถนะ  

Fretwell (2008) นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขวากหนามในการสรางสมรรถนะของ

องคการ เรียกวา PREP Model (People, Resource, Environment, Process) โดยมีรายละเอียดดัง

ตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.3  ขวากหนามของสมรรถนะองคการและกลยุทธการแทรกแซง โดยใช PREP Model 

 

ทัศนคติหรือพฤติกรรม

ของพนักงาน 

สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข (การเขาแทรกแซง 

   ของฝายบริหาร) 

 

- ฉันไมสนใจ 

 

 

 

- ฉันไมสามารถทําได 

 

 

 

- ฉันไมตองการทํา 

บุคลากร (People) 

- พนักงานไมเห็น

ความสําคัญของสมรรถนะ 

 

 

- ปญหาสวนบุคคล การขาด

ความเชื่อมั่นในตัวเอง ไมมี

ทักษะเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติงาน 

- ทัศนคติดานลบนําไปสู

ความไมพอใจและความไม

ยืดหยุน 

 

- ใชการเสริมแรงทั้งทาง บวกและทาง

ลบ ใหพนักงานเขาใจความสําคัญของ

งานที่มีตอองคการ ยายพนักงานที่

ตอตาน หากไมปรับปรุงอาจตองเลิกจาง 

- จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรราย 

บุคคลขึ้นอยูกับความจําเปนของ

พนักงาน อาจมีการยายพนักงานใหไป

ทํางานที่เหมาะสมกับสมรรถนะ 

- ปรับทัศนคติของพนักงาน กําหนด

พฤติกรรมทางลบที่ตองมีการพัฒนาเพื่อ

ฝกอบรมใหเกิดความยืดหยุนและการ

ปรับตัว อาจตองยายพนักงานไปทํางาน

อ่ืน หรือเลิกจาง 

 

- ฉันไมสามารถทําได

เพราะฉันไมมี... 

 

 

 

 

- ฉันรูวาฉันตองทํา

อะไร (แตฉันไมรูวิธีที่

จะทํา) 

ทรัพยากร (Resource) 

- พนักงานมีความรูดาน

เทคนิค แตไมมีทรัพยากรที่

เพียงพอที่จะสนับสนุน 

 

 

 

- พนักงานมีความรูดาน

เทคนิค แตขาดทักษะหรือ

สารสนเทศที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน 

 

- รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ

ปจจัยปอนเขา ทบทวนผลลัพธ 

วิเคราะหทางเลือก และใหคําแนะนํา 

หากปญหาขยายวงกวาง อาจใชการให

พนักงานเขารวมในกระบวนการ

ปฏิบัติการ 

- ประเมินสมรรถนะหลักและทักษะที่

จําเปนของพนักงาน จัดการพัฒนา

รายบุคคลโดยเนนทักษะดานเทคนิค 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

 
ทัศนคติหรือพฤติกรรม

ของพนักงาน 

สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข (การเขาแทรกแซง 

   ของฝายบริหาร) 

    

 

    

  

 

- คุณบอกวาฉันตองทํา

มัน (แตฉันไมรูวาสิ่งที่

คุณตองการใหฉันทํา

คืออะไร) 

 

 

 

 

 

- ความไมชัดเจนของ งาน 

ความคาดหวัง และพฤติกรรม

การปฏิบัติงาน 

และความเชื่อมั่นในตนเอง ระบุความ

คาดหวังของผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

ใหสารสนเทศและขอมูลปอนกลับอยาง

ทันเวลา ใหรางวัลสําหรับผลการ

ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะ 

- อธิบายความคาดหวังใหชัดเจนโดย

ระบุพฤติกรรมผลการปฏิบัติงานที่

ตองการ ใหขอมูลปอนกลับเพื่อ

เสริมแรงความคาดหวังในผลการ

ปฏิบัติงาน มีนโยบายและกระบวนการ

ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดความรับผิดชอบของ

พนักงานในการทํางานและตอองคการ 

 

 

- เปนเร่ืองของเขาไมใช

เร่ืองของเรา 

 

 

 

 

 

 

- เราสามารถจัดการกับ

ปญหาทั้งหมดไดอยาง

รวดเร็วโดยไมตอง 

สภาพแวดลอม 

(Environment) 

- ปญหาที่อยูนอกเหนือจาก

หนาที่ของพนักงานหรือของ

หนวยงาน พนักงานมองไม

เห็นวิธีการปฏิบัติที่อยู

นอกเหนือจากหนาท่ีของตน 

 

 

 

- ปญหาพนักงานมีความ

สับสนในการแกปญหา ซึ่งเมื่อ

แกปญหาหน่ึงไปแลวจะ 

 

 

- เสริมแรงปฏิสัมพันธทางบวกระหวาง

แผนกและหนวยงานโดยการใหรางวัล

บุคคลและทีมที่มีการประสานงานที่ดี 

เนนความสามัคคีของบุคลากร สราง

ทักษะดานการปฏิสัมพันธ ให

สารสนเทศเกี่ยวกับภาพรวมของ

องคการและการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ

พนักงาน 

- ตัวแบบพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวา

ผลิตภาพที่แทจริงคือการแกปญหา

กอนที่ปญหาจะกลายเปนวิกฤต ให 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

 
ทัศนคติหรือพฤติกรรม

ของพนักงาน 

สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข (การเขาแทรกแซง 

   ของฝายบริหาร) 

ไดรับความชวยเหลือ

จากใคร 

 

 

 

 

- เรามีประสบการณ

และรูทุกสิ่งที่ควรรู 

นําไปสูปญหาใหมในองคการ 

 

 

 

 

 

- พนักงานมีความสับสนใน

เร่ืองประสบการณที่เกี่ยวกับ

ความรูที่สมบูรณ ซึ่งหัวหนา

งานไมไดมีการใหคําแนะนํา 

สงผลใหพฤติกรรมที่ดีไมได

รับการสงเสริม และ

พฤติกรรมท่ีไมดีไมไดรับการ

แกไข 

รางวัลกับความคิดสรางสรรคในการ

วางแผนกลยุทธ เสริมแรงการคิดอยาง

เปนระบบ มีการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานและการฝกอบรมที่ชวย

พัฒนาทักษะการจัดการงานที่

หลากหลาย 

- ผูบริหารตองไมมองวาประสบการณ

คือสมรรถนะ พนักงานทุกคนควรมี

โอกาสหาประสบการณที่เกี่ยวของกับ

ผลลัพธของงานและไดรับขอมูล

ปอนกลับจากหัวหนางาน มีกิจกรรม

การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยาง

ตอเน่ือง ฝกอบรมสมรรถนะหลักที่

จําเปนตอการรักษาผลการปฏิบัติงานใน

ระดับสูง 

 

- ฉันอยูในสถานการณ

ที่ไมรูจะไปทางไหน 

 

 

 

- วัฏจักรยังคงดําเนิน

ตอไป 

กระบวนการ (Process) 

- กระบวนการที่ซับซอน

หรือไมสมบูรณ สงผลใหผล

การปฏิบัติงานหรือผลิตภาพ

ลดตํ่าลง 

 

- กระบวนการหรือการ

ตัดสินใจที่ไมมีขอสรุปหรือ

ผลลัพธที่ชัดเจน 

 

- มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนทั้ง

ภายในหนวยงานและขามหนวยงาน 

อาจใชการทํางานเปนทีมหรือการ

รวมกลุมกันในบางชวงเวลาเพื่อให

พนักงานไดแกปญหารวมกัน 

- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการ

ทํางานที่ทันเวลา กรณีที่มีความซับซอน

มากอาจตองใชทีมงานหรือใหผูบริหาร

เขามามีสวนรวมดวย สงเสริมให

พนักงานคิดอยางเปนระบบ 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 

 

ทัศนคติหรือพฤติกรรม

ของพนักงาน 

สาเหตุของปญหา แนวทางแกไข (การเขาแทรกแซง 

   ของฝายบริหาร) 

- ฉันจะทราบได

อยางไรวาฉันกําลังไป

ในทิศทางที่ถูกตอง 

- ความไมชัดเจนของ

เปาหมาย ไมมีการระบุ

ตัวชี้วัดผลลัพธ 

- มีตัวชี้วัดเปาหมายที่ชัดเจน ทันเวลา 

ใหขอมูลปอนกลับแกพนักงานเมื่อ

บรรลุเปาหมาย ใหความสําคัญกับการ

รักษาลูกคาในทุก ๆ เปาหมาย  

 

แหลงท่ีมา: Frettwell (2008)  

 

2.2.4 ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยกับการยกระดับผลการดําเนินงานขององคการ 

Beer et al. (1984: 19, 35-36) ใชผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่ออธิบายวานโยบาย

การจัดการทรัพยากรมนุษยจะสามารถยกระดับผลการดําเนินงานขององคการไดอยางไร ดังน้ี  

 

2.2.4.1 ความผูกพันกับองคการกับการยกระดับผลการดําเนินงานขององคการ การ

เพิ่มความผูกพันกับองคการ ไมเพียงแตเพิ่มความจงรักภักดีและผลการดําเนินงานขององคการ แตยัง

เพิ่มคุณคาในตัวเอง ความรูสึกมี สวนรวมดานจิตใจ และความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับ

องคการของพนักงานดวย การมีความผูกพันกับองคการในระดับสูงทําใหพนักงานไดรับการจูงใจ

ใหรับฟง เขาใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่ผูบริหารสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มี

ผลตอคาจาง การปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จําเปน ความเชื่อมั่นจะสงผลใหพนักงานเชื่อถือคําพูด

ของฝายบริหาร และฝายบริหารจะมองวาพนักงานมีฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ 

นอกจากน้ี Dubosis and Associates (1997 อางถึงใน Suliman and Iles, 2000: 407) ยังสนับสนุน

ดวยวาจากงานวิจัยสนับสนุนวา หากตองการประสบความสําเร็จในเร่ืองการจัดการคุณภาพโดยรวม 

การปรับร้ือระบบ หรือปรับการทํางาน พนักงานทุกระดับในองคการอยางนอย 80% จะตองมีความ

ผูกพันกับองคการและการทํางานน้ัน 

มีการศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันกับองคการของ

พนักงานกับการลาออกของพนักงาน พบวาพนักงานที่มีความผูกพันกับองคการจะตองการออกจาก

องคการนอยกวาพนักงานที่มีความผูกพันกับองคการนอย มุมมองของความผูกพันกับองคการที่พบ

ในวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมขององคการมี 2 ดาน ไดแก ความผูกพันดานทัศนคติ (Attitudinal 
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หรือ Affective Commitment) และ ความผูกพันดานพฤติกรรม (Behavioral หรือ Continuance 

Commitment) 

2.2.4.2 สมรรถนะกับการยกระดับผลการดําเนินงานขององคการ นโยบายการ

จัดการทรัพยากรมนุษยชวยดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความรูที่จําเปนตอ

องคการและสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อองคการมีพนักงานที่มีทักษะและความรูตามที่

ตองการในเวลาที่ตองการ ซึ่งสมรรถนะยังนําไปสูความมีคุณคาในตนเองและความเปนอยูท่ีดีข้ึน

ของพนักงานดวย การมีสมรรถนะในระดับสูงคือการที่พนักงานในองคการมีทักษะที่หลากหลายที่

จะทํางานใหม ๆ ซึ่งการมีทัศนคติทางบวกตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง รวมกับนโยบายการ

สงเสริมและใหรางวัลแกการเรียนรูจะสงผลใหพนักงานสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน   

 

2.3 รางวัลและระบบรางวัล 

 

2.3.1 นิยามของรางวัล 

ในการศึกษาเร่ืองรางวัล มีคําภาษาอังกฤษที่ใชแทนรางวัลหรือคาตอบแทนหลายคํา ไดแก

Rewards, Compensation และ Pay (Li and Roloff, 2007: 210-230) และนักวิชาการบางทานมองวา

คาตอบแทนเปนสวนหน่ึงของรางวัล ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดรวบรวมนิยามเกี่ยวกับรางวัลและ

คาตอบแทนจากนักวิชาการหลายทาน เพื่อนํามาสรุปเปนนิยามของคําวารางวัลที่ใชในการศึกษาคร้ัง

น้ี  

2.3.1.1 รางวัล เปนสิ่งที่องคการใหเพื่อตอบแทนสิ่งที่พนักงานทําใหกับองคการ 

โดยรางวัลจะหมายถึงทั้งการใหรางวัลตอบแทนแกผลการปฏิบัติงานในอดีตและการจูงใจให

พนักงานทําใหดีข้ึนในอนาคต (Armstrong, 1993: 2) 

2.3.1.2 คาตอบแทน คือ รางวัลทั้งรางวั ลภายนอกและรางวัลภายในที่พนักงาน

ไดรับจากการทํางาน (Martocchio, 2004: 2) 

2.3.1.3 คาตอบแทน คือ รางวัลทั้งหมดที่ใหแกพนักงานเพื่อตอบแทนการ

ใหบริการของพนักงาน (Mondy, Noe, and Premeaux, 1999: 374) 

2.3.1.4 คาตอบแทน คือ ผลตอบแทนที่เปนเงินและผลประโยชนที่มีตัวตน ทุก

รูปแบบที่พนักงานไดรับจากการทํางาน (Bernardin, 2007: 252) 

2.3.1.5 คาตอบแทน คือ ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินและบริการและผลประโยชนที่

จับตองไดทุกรูปแบบที่พนักงานไดรับจากการเปนสวนหน่ึงในการจางงาน (Milkovich  and  

Newman, 2008: 9) 
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จากนิยามของรางวัลและคาตอบแทน จะเห็นวานักวิชาการไ ดใหนิยามของคาตอบแทนที่

แตกตางกัน บางทานจะมองวาคาตอบแทนมีความหมายถึงผลตอบแทนที่เปนตัวเงินและ

ผลประโยชนที่มีตัวตนเทาน้ัน แตบางทานมองวาคาตอบแทนจะรวมถึงผลตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

เชน รางวัลภายใน ดวย ซึ่งในที่น้ี ผูวิจัยจะไดใหนิยามของรางวัลวา เปนสิ่งที่องคการใหเพื่อตอบ

แทนสิ่งที่พนักงานทําใหกับองคการทั้งในอดีต และการจูงใจใหพนักงานทําใหดีข้ึนในอนาคต โดย

รางวัลจะมีทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

 

2.3.2 ประเภทของรางวัล 

คาตอบแทนหรือรางวัลที่องคการใหกับพนักงานแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ รางวัล

ภายใน (Intrinsic Compensation) และรางวัลภายนอก (Extrinsic Compensation) (Martocchio, 

2004:2) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

2.3.2.1 รางวัลภายใน เปนสภาพจิตใจของพนักงานที่เปนผลมาจากการปฏิบัติงาน

ของตน จากทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Theory) อธิบายถึงการที่พนักงานจะมี

ระดับสภาพจิตใจที่สูงข้ึนหากงานที่ทําไดรับการจัดอันดับของมิติ 5 ดานตอไปน้ีในระดับสูง ไดแก 

ความหลากหลายของทักษะ อัตลักษณของงาน นัยสําคัญของงาน ความเปนอิสระในการทํางาน 

และ ขอมูลปอนกลับ (Martocchio, 2004: 2-3)   

1) ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) งานน้ันตองใช

ผูปฏิบัติงานที่สามารถทํางานไดหลายอยาง ผูปฏิบัติงานตองมีทักษะ ความสามารถ และวุฒิสามารถ 

(Talent) ที่หลากหลายเพียงใด  

2) อัตลักษณของงาน (Task Identity) ผูที่ปฏิบัติงานน้ันไดทําหนาที่หรือ

มีสวนรวมต้ังแตเร่ิมตนจนกระทั่งงานน้ันสําเร็จมากนอยเพียงใด 

3) นัยสําคัญของงาน (Task Significance) งานน้ันสงผลกระทบตอความ

เปนอยูหรืองานของผูอ่ืนมากนอยเพียงใด  

4) ความเปนอิสระในการทํางาน (Autonomy) ผูที่ปฏิบัติงานงานน้ันมี

อิสระสามารถตัดสินใจในการทํางานมากนอยเพียงใด  

5) ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ผูบังคับบัญชาไดใหสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผลลัพธและผลการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานน้ันมากนอยเพียงใด 

 



 

 

39 

2.3.2.2 รางวัลภายนอก มีทั้งรางวัลที่เปนเงินและไมใชเงิน เปนสิ่งที่ลูกจางไดรับ

โดยสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานหรือระดับของการเรียนรูความรูหรือทักษะที่เกี่ยวของกับงาน 

ประกอบดวย ผลตอบแทนหลัก (Core Compensation) และผลประโยชนเกื้อกูลหรือสวัสดิการ 

(Martocchio, 2004: 6-9)  

1) ผลตอบแทนหลักที่เปนเงิน ประกอบดวย เงินเดือนพื้นฐาน (Base 

Pay) เงินที่ปรับตามคาครองชีพ (Cost-of-Living Adjustments: COLA) เงินที่จายตามระยะเวลาการ

ทํางานในองคการ (Seniority Pay) เงินที่จายตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

(Merit Pay) เงินตอบแทนจูงใจ (Incentive Pay) เงินที่จายตามความรูและทักษะ (Pay-for-knowledge 

and Skill-based-Pay)  

2) สวัสดิการ ประกอบดวย สวัสดิการตามที่กฎหมายระบุ และ

สวัสดิการที่องคการจัดใหพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายระบุ    

 

2.3.3 ระบบรางวัล 

ระบบรางวัลเปนการใชกลยุทธและกลไกขององคการโดยรวมเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมและ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่องคการตองการ ประกอบดวยรูปแบ บของคาตอบแทน การ

เลื่อนตําแหนงและการมอบหมายงาน ครอบคลุมถึงรางวัลที่ไมใชตัวเงิน โอกาสในการฝกอบรม 

การออกแบบและวิเคราะหงาน สภาพการทํางาน มาตรฐานการทํางาน เกณฑในการใหรางวัล การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Milkovich and Newman, 2008: 625) สวน Chicago Area Partnership 

(2003: 9) ไดสรุประบบรางวัลวาจะตองพิจารณาเร่ือง การจายคาตอบแทนพื้นฐาน เงินรางวัลจูงใจ 

สวัสดิการ ความกาวหนาในอาชีพ ความทาทายของงาน โอกาสในการเรียนรูและพัฒนา ความ

สอดคลองของคานิยมระหวางบุคคลกับองคการ 

 

2.3.3.1 การตัดสินใจในโครงสรางระบบรางวัล 

การตัดสินใจดานโครงสรางระบบรางวัลประกอบดวยการตัดสินใจในประเด็น

หลัก ดังน้ี (Lawler, 2000: 40-57, 2003: 464-472; Chicago Area Partnership, 2003: 9; Tortia, 2006: 

14)  

1) เกณฑที่ใชเปนพื้นฐานในการจายรางวัล คํานึงถึงงาน (Job based) ตัว

บุคคลหรือทักษะ (Person or Skill Based) หรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Based) การจาย

รางวัลโดยคํานึงถึงตําแหนงงานหรือประเภทของงานที่แตละบุคคลทํา มีสมมติฐานที่วาสามารถ

ระบุคาของงานน้ันได และพนักงานที่ทํางานน้ันจะมีคุณคาในองคการเทากับงานที่ตนทําเทาน้ัน 
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ขณะที่การจายรางวัลโดยคํานึงถึงตัวบุคคลจะพิจารณารางวัลจากทักษะและสมรรถนะที่บุคคลนั้นมี 

พนักงานจะไดรับงานที่เหมาะสมกับทักษะที่มี เมื่อพนักงานสามารถเพิ่มทักษะหรือสมรรถนะของ

ตน พนักงานจะไดรับรางวัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจายรางวัลใหแกตัวบุคคลจะเหมาะสมกับองคการที่

ตองการความยืดหยุน ตองการใหพนักงานมีการเรียนรู องคการที่กําลังเติบโตและพัฒนา รวมถึง

องคการที่ตองการดึงดูดและรักษาผูมีวุฒิสามารถ เพราะบุคคลเหลาน้ีจะมีทักษะที่หายากและมี

คุณคาที่องคการจะตองจายผลตอบแทนในระดับที่สามารถแขงขันกับองคการอ่ืนได นอกจากน้ียัง

ตองมีการระบุวิธีการจายบุคคลภายนอกโดยเปรียบเทียบกับผูดํารงตําแหนงในองคการ  (Chicago 

Area Partnership, 2003: 9) 

การตัดสินใจวารางวัลของพนักงานจะขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานมาก

นอยเพียงใด ผลการปฏิบัติงานน้ันอาจจะวัดในระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม หรือระดับองคการ 

รวมถึงอาจใชผลการปฏิบัติงานหลายรูปแบบรวมกันได เชน ผลการปฏิบัติงานของผูจัดการอาจวัด

จากยอดขายที่เพิ่มข้ึน ผลิตภาพ การพัฒนาของผูใตบังคับบัญชา การลดตนทุน เปนตน หรือบาง

องคการอาจขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลแตจายโบนัสตามผลงานของกลุมธุรกิจ 

การตัดสินใจวาปจจัยใดจะสงผลตอรางวัลตองกระทําดวยความ

ระมัดระวัง เน่ืองจากพฤติกรรมบางอยางอาจไมมีผลตอผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีตองพิจารณา

ในเร่ืองการคํานึงถึงผลระยะสั้นหรือระยะยาว พิจารณาผลงานของหนวยธุรกิจหรือองคการโดยรวม 

มุงเนนที่ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการเพิ่มของยอดขาย 

2) ระดับการจายเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของตลาดแรงงาน  (Market 

Position) การพิจารณายอดรวมของรางวัลเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ องคการจะตองมีการ

เปรียบเทียบรางวัลขององคการกับองคการอ่ืน ๆ ดวย ซึ่งระดับผลตอบแทนที่องคการใหเทียบกับ

องคการอ่ืน ๆ จะสงผลตอความพึงพอใจของพนักงาน และมีผลอยางมากตอการดึงดูดและธํารง

รักษาพนักงาน บางองคการจะใหความสําคัญกับการเปนผูนําในการจายผลตอบแทนใหพนักงาน จึง

กําหนดใหรางวัลขององคการตนจะตองสูงกวาหรือเทียบเทากับระดับตลาด ขณะที่บางองคการ

ไมใหความสําคัญกับการเปนผูนําในการจายผลตอบแทน ก็อาจกําหนดรางวัลไวในระดับเทียบเทา

หรือตํ่ากวาระดับตลาด 

องคการที่ตองการพนักงานที่มีความรูท่ีเปนที่มาของความสามารถในการ

แขงขันขององคการ มีความเหมาะสมที่จะจายผลตอบแทนในระดับที่สูงกวาตลาด แตองคการที่การ

ทํางานตองการพนักงานที่มีทักษะไมสูงมากและสามารถหาพนักงานไดงาย จะไมเหมาะสมที่จะจาย

ผลตอบแทนในระดับที่สูงกวาตลาดเพราะจะสงผลใหตนทุนแรงงานสูงขึ้นและอาจจําเปนตองลด

สวัสดิการลง นอกจากน้ีองคการจะไมไดจายผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวาระดับตลาดสําหรับทุก
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ทักษะ แตจะจายใหสําหรับทักษะที่จําเปนที่จะสนับสนุนสมรรถนะหลักขององคการ สวนทักษะอ่ืน

อาจจายเทากับหรือตํ่ากวาระดับตลาด 

ระดับการจายรางวัลมีความสําคัญเพราะตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง

สังคม พนักงานจะแสวงหาองคการที่ใหผลประโยชนสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามที่

พนักงานใช ทฤษฎีน้ีสอดคลองกับการรับรูการสนับสนุนขององคการ (Perceived Organizational 

Support: POS) พนักงานจะเกิดความผูกพันกับองคการเพราะพนักงานรับรูไดวาองคการเห็น

ความสําคัญของพนักงานและคํานึงถึงสภาพความเปนอยูของพนักงาน และทฤษฎีสัญญาใจ 

(Psychological Contract Theory) ที่กลาวถึงความสัมพันธภายในที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน 

กอใหเกิดภาระหนาที่และความผูกพันของพนักงาน ซึ่งทฤษฎีทั้งสามมองวาการแลกเปลี่ยนที่นาพึง

พอใจมากขึ้นจะสงผลใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการมากขึ้น (Fiorito; Bozeman; Young and 

Meurs, 2007: 186-207) 

3) การคํานึงถึงความเทาเทียมภายนอกและความเทาเทียมภายใน 

(Internal-External Equity) เกี่ยวของกับความยุติธรรมของการจัดสรรรางวัลใหพนักงาน ซึ่งวัดจาก

อัตราสวนของปจจัยปอนออก (Outputs) ตอปจจัยนําเขา (Inputs) เชน อัตราสวนระหวางคาจางตอ

ความพยายามในการทํางาน การจัดสรรรางวั ลที่ยุติธรรมคือการจัดสรรรางวัลที่มีอัตราสวนของ

ปจจัยปอนออกตอปจจัยนําเขาเทากันระหวางพนักงานแตละกลุม หรืออาจวัดจากความรูสึกของ

พนักงานที่มีตออัตราสวนของปจจัยปอนออกตอปจจัยนําเขา (Tortia, 2006: 38) องคการที่มุงเนนที่

ความเทาเทียมภายในจะพิจารณาวางานใดเปนงานที่คลายคลึงกันซึ่งจะไดรับรางวัลเทากัน แมวาจะ

มีหนาที่ที่แตกตางกันหรืออยูคนละหนวยธุรกิจ สวนองคการที่คํานึงถึงความเทาเทียมภายนอกจะใช

ตลาดแรงงานเปนปจจัยกําหนดวาพนักงานคนใดควรไดรับรางวัลเทาใด พนักงานที่ทํางานเดียวกัน

ในองคการเดียวกันแตอยูคนละธุรกิจจึงอาจไดรับรางวัลที่แตกตางกัน 

4) โครงสรางรางวัลรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจ  (Centralized or 

Decentralized Reward Structure) องคการที่ใชการรวมอํานาจจะมีระบบรางวัลที่พัฒนาขึ้นมาใช

รวมกันทั้งองคการ มีระดับขั้นและชวงการจายที่เปนมาตรฐานเดียวกั น ใชระบบการประเมินคางาน

เดียวกัน และอาจใชมาตรฐานการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงแบบเดียวกัน สวนองคการที่ใชระบบ

รางวัลแบบกระจายอํานาจ จะมีการออกแบบและบริหารระบบรางวัล การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ที่

แตกตางกันในแตละพื้นที่ องคการอาจกําหนดหลักการทั่วไปให แตการออกแบบและการตัดสินใจ

ข้ึนอยูกับแตละภูมิภาค 

5) ความแตกตางระหวางรางวัลในแตละระดับของสายการบังคับบัญชา 

(Degree of Hierarchy) ระบบน้ีจะมีการใหรางวัลแกพนักงานบางตําแหนงรวมถึงมีการใหสิ่งอํานวย
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ความสะดวกตาง ๆ มากกวาตําแหนงอ่ืน ซึ่งระบบน้ีเปนการสงเสริมใหเห็ นถึงความแตกตาง

ระหวางตําแหนงงานในองคการในเร่ืองอํานาจและสถานภาพ การพิจารณาวาความแตกตางระหวาง

รางวัลจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับกลยุทธและโครงสรางขององคการ   

6) สวนผสมของรางวัล  (Reward Mix) สวนประกอบของรางวัลเปน

ตัวกําหนดปริมาณและประเภทของบุคลากรที่องคการตองการ องคการที่ใชรางวัลที่มีความผันแปร

มาก เชน การใหหุนพนักงาน หรือการใหโบนัส จะดึงดูดพนักงานที่แตกตางจากองคการที่ใหรางวัล

แบบคงที่ องคการสามารถใหรางวัลไดในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน เงินสด สวัสดิการ สิ่งอํานวย

ความสะดวก หรืออาจใหรางวัลที่ไมใชตัวเงิน และสามารถใหในหลายรูปแบบ ทั้งเงินสด หุน หรือ

แผนการเกษียณอายุ ซึ่งการใหรางวัลที่ไมใชเงินสดอาจจะสูญเสียคุณคาบางสวนไป เชน ประกัน

ชีวิต จะถูกมองวามีคุณคานอยสําหรับพนักงานที่มีอายุนอย บางองคการจึงมีสวัสดิการยืดหยุนให

พนักงานมีทางเลือกวาตองการสวัสดิการแบบใด    

7) ความมั่นคงในงาน  (Job Security) ความมั่นคงในงานมีความสําคัญ

ตอพนักงานจํานวนมาก แตในปจจุบันองคการจะเสนอความมั่นคงในงานใหพนักงานนอยลง โดย

พนักงานรุนใหมจะคาดหวังวาตนจะมีศักยภาพที่จะยายที่ทํางานมากขึ้น พนักงานเหลาน้ีตองการ

ความรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอตน ตองการการฝกอบรม ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความกาวหนาของ

ตน เคร่ืองมือที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว (Mir et al, 2002: 187-188)   องคการจะให

ความสําคัญกับการสรางสภาพแวดลอมที่จะชวยใหพนักงานเติบโตและมีการเรียนรูท่ีพนักงานจะ

ไดรับประสบการณและการฝกอบรมที่จําเปนเพื่อใหพนักงานสามารถที่จะหาทํางานไมวาจะใน

องคการหรือที่อ่ืน (Employability) (Janssens et al., 2003 อางถึงใน Heilmann, 2006: 191) 

8)  การคํานึงถึงอาวุโส (Seniority) องคการสวนใหญใชหลักอาวุโสเปน

สวนหน่ึงของการพิจารณาใหรางวัลกับพนักงาน โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ทํางานในองคการ 

เชน เงินบําเหน็จบํานาญ วันลาพักผอนประจําป รวมถึงสวัสดิการบางประเภท รวมถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวก เชน ที่จอดรถ หรือขนาดพื้นที่หองทํางาน การใหรางวัลตามระยะเวลาการทํางานเปน

การสื่อสารใหพนักงานเห็นวาระยะเวลาการทํางานมีความหมาย เปนสัญลักษณบงบอกถึงความ

จงรักภักดีและความมุงมั่นผูกพันกับองคการของพนักงาน บางองคการมีการจัดงานและใหของที่

ระลึกแกพนักงานที่ทํางานครบตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

2.3.3.2 กระบวนการบริหารรางวัล กระบวนการในการบริหารรางวัลหลัก ๆ ที่จะ

พิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ ก การติดตอสื่อสารกับพนักงาน การมีสวนรวมในกระบวนการ

ตัดสินใจเร่ืองรางวัล และความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัล (Lawler, 2000: 57-59) การ
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ใหพนักงานไดรับทราบสารสนเทศและการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองรางวัล จะ

สงผลใหนโยบายที่นํามาใชไดรับการยอมรับซึ่งเปนผลมาจากความพึงพอใจของพนักงานและการ

ยอมรับในการตัดสินใจในเร่ืองรางวัล (Montemayor, 1996: 889-908) 

1) การติดตอสื่อสารกับพนักงาน เปนการตัดสินใจวาองคการจะมีการ

ติดตอสื่อสารกับพนักงานในเร่ืองรางวัลมากเพียงใด บางองคการถือเปนความลับที่พนักงานจะตอง

ไมพูดคุยกันถึงเงินเดือนและคาตอบแทนที่ตนไดรับ และมีการใหสารสนเทศในเร่ืองคาตอบแทนแก

พนักงานนอยมาก แตบางองคการเปดเผยตัวเลขคาตอบแทนที่พนักงานไดรับใหรับทราบกัน

โดยท่ัวไป รวมถึงการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความชัดเจนวาความแตกตางในการจายคาตอบแทน

เกิดจากอะไร เชน จายคาตอบแทนของบางตําแหนงสูงกวาระดับตลาดเน่ืองจากเปนตําแหนงสําคัญ

ของธุรกิจ (Chicago Area Partnership, 2003: 9) 

การที่บางองคการเลือกที่จะใหเร่ืองคาตอบแทนของพนักงานเปน

ความลับ เกิดจากหลายเหตุผล เชน ไมตองการใหพนักงานเกิดการเปรียบเทียบระหวางคาตอบแทน

ของตนกับเพื่อนรวมงาน ฝายบริหารตองการอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบคาตอบแทน การ

ลดความขัดแยงระหวางพนักงาน ไมตองการใหคูแขงทราบสารสนเทศเกี่ยวกับคาตอบแทนของ

องคการ ไมใหพนักงานเกิดการเปรียบเทียบระดับคาตอบแทนภายในกับภายนอกองคการ ซึ่งเหตุผล

หลักขององคการ คือ ไมตองการใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางพนักงานดวยกัน อันจะนําไปสู

ความรูสึกวาเกิดความไมเทาเทียมภายใน (Day, 2007: 741)  

2) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับรางวัล แตละองคการ

จะมีนโยบายใหพนักงานมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับรางวัลที่แตกตางกัน บาง

องคการการตัดสินใจเปนเร่ืองของฝายบริหารโดยเฉพาะ แตบางองคการอาจใหพนักงานมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ เชน ใหพนักงานเขารวมในการออกแบบระบบโบนัส 

3) ความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัล ในสวนของการ

ตัดสินใจในโครงสรางรางวัลไดกลาวถึงความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล ซึ่งแตกตางจากความ

เปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัล คือ ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลเกี่ยวของกับการ

รับรูของพนักงานวาตัวเลขคาตอบแทนที่พนักงานไดรับยุติธรรมหรือไม ขณะที่ความเปนธรรมของ

กระบวนการบริหารรางวัลเกี่ยวของกับการรับรูถึงความเปนธรรมของวิธีการในการกําหนดวา

ตัวเลขคาตอบแทนน้ันควรจะเปนเทาใด โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาความเปนธรรมของ

กระบวนการบริหารรางวัลมีความสัมพันธกับการประเมินคุณลักษณะของระบบโดยรวม สวนความ

เปนธรรมของการจัดสรรรางวัลมีความสัมพันธกับผลลัพธที่เฉพาะเจาะจง  (Folger and Konovsky, 

1989: 115) 
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ความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัล ใหความสําคัญกับผูท่ีทํา

หนาที่ประเมิน โดยประกอบดวย การใหคําอธิบายลวงหนาแกผูรับการประเมินถึงเกณฑที่ใชในการ

ประเมินและนําเกณฑดังกลาวมาใชจริง มีการติดต อสื่อสารสองทางในการพูดคุย ผูถูกประเมิน

สามารถอธิบายโตแยงผลการประเมิน ผูประเมินมีความคุนเคยในงานของผูถูกประเมิน และความ

สอดคลองของมาตรฐานที่นํามาใช (Greenberg, 1986 อางถึงใน Folger and Konovsky, 1989: 117)  

 

2.3.3.3 วัตถุประสงคของระบบรางวัล ระบบรางวัลมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ

องคการ ดังตอไปน้ี (Lawler, 2003: 457-462) 

1) การดึงดูดและธํารงรักษาบุคลากร รางวัลที่องคการเสนอมีผลการดึงดูด

ใหคนมาทํางานในองคการและยังคงทํางานในองคการตอไป โดยทั่วไปองคการที่เสนอรางวัลที่สูง

กวามีแนวโนมท่ีจะดึงดูดและธํารงรักษาบุคลากรไดมากกวา ระดับรางวัลที่สูงจะสรางความพึง

พอใจไดมากกวา สงผลใหอัตราการลาออกมีนอย พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานของตนจะ

ตองการทํางานในองคการเดิมตอไป 

การดึงดูดผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่องคการตองการ ถือเปนกาวแรกที่จะ

ทําใหองคการไดพนักงานที่มีความเหมาะสม โดยมีการศึกษาที่พบวาเงื่อนไขสําคัญของการคัดเลือก

พนักงาน คือ การมีผูสมัครงานที่มีความรู ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมในจํานวนที่มากพอ หาก

จํานวนผูสมัครไมมากพอแลว ตอใหใชระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิผลมากที่สุดก็อาจไดผลลัพธ

ในระดับที่จํากัด ระบบร างวัลที่นาสนใจจึงชวยใหองคการสามารถดึงดูดผูสมัครที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมใหมาสมัครงานกับองคการในปริมาณมากได (Lawler, 2000: 89)  

โดยทั่วไปองคการจะมีสมมติฐานวาอัตราการลาออกที่ตํ่าจะสงผลให

องคการมีประสิทธิผลที่สูง เน่ืองจากตนทุนการลาออกของพนักงานเปนต นทุนที่สูง การหา

พนักงานมาทดแทนพนักงานเดิมมีตนทุนที่สูงกวาเงินเดือนพนักงานหลายเทา แตมีบางองคการที่

ตนทุนการแทนที่พนักงานเดิมตํ่า ไดแก องคการที่ใชพนักงานที่ไมตองใชทักษะ องคการจะมี

ประสิทธิผลดานตนทุนที่ดีกวาหากใหคาจางตํ่าและยอมใหมีอัตราการลาออกสูง  

วัตถุประสงคของการออกแบบระบบรางวัลจึงควรจะธํารงรักษาบุคลากร

ที่มีคุณคา ระบบรางวัลจึงตองมีการกระจายรางวัลที่จะทําใหพนักงานที่มีคุณคารูสึกพึงพอใจเมื่อ

เปรียบเทียบรางวัลที่ตนไดรับกับบุคคลอ่ืนที่ทํางานที่คลายคลึงกันในองคการอ่ืน รวมถึงผูที่มีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีกวาตองไดรับรางวัลสูงกวาผูมีผลการปฏิบัติงานไมดีอยางมีนัยสําคัญ     

2) การจูงใจใหพนักงานเพิ่มผลการปฏิบัติงาน พนักงานจะตองรับรูวา

รางวัลจะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล พนักงานจะเลือกพฤติกรรมที่จะกอใหเกิด
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ผลลัพธที่ตนพึงพอใจ การ จูงใจใหพนักงานเพิ่มผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับสถานการณ การรับรู

ของพนักงาน และความตองการของพนักงาน 

3) การจูงใจใหพนักงานพัฒนาทักษะ นอกเหนือจากรางวัลจะจูงใจให

พนักงานเพิ่มผลการปฏิบัติงานแลว รางวัลยังสามารถจูงใจใหพนักงานพัฒนาทักษะไดดวย โดย

ระบบรางวัลอาจกําหนดใหพนักงานที่ทํางานที่ซับซอนไดรับรางวัลเมื่อสามารถพัฒนาทักษะที่ทํา

ใหสามารถทํางานในระดับที่สูงขึ้นไปได 

4) ผลดานวัฒนธรรม ระบบรางวัลจะมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมที่องคการ

ตองการได เชน สรางวัฒนธรรมการเปนผูประกอบการ นวัตกรรม ระบบราชการ การมีสวนรวม 

หรือการที่องคการจายรางวัลในระดับสูงจะสงผลใหพนักงานรูสึกวาตนเปนกลุมคนระดับผูนํา เปน

ตน ที่ระบบรางวัลชวยใหเกิดวัฒนธรรมไดเพราะระบบรางวัลมีอิทธิพลตอการจูงใจ ความพึงพอใจ 

และความเปนสมาชิกภาพขององคการ นอกจากน้ีการที่พนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับระบบรางวัลจะกอใหเกิดวัฒนธรรมการมีสวนรวมของพนักงานในการตัดสินใจ กอใหเกิด

ความผูกพันกับองคการและความสําเร็จขององคการ 

5) การเสริมแรงโครงสรางการบังคับบัญชา ระบบรางวัลชวยใหมองเห็น

สถานภาพในสายการบังคับบัญชา เมื่อพนักงานไดรับการเลื่อนไปสูสถานภาพที่สูงขึ้นจ ะไดรับ

รางวัลที่สูงข้ึนดวย 

6) การควบคุมตนทุน ระบบรางวัลมีผลตอตนทุนขององคการ ทั้งตอ

ตนทุนการดําเนินงาน กลยุทธการออกแบบระบบรางวัลที่ดีจะชวยใหเกิดความเหมาะสมระหวาง

ตนทุนรางวัลที่องคการจะตองจายกับความสามารถในการจายขององคการ เชน จายรางวัลสูงใน

กรณีที่องคการมีเงินมากและจายนอยในกรณีที่องคการมีปญหาดานการเงิน  

 

2.3.4 รางวัลระดับองคการ 

รางวัลระดับองคการตามการจัดของ Lawler (2000: 220) ประกอบดวย Stock Plan หรือ 

Stock-Based Programs, Gainsharing, Profit Sharing และ Goalsharing  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะไดกําหนดชื่อภาษาไทยที่ใชเรียกรางวัลระดับองคการทั้งสี่ประเภท 

ดังน้ี การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน (Stock Plan) การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ (Gainsharing) การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ (Profit 

Sharing) และการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ (Goalsharing) โดยชื่อ

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ และการใหรางวัลตามผล

กําไรขององคการ ใชตามงานที่ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน (2551: 128, 131) ไดเขียนไว  สวนภาษาอังกฤษ
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ที่ใชแทนรางวัลระดับองคการพบวานักวิชาการเขียนแตกตางกัน ไดแก การใหรางวัลตามหลักการมี

สวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ มีทั้งที่ใชวา Gainsharing (Lawler, 2000: 220), Gain 

Sharing (Wilensky, Wolter and Fischer, 2007: 58-67) และ Gain-Sharing (Washington Research 

Council, 2007) สวนการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการใช Goalsharing 

(Lawler, 2000: 220) และ Goal Sharing (Lee, Earley, Lituchy and Wagner, 1991: 33-39) 

นอกจากน้ีนักวิชาการเรียกการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการกับการจัดสรรหุนสามัญให

พนักงานรวมกันวา การมีสวนรวมทางการเงิน (Financial Participation) โดยมุงเนนที่รางวัลที่เปน

ตัวเงินเพื่อเพิ่มรายไดและเงินออมมากกวาคาจางคงที่ (Poutsma, 2001: 3) รายละเอียดของรางวัล

ระดับองคการ มีดังน้ี 

 

2.3.4.1 ความเปนมาของรางวัลระดับองคการ รางวัลระดับองคการทั้ง 4 ประเภท 

ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชจูงใจพนักงานในองคการ ซึ่ง ผูวิจัยไดรวบรวมความเปนมาของรางวัล

ระดับองคการทั้ง 4 ประเภทจากนักวิชาการหลายทาน ไดแก Risher (1999: 207-208) Hallock and 

Salazar (2003: 48) และ Freeman (2007: 2-3) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการเร่ิมมีในชวงศตวรรษที่ 19 สวนการให

รางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการถูกพัฒนาขึ้นมาในชวงทศวรรษ 

1930 การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการไดแสดงใหเห็นถึงการเปนสิ่งจูงใจที่ทรงพลังเมื่ออยูใน

สถานการณที่ถูกตอง แตหากใชไมเหมาะสมก็ไมมีผล ในองคการขนาดใหญพนักงานไมสามารถมี

อิทธิพลตอกําไรขององคการ เพราะมีปจจัยอ่ืนที่สงผลตอกําไรหลายปจจัย เชน เศรษฐกิจโลก เมื่อ

พนักงานไมรูสึกวาพวกตนมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการ ความเชื่อมโยงระหวางผล

การปฏิบัติงานกับผลลัพธที่ไดไมชัดเจน หรือธุรกิจเอกชนมักไมนิยมเปดเผยตัวเลขผลกําไ ร สิ่ง

เหลาน้ีจะลดประสิทธิผลของการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการที่จะใชเปนเคร่ืองมือจูงใจ 

(Risher, 1999: 207 – 208) 

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการเปน

เคร่ืองมือแกปญหาบางประการของการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ โดยวัดผลดานการเงินที่

พนักงานสามารถควบคุมได จึงเปนไปไดที่จะเปนเคร่ืองมือจูงใจที่มีประสิทธิผล Joe Scanlon ผูนํา

สหภาพแรงงานในชวงทศวรรษ 1930 เปนบุคคลแรกที่นําแนวคิดน้ีมาใช โดยการเปรี ยบเทียบ

ระหวางตนทุนเงินเดือนพนักงานวาเปนรอยละเทาใดของตนทุนการผลิตรวม หากตัวเลขรอยละน้ี

ลดลง แสดงวาพนักงานมีผลิตภาพเพิ่มข้ึน จะมีการนํา ผลไดหรือมูลคาเพิ่มสวนน้ีมาแบงให

พนักงาน ภายหลังแผนการน้ีไดรับการพัฒนาและมีชื่อเรียกหลายชื่อที่เชื่อมโยงกับแนวคิดน้ี แตการ
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ใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการแบบด้ังเดิมก็ยังมีปญหา เชน 

โลกธุรกิจมีพลวัตรที่ทําใหการเปรียบเทียบผลระหวางปปจจุบันกับปกอนหนามีความหมายนอยลง 

การลดตนทุนอาจจะไมใชเปาหมายสูงสุดขององคการ และประเด็นสําคัญ คือ การใหรางวัลตาม

หลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการมุงเนนที่การลดตนทุน น่ันคือ มองวา

แรงงานเปนตนทุนที่ฝายบริหารตองพยายามลด  

จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการทํางาน ผลตอบแทนจูงใจในปจจุบัน

ยังคงถูกอางถึงวาเปนการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ ที่

มองวาพนักงานเปนผูที่กอใหเกิดผลลัพธจํานวนมากใหแกองคการ การวัดผลการดําเนินงานมี

ขอบขายที่กวางขวางมากขึ้น เชน รวมถึงการจัดสงที่ตรงเวลาและความพึงพอใจของลูกคาดวย โดย

คําใหมที่นํามาใชอางถึงแผนการเหลาน้ี คือ การแบงปนความสําเร็จ  (Success Sharing) การให

รางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ  (Goalsharing) และ การแบงปนผลสัมฤทธิ์ 

(Achievement Sharing) ที่มีปรัชญาสําคัญที่สะทอนความเชื่อในเร่ืองการมีสวนรวมมากกวาเร่ือง

ตนทุน 

การเปลี่ยนแปลงในแนวคิดน้ียังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดานอ่ืน ๆ ดวย 

จากเดิมที่การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการและการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการจะแบงผลประโยชนที่เกิดข้ึนใหพนักงานทุกคน ไมวาจะมีสวนรวม

ในแผนมากนอยเพียงใดในจํานวนเงินหรือรอยละของเงินเดือนพื้นฐานที่เทากัน ซึ่งสอดคลองกับ

ความเชื่อในเร่ืองความเทาเทียมภายในองคการ  

ในปจจุบันองคการเร่ิมจะมุงเนนการใชผลตอบแทนแบบจูงใจเปนเคร่ืองมือดาน

การจัดการที่ใชเพื่อสนับสนุนเปาหมายเฉพาะดาน จึงมีการนําผลตอบแทนแบบจูงใจไปใชกับคน

กลุมเฉพาะบางกลุม เชน พนักงานขาย (Risher, 1999: 208) 

แนวคิดการใหพนักงานรวมเปนเจาของกิจการในสหรัฐอเมริกา เปนแนวคิดที่มีมา

เปนเวลานาน โดย Webb (1912 อางถึงใน Hallock and Salazar, 2003: 48) กลาวถึงการใหพนักงาน

รวมเปนผูถือหุนวาชวยกระตุนใหพนักงานกระตือรือรนและระมัดระวังในการทํางาน ในฐานะที่

เปนเจาของรวมในองคการที่ตนทํางาน พนักงานรูสึกวาตนตองรวมรับผิดชอบตอธุรกิจน้ันดวย 

การใหพนักงานรวมเปนเจาของกิจการพบไดทั่วไปในชวงทศวรรษ 1920 มีบริษัท

อเมริกันประมาณ 400 แหง ที่ใหพนักงานรวมเปนเจาของ จนกระ ทั่งป 1929 เกิดปญหาตลาด

หลักทรัพยตกตํ่า จึงเกิดความระมัดระวังในเร่ืองการใหพนักงานเปนเจาของกิจการ และการให

พนักงานเปนเจาของยังลดจํานวนลงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในชวงทศวรรษ 1930 ที่ราคาหุนลด

ตํ่าลงเปนประวัติการณ และพนักงานจํานวนมากตองตกงาน (Hallock and Salazar, 2003: 48) 
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การใหพนักงานเปนเจาของกิจการกลับมาไดรับความนิยมอีกคร้ังในชวงทศวรรษ 

1960 โดย Freeman (2007: 2-3) ไดสรุปประวัติการใหพนักงานเปนเจาของกิจการไว ดังน้ี 

 

ป 1956 Louis Kelso นักกฎหมายและวาณิชธนากรชาวซานฟราสซิสโก เปนผู

ริเร่ิมการใหพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของหนังสือพิมพ San Francisco โดยเปนท่ี

รูจักกันตอมาในชื่อ The Kelso Plan ตอมาในป 1958 เขาไดรวมกับนักปรัชญาชื่อ 

Mortimer Adler เขียน The Capitalist Manifesto ซึ่งกลาวถึงผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จากการใหพนักงานรวม เปนเจาของกิจการใน

ระดับกวาง (Broad Based Ownership) 

ในชวงตนทศวรรษ 1970 แนวคิดน้ีไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา 

Russell Long ของ Louisiana โดย Kelso และ Long เชื่อวาการใหพนักงานรวม

เปนเจาของกิจการจะกอใหเกิดความมุงมั่นผูกพัน (Commitment) นําไปสูผลิตภาพ

และกําไร และเสนอวาการใหพนักงานรวมเปนเจาของกิจการในระดับกวางไม

เพียงแตเพิ่มผลการดําเนินงานขององคการ แตยังชวยลดความตึงเครียด ความ

แตกตางทางฐานะ และชวยสรางสังคมที่ดีข้ึน 

กฎหมาย ESOP เกิดขึ้นเพื่อพยายามแกปญหาความมั่นคงทางสังคม เมื่อกฎหมาย 

Social Security Act ไดรับการลงนามโดยประธานาธิบดี Roosevelt ในป 1935 น้ัน 

1 ใน 70 ของชาวอเมริกันเขาขายไดรับผลประโยชนจากกฎหมายฉบับดังกลาว ใน

ป 1939 กฎหมายไดขยายใหมีผูไดรับผลประโยชนมากข้ึน การเกิดขึ้นของ ESOP 

เปนเคร่ืองมือสงเสริมความมั่นคงทางสังคม กฎหมายไดใหสิทธิประโยชนทาง

ภาษีและผลประโยชนดานการเงินเพื่อจูงใจใหเจาของกิจการขายหุนของกิจการ

ใหแกพนักงาน 

 

National Center for Employee Ownership ไดสรุปจํานวนแผนการใหพนักงานมี

สวนรวมเปนเจาของกิจการและจํานวนพนักงานที่เขารวมในแผน ของสหรัฐอเมริกา แสดงดังตาราง

ที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  การใหพนักงานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการของสหรัฐอเมริกา 

 

ป จํานวนแผนการใหพนักงานมีสวนรวม จํานวนพนักงาน (พันคน) 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1999 

1993 

1990 

1980 

1975 

9,225 

9,115 

8,875 

8,450 

8,050 

7,700 

7,600 

9,225 

8,080 

4,000 

1,600 

10,150 

10,030 

  9,600 

  9,300 

  8,885 

  8,500 

  8,000 

  7,500 

  5,000 

  3,100 

     250 

 

แหลงท่ีมา: National Center for Employee Ownership อางถึงใน Wirtz (2007: 24) 

 

2.3.4.2 ประเภทของรางวัลระดับองคการ 

 

1)  การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

องคการ  (Gainsharing Plans)   จะพิจารณากิจกรรมการปรับปรุงผลิตภาพหรือการลดตนทุนที่ไม

เกี่ยวของโดยตรงกับระดับผลกําไรของกิจการ มักจะจายใหผูมีสวนรวมในทันทีที่ผลการดําเนินงาน

เปนไปตามเกณฑที่จะไดรับรางวัล (Poutsma, 2001: 12) การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมใน

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการที่รูจักกันดีที่สุดคือ Scanlon Plan เสนอโดย Joe Scanlon 

(นักวิชาการบางทานระบุเปน Joseph Scanlon เชน Arthur (2001: 737-754); Weiss (2007)) 
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พนักงานขององคการทํางานเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานองคการและทําใหองคการเกิดผลสําเร็จ 

พนักงานจึงควรไดรับสวนแบงของความสําเร็จองคการดวย แผนน้ียอมรับผลการปฏิบัติงานใน

ปจจุบันขององคการเปนจุดเร่ิมตน แลวแบงผลที่ไดรับทางการเงินจากการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานระหวางแรงงานและองคการ จํานวนอาจเปนรอยละ 20-80 ของคุณคาเงินที่ไดรับ เหมาะ

กับองคการขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่สามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดดี ความคงที่มีความสําคัญใน

การกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการวัดไดงาย (Lawler, 2000: 222-223) 

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ

อาจใชในองคการที่มีพนักงานนอยกวา 1,000 คน และวัดผลการดําเนินงานที่พนักงานสามารถ

ควบคุมได เชน ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมุงเนนที่ตนทุนการผลิตที่สามารถควบคุมได ไดแก 

ตนทุนคาแรง การใชวัสดุ สารที่สื่อไปยังพนักงานชัดเจนวาดวยการรวมมือระหวางพนักงานดวยกัน 

เมื่อพนักงานสามารถลดตนทุนที่อยูในความควบคุมของตนเองลงได ถือเปนชัยชนะขององคการ

และเปนชัยชนะสําหรับพนักงานดวย พนักงานทุกคนในหนวยธุรกิจน้ันจะไดรับรางวัลเชนเดียวกัน 

โดยในการกําหนดจํานวนเงินที่ไดรับจะไมพิจารณาผลการปฏิบัติงานรายบุคคลหรือกลุม การจาย

รางวัลจะใชรอยละของเงินเดือนพื้นฐานหรือบางคร้ังอาจจายในจํานวนเงินที่เทากัน 

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ

สามารถใชในองคการขนาดใหญที่มีหลายสาขา โดยแตละสาขาจะมีการวัดผลการดําเนินงานของ

ตนเอง และรางวัลจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของโรงงาน  

Joe Scanlon เห็นวาพนักงานจะไดรับการจูงใจก็ตอเมื่อพนักงานมีโอกาส

ไดรวมในการตัดสินใจและเขาใจผลการดําเนินงานดานการเงินขององคการ มีการติดตอสื่อสารให

พนักงานเขาใจวาพนักงานมีผลตอผลการดําเนินงานขององคการอยางไร ใหพนักงานเสนอ

ขอคิดเห็นเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึน โดยจัดใหมีกลุมที่ทําหนาที่คัดกรองและนําขอเสนอแนะจาก

พนักงานไปปฏิบัติ (Lawler, 2000: 223-224) 

นักวิชาการไดกลาวถึงเงื่อนไขและผลกระทบของการใหรางวัลตาม

หลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการไวดังน้ี 

(1) เง่ือนไขของการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

องคการเปนผลตอบแทนที่ผันแปร จึงไมเหมาะสมกับพนักงานที่ตองการผลตอบตอบแทนที่คงที่

และมั่นคง และลักษณะองคการที่เหมาะสําหรับการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับองคการ คือองคการที่มีผลการปฏิบัติงานที่คงที่ มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กและมี

การวัดผลการดําเนินงานที่ดี ผลการปฏิบัติงานที่คงที่มีผลตอการกําหนดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 
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นอกจากน้ีตองมีการใหสารสนเทศ ความรู และการกระจายอํานาจใหพนักงานระดับลาง รวมถึงการ

ต้ังคณะกรรมการรวมระหวางพนักงานกับฝายบริหารก็จะชวยสรางความนาเชื่อถือในการ

ดําเนินการตามแผนการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการได 

(2)  ผลกระทบของการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ จากการศึกษาพบวารอยละ 80 ของการใหรางวัลตามหลักการมีสวน

รวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการในสหรัฐอเมริกาสรางผลในทางบวกตอผลการดําเนินงาน

ดานการเงินและใหผลเปนเวลามากกวา 3 ป บางแหงสรางผลในทางบวกถึง 10 ป โดยการใหรางวัล

ตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการชวยกอใหเกิดความสามารถในการ

แขงขันอยางมีนัยสําคัญและชวยใหเกิดผลการดําเนินงานดานการเงินที่ดี สวนภาคบริการพบ

ความสําเร็จของการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการไมมาก

นัก โดยจะมุงเนนที่การลดตนทุนการดําเนินงาน ซึ่งดูเหมือนวาการใหรางวัลตามหลักการมีสวน

รวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการจะเหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมมากกวาธุรกิจบริการ 

(Lawler, 2000: 225) 

2) การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ 

(Goalsharing)   คลายการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการที่

จายโบนัสเมื่อผลการปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน ครอบคลุมพนัก งานทั่วทั้งองคการ ประเด็นที่

แตกตางจากการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ คือ ความ

คงที่ของการวัดและมาตรฐาน โดยการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับองคการใชการวัดและมาตรฐานเดิมปตอป เพื่อสรางความไวใจ เขาใจและพฤติกรรมปกติ แต

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการยกระดับกลยุทธองคการโดยการ

วัดผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ มาตรฐานและการวัดจะถูกกําหนดประจําปและ

ไมอยูบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานเดิมหรือการใหคาตอบแทนปที่ผานมา มุงเนนการวัดผลการ

ปฏิบัติงานมากกวาตัวเลขทางบัญชี มีเปาหมายหลายเปาหมายได ไดแก ความพึงพอใจลูกคา การสง

มอบที่ทันเวลา และคุณภาพของสินคา โดยการเชื่อมโยงจํานวนโบนัสเขากับระดับเปาหมายผลการ

ปฏิบัติงานแตละเปาหมายที่ไดวางไว โดยมักกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป เมื่อครบปจะมีการ

กําหนดแผนและเปาหมายใหมหรือใชเปาหมายเดิมก็ได (Lawler, 2000: 226-227) 

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงกลยุทธธุรกิจ และยังงายตอการอธิบาย สามารถใชได

อยางมีประสิทธิผลในองคการที่กําลังเปลี่ยนแปลงและไมจําเปนตองมีประวัติการใหพนักงานมีสวน
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รวมในการตัดสินใจ มีความยืดหยุนสามารถปรับใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกที่มีความผันผวน

มากกวาการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ 

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการจะ

กําหนดใหรางวัลที่ใหพนักงานโดยไมเกี่ยวของกับผลดานการเงินขององคการ เชน คุณภาพ ความ

พึงพอใจของพนักงาน หรือ อัตราการเกิดอุบัติเห ตุ เปนตน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนของการใหรางวัล

ตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ จึงเปนการที่เปาหมายที่กําหนดไมไดสงผลตอผล

การดําเนินงานดานการเงินขององคการ เชน ยากที่จะบอกไดวาความพึงพอใจของลูกคาสงผลตอผล

การดําเนินงานดานการเงินเทาใด 

การที่การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ

มุงเนนที่เปาหมายเดียวอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ได ดังเชน กรณีสายการบิน

คอนติเนนตัลแอรไลนส ที่ต้ังเปาหมายที่การออกบินตรงเวลา จึงกําหนดวาหากสายการบินสามารถ

เปน 1 ใน 5 ของสายการบินที่ออกตรงเวลาที่สุด พนักงานทุกคนจะไดรับโบนัส เปาหมายนี้ทําให

เคร่ืองบินของสายการบินน้ีออกเดินทางไดตรงเวลา แตมีปญหาสัมภาระผูโดยสารลาชาและสูญหาย 

รวมถึงมีคํารองเรียนจากลูกคาสูงข้ึน ภายหลังสายการบินน้ีจึงตองกําหนดใหการจัดสงสัมภาระเปน

เปาหมายหน่ึงของสายการบินดวย (Lawler, 2000: 227-228) 

นักวิชาการไดกลาวถึงเงื่อนไขและผลกระทบของการใหรางวัลตาม

หลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการไวดังน้ี 

(1) เงื่อนไขของการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปา 

หมายขององคการ ความทาทายของการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ 

คือ การวัดแผนธุรกิจและกําหนดเปาประสงคของพนักงานที่ยุติธรรม มีเหตุผล และมีโอกาสทําได

สําเร็จ ตองกําหนดปตอปเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานองคการการใหรางวัลตามหลักการมีสวน

รวมในเปาหมายขององคการมักประสบความสําเร็จในชวงระยะสั้น แตเมื่อเวลาผ านไปจะ

ดําเนินการจัดการกระบวนการกําหนดเปาประสงคไดไมดี และอาจตองเปลี่ยนไปใชแผนอ่ืน 

พนักงานในองคการที่ใชการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมใน

เปาหมายขององคการเกิดความคาดหมายวา เมื่อตนปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กําหนดไว จะไดรับ

โบนัส โดยเปนโบนัสที่วัดผลในระดับองคการ ไมใชระดับบุคคลหรือระดับกลุม องคการตองสราง

ความเชื่อถือในเร่ืองความยุติธรรมและความมีเหตุผลของเปาหมายที่กําหนดไว หากองคการมีการ

ปรับเพิ่มมาตรฐาน ลดเงินโบนัส หรือเปลี่ยนวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยไมมีเหตุผล จะสงผล

ใหพนักงานเกิดความไมมั่นใจและลดความเชื่อถือของพนักงานได (Lawler, 2000: 229-230) 
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การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการจะ

ประสบความสําเร็จได จําเปนที่จะตองมีการอธิบายเปาหมายใหพนักงานเขาใจ มีการกําหนด

เปาหมาย และมีการแจงผลการปฏิบัติใหพนักงานไดรับทราบ น่ันคือ ตอ งมีสัญญา การ

ติดตอสื่อสาร และการจายรางวัลที่ดี ไมเชนน้ันแลว การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมใน

เปาหมายขององคการจะเปนการที่องคการตองเสียทั้งเวลาและเงิน 

ในบางคร้ังหากกําหนดจํานวนเงินโบนัสท่ีจะใหพนักงานตํ่า

เกินไป ก็จะไมสามารถจูงใจและใหพนักงานเขามามีสวนรวมในระยะยาวได จํานวนเงินโบนัสที่

กําหนดจึงตองมีความเหมาะสม แตในบางกรณีแมจํานวนเงินโบนัสจะนอย แตก็สามารถใชจูงใจ

พนักงานไดหากเปาหมายที่กําหนดเปนเปาหมายที่พนักงานมีความมุงมั่นที่ตองการจะบรรลุ

เปาหมายน้ัน กรณีน้ีเงินโบนัสไมใชสิ่งจูงใจพนักงาน แตสิ่งจูงใจที่แทจริงคือการบรรลุเปาหมายที่

พนักงานตองการ การใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหผล

การปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว (Lawler, 2000: 230) 

(3) ผลกระทบของการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมใน

เปาหมายขององคการ ตัวอยางความสําเร็จของการใชการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมใน

เปาหมายขององคการมีไมมากนัก อาจเกิดจากการที่ การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมใน

เปาหมายขององคการสามารถประสบความสําเร็จในระยะสั้น แตองคการไมมีการบริหารจัดการที่ดี 

ในเวลาตอมาแผนการน้ีจึงลมเหลวและถูกยกเลิกในที่สุด โดยอาจยกตัวอยางได เชน ในบางองคการ

ประสบความสําเร็จในการนําการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการมาใชใน

ชวงแรก ภายหลังผูบริหารตองการประหยัดเงิน จึงมีการเพิ่มความยากของเปาหมายหรือลดจํานวน

เงินโบนัสลง จึงไมเกิดการจูงใจพนักงานและยกเลิกแผนน้ีไป (Lawler, 2000: 230) 

3) การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ  (Profit Sharing) ใชรายงานผล

กําไรของบริษัทเปนการวัดผลการปฏิบัติงาน ในการกําหนดการจายโบนัสใหกับสมาชิกองคการ  

โดยมีการระบุระดับกําไรตํ่าสุดที่จะมีการจายโบนัส หากผลกําไรสูงกวาระดับที่กําหนดจะมีการนํา

เงินโบนัสรวมมาแบงใหกับพนักงาน  

ในบางคร้ังบริษัทอาจไมนําคาใชจายบางประเภทมาคํานวณในการวัด

กําไรที่กําหนด เชน ดอกเบี้ยและภาษี รวมทั้งคาใชจายพิเศษที่จายเพียงคร้ังเดียว การใหรางวัลตาม

ผลกําไรขององคการจายโบนัสตามเปอรเซ็นตคาจางพนักงาน โดยปรับตามการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปจเจกบุคคล เพื่อใหเห็นถึงความพยายามของพนักงานที่จะเพิ่มผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล (Lawler, 2000: 231-232) 
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นักวิชาการกลาวถึงเงื่อนไขและผลกระทบของการใหรางวัลตามผลกําไร

ขององคการไวดังตอไปน้ี 

(1) เง่ือนไขของการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ พนักงาน

มีความเขาใจระบบการจายรางวัล และพนักงานรับทราบวาความพยายามรวมของพนักงานจะสงผล

ตอความสามารถในการทํากําไรขององคการ การศึกษาหลายชิ้นแสดงใหเห็นวาความเขาใจระบบ

การจายรางวัลมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอระบบการจาย พนักงานที่เขาใจวา การให

รางวัลตามผลกําไรขององคการทํางานไดอยางไรและสามารถคาดการณไดวาตนจะไดรับประโยชน

อยางไร จะมีทัศนคติที่ดี (Coyle-Shapiro et al., 2002: 423-439)  

(2) ผลกระทบของการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ การ

ใหรางวัลตามผลกําไรขององคการมีทั้งจุดแข็งและจุดออนหลายประการ จุดออนที่สําคัญที่สุดของ

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการคือความสามารถในการจูงใจพนักงาน เน่ืองจากการใหรางวัล

ตามผลกําไรขององคการจะมีผลตอทัศนคติของพนักงานก็ตอเมื่อพนักงานรับรูถึงความเชื่อมโยง

ระหวางความพยายามของตนกับผลการดําเนินงานขององคการได  (Coyle-Shapiro et al., 2002: 

423-439; Perotin and Robinson, 2002: 3) แตในหลายองคการโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ อาจยากที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมของพนักงานกับความสามารถในการ

ทํากําไรขององคการ แผนรางวัลน้ีจึงไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของ

องคการ มีปจจัยที่พนักงานควบคุมไมไดหลายปจจัย ยกเวนพนักงานระดับสูงที่มีความสามารถใน

การตัดสินใจในองคการ การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการจึงใชจูงใจผูบริหารระดับสูงไดดีกวา  

กําไรขององคการเกิดขึ้นกับหลายปจจัย เชน ความผันผวนของราคา

วัตถุดิบ ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยูเหนือจากการควบคุมของพนักงาน หากองคการขาดทุนติดตอกันเปน

เวลาหลายปแมพนักงานจะทุมเททํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ ก็จะสงผลใหพนักงานเสียขวัญ

และกําลังใจและ การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการประสบความลมเหลวได (Bohlander, Snell, 

and Sherman, 2001: 425) 

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการสามารถใชจูงใจไดดีในองคการที่มี

พนักงานนอยกวา 500 คน ซึ่งบริษัทขนาดเล็กเหลาน้ีจะสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางผล

การปฏิบัติงานของพนักงานกับผลการดําเนินงานขององคการไดดีกวา 

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการไมสามารถจูงใจพนักงานที่ไมชอบ

ความเสี่ยง แตก็มีขอดีที่จะชวยดึงดูดบุคลากรที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคการ 

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการจะมีผลในการธํารงรักษาพนักงาน

ได หากองคการมีการจายเงินในระยะยาว เชน เมื่อพนักงานเกษียณ น่ันคือ พนักงานจะไดรับโบนัส
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ก็ตอเมื่อทํางานในองคการครบตามระยะเวลาที่กําหนด เชน ไมตํ่ากวา 5 ป แตในอีกมุมหน่ึงการจาย

รางวัลในระยะยาวก็ลดความสามารถในการจูงใจพนักงานลง อีกทั้งอาจจะเปนการธํารงรักษา

พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่าใหอยูในองคการเน่ืองจากการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ

มักจะใชกับพนักงานทั้งหมดในองคการ ซึ่งรวมถึงพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่าดวย (Lawler, 

2000: 233-234) 

ประโยชนที่สําคัญที่สุดของการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ คือ 

ผลกระทบดานวัฒนธรรมองคการและวิธีการที่พนักงานคิดเกี่ยวกับองคการ เมื่อแผนการน้ีใชกับ

พนักงานท้ังหมดในองคการ จึงมีศักยภาพที่จะกระตุนใหพนักงานใหความสนใจกับผลการ

ดําเนินงานดานการเงินขององคการ และสรางวัฒนธรรมการมุงเนนที่ผลการปฏิบัติงาน แมแผนการ

น้ีอาจจะไมสามารถจูงใจใหพนักงานทํางานหนักมากขึ้น แตก็จะจูงใจใหพนักงานใหความสนใจกับ

ผลดานการเงินขององคการ อีกทั้งยังพยายามที่จะทําความเขาใจธุรกิจที่ดําเนินอยู เน่ืองจากพนักงาน

ตองการทราบวาโบนัสของตนจะเปนอยางไร มาจากไหน และคํานวณอยางไร พนักงานจึงมีความ

เขาใจที่ดีข้ึนในธุรกิจขององคการ อีกทั้งมีความรูที่มากข้ึน และมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่คํานึงถึง

กําไร แตไมมีงานเชิงประจักษที่สนับสนุนผลกระทบของการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการมา

ใชในองคการมากนัก มีเพียงการศึกษาที่พบวาบริษัทที่นําการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการมา

ใชมีผลการดําเนินงานสูงกวาบริษัทที่ไมไดใชการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการเพียงเล็กนอย 

(Lawler, 2000: 234)   

4) การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน (Stock  Plans) การจัดสรรหุนสามัญ

ใหพนักงาน เปนรูปแบบหน่ึงของการจายผลตอบแทน โดยบริษัทจะจัดสรรหุนใหพนักงานเพื่อให

พนักงานมีโอกาสรวมเปนเจาของกิจการ ซึ่งในภาษาอังกฤษมีคําที่ใชแทนกันได คือ “Employee 

Ownership  Plan(s)” หรือ ESOP, “Equity-Based Pay Plan(s)” และ “Shared Compensation 

Scheme(s)” (Raschle Grand, 2004: 3) ทั้งน้ีบริษัทอาจกําหนดราคาหุนที่จัดสรรใหพนักงานในราคา

เทากับหรือตํ่ากวาราคาตลาดก็ได ในภาษาไทยไดใหนิยามการจัดสรรหุนใหพนักงานจากนิยามของ 

ESOP วา หมายถึง การเปดโอกาสใหแกพนักงานในองคกรทั้งระดับบริหารไปจนถึงพนักงานระดับ

ลาง มีสิทธิในการถือครองหลักทรัพยของบริษัทในรูปของหุนสามัญ (Common Stock) หรือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrants) โดยเปนการสรางแรงจูงใจและความภักดีตอองคกรของพนักงาน

ในระยะยาว (ESOP สูตรลับมัดใจผูบริหาร & พนักงาน,  2547: 163) 

การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานสงผลใหพนักงานมีสวนรวมในผลงาน

ของบริษัททางออม โดยไดรับเงินปนผลหรือสวนตางของราคาหุนสามัญหรือทั้งสองอยาง แผนน้ี
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ไมไดสัมพันธโดยตรงกับกําไรของบริษัท แตสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไร (Poutsma, 

2001: 13) 

ความเปนเจาของหุนเปนวิธีหน่ึงในการธํารงรักษา การจูงใจ และสราง

วัฒนธรรมของความเปนเจาขององคการ โดยการใหหุนมี 3 วิธี ไดแก      1) จัดสรรหุนสามัญให

พนักงานโดยไมตองชําระเงิน 2) จัดสรรหุนใหพนักงานซื้อ 3) ใหเปนสิทธิในการซื้อหุน  (Stock 

Options) ซึ่งมีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในราคาที่แนนอน 

บางกรณี การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานเปนความพยายามที่จะเพิ่มการ

มีสวนรวมของพนักงานมากขึ้นและเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการในองคการ บางกรณี

องคการใหหุนพนักงานเพื่อลดเงินเดือนและปรับปรุงกฎระเบียบการทํางาน 

สิทธิในการซื้อหุน (Stock Option) เปนการใหสิทธิพนักงานซื้อหุนใน

อนาคตในเวลาและราคาที่ระบุไว หากราคาใชสิทธิซื้อหุนตํ่ากวาราคาตลาดของหุนสามัญใน

ขณะน้ัน พนักงานจะไดรับผลตอบแทนจากการใชสิทธิซื้อหุนแลวขายตอในราคาตลาด     

นักวิชาการกลาวถึงผลกระทบและขอดีของการจัดสรรหุนสามัญให

พนักงานไวดังน้ี 

(1) ผลกระทบของการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน ผลของ

แรงจูงใจจากการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานมีนอยกวาการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ จาก

ปญหาการเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับราคาหุนสามัญ เพร าะมีปจจัยหลาย

ประการที่สงผลตอราคาหุนสามัญขององคการ โดยราคาตลาดของหุนสามัญจะขึ้นอยูกับการ

คาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัยที่องคการไม

สามารถควบคุมได (Lawler, 2000: 239)  

จุดแข็งของการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน ที่ใชจูงใจพนักงาน

คือปริมาณรางวัลที่พนักงานจะไดรับ ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคการ ที่จะ

สงผลตอราคาหุนขององคการไดอยางไมมีขีดจํากัด ดังน้ัน เมื่อรางวัลที่ไดรับมีปริมาณมาก จึง

สามารถจูงใจพนักงานไดแมพนักงานจะมองไมเห็นความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานของ

ตนกับราคาหุนสามัญขององคการ จุดแข็งน้ี มีผลกับการธํารงรักษา และการดึงดูดพนักงานเขามาใน

องคการดวย 

ปญหาของการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน คือ หากมีการ

จัดสรรหุนสามัญหรือสิทธิในการซื้อหุนสามัญใหพนักงานมากเกินไป จะสงผลกระทบตอราคา

ตลาดของหุนสามัญได โดยเฉพาะหากผูบริหารหรือพนักงานขายหุนสามัญออกไปพรอมกันใน

ปริมาณมาก จะสงผลใหราคาหุนสามัญของบริษัทลดลงทันที ซึ่งจะสรางความไมพอใจใหกับผูถือ
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หุนและนักลงทุน และปญหาสําคัญของการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน คือ กรณีที่มีการจัดสรร

หุนใหเฉพาะผูบริหารระดับสูง หรือผูบริหารระดับสูงไดรับการจัดสรรหุนในปริมาณที่แตกตางจาก

พนักงานระดับลางมาก จะสงผลใหพนักงานไมเชื่อถือในฝายบริหารโดยเห็นวาการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานจะเปนประโยชนตอผูบริหารระดับสูงโดยตรงมากกวาจะเปนประโยชนตอพนักงาน

ทั้งหมดในองคการ (Lawler, 2000: 239-240) 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางการใหหุนพนักงานกับการใหสิทธิใน

การซื้อหุนสามัญ การใหหุนพนักงานสงผลใหพนักงานมีโอกาสไดรับรางวัลในปริมาณมากเมื่อ

ราคาตลาดของหุนสูงขึ้น แตพนักงานก็มีโอกาสที่จะขาดทุนหากราคาตลาดของหุนลดลง สวนการ

ใหสิทธิในการซื้อหุนพนักงานจะไมมีโอกาสขาดทุน โดยในกรณีที่ราคาตลาดสูงกวาราคาใชสิทธิ

พนักงานก็จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ แตหากราคาตลาดของหุนสามัญตํ่ากวาราคาใชสิทธิ พนักงานก็

จะไมใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ ทําใหมีผูมองวาสิ่งที่พนักงานตองการไมใชหุนสามัญแตเปนเงิน

สด หากเปนเชนน้ีองคการควรจะใหเปนเงินสดดีกวาใหเปนหุนสามัญ (Lawler, 2000: 241) 

การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานจะชวยธํารงรักษาพนักงานได

ตามระยะเวลาที่ระบุในเงื่อนไขการไดรับสิทธิซื้อหุนสามัญ เมื่อครบกําหนดเวลา การจัดสรรหุน

สามัญใหพนักงานจะไมสามารถธํารงรักษาพนักงานไวได หลายองคการจึงใชวิธีการ จัดสรรหุน

สามัญใหพนักงานทุกปหรือทุกชวงเวลาหน่ึง เพื่อที่จะสามารถดึงดูดใหพนักงานยังคงอยูกับองคการ

ตอไป แตบางกรณี การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานก็สงผลในดานตรงกันขาม ดังกรณีของบริษัท 

Microsoft เมื่อพนักงานไดรับผลประโยชนจากการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานเปนเงินจํานวนมาก 

พนักงานที่มีอายุในชวง 30-40 ปหลายคนไดลาออกไปทําธุรกิจสวนตัว เพราะรางวัลที่ไดรับทําให

พนักงานมีเงินมากเพียงพอที่จะลงทุนทําธุรกิจสวนตัวได 

การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานเปนเคร่ืองมือที่ใชดึงดูด

พนักงานที่ตองใชความรู (Knowledge Worker) ที่ไดผลดีในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะบริษัทที่ตอง

ใชเทคโนโลยีระดับสูง การใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญเปนขอเสนอที่มีตนทุนตํ่าสําหรับองคการ 

ขณะเดียวกันก็เปนรางวัลที่มีมูลคาสูงสําหรับพนักงาน หลายองคการจึงนิยมนํามาใชในการดึงดูด

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ เพราะถือวาเปนรางวัลที่ชวยสรางประโยชนใหทั้งฝายนายจางและ

ลูกจาง (Lawler, 2000: 243)  

(2) ขอดีของการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน 

- สงเสริมความรวมมือระหวางพนักงาน (Weitzman and 

Kruse, 1990 อางถึงใน Darcimoles และ Trebucq, 2002: 2) 
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- สงเสริมความพยายามและความผูกพันของพนักงาน 

(Mitchell et al, 1990; Kruse, 1992 อางถึงใน Darcimoles และ Trebucq, 2002: 2) 

-  เพิ่มความรูสึกเปนสมาชิกขององคการ (Cannell and 

Wood, 1992 อางถึงใน Darcimoles และ Trebucq, 2002: 2) 

- ลดปญหาตัวแทน (Agency Problem) ที่ผูบริหารกับผู

ถือหุนมีเปาหมายแตกตางกัน โดยผูบริหารจะใหความสําคัญกับเปาหมายของตนมากกวาเปาหมาย

ขององคการ (Gitman, 2006: 20) การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานจะทําใหผลตอบแทนของ

พนักงานมีพื้นฐานอยูบนการสรางมูลคาแกผูถือหุน มีวัตถุประสงคเดียวกับผูถือหุน คือ การสราง

ผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน 

-  ลดการจายผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน (Kay, 1999: 36) 

-   เปนการคํานึงถึงผลตอบแทนในระยะยาวมากกวา

ระยะสั้น 

  

2.3.4.3 ผลของการใหรางวัลระดับองคการ 

การใหรางวัลกับผลการปฏิบัติงานระดับองคการเปนการวางแนวทางการให

คาตอบแทนปจเจกบุคคลสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธของธุรกิจ Lawler (2000: 220-

222)   

1) ผลดานแรงจูงใจ มีนอยหรือคงอยูไมนานเพราะการเชื่อมโยงระหวาง

พฤติกรรมพนักงานกับคาตอบแทนไมชัดเจน 

2) ผลดานวัฒนธรรมองคการ ชวยใหพนักงานเนนท่ีเปาประสงค

องคการ และสรางความรูสึกรวมในการสนับสนุนการทํางานรวมกับองคการ 

3) ผลดานการดึงดูดและธํารงรักษาพนักงาน ขึ้นกับขนาดการจาย

คาตอบแทน แตไมสามารถแยกความแตกตางของพนักงานที่ดีหรือไมดีออกจากกันได   

Poutsma (2001: 21-24) นําเสนอวาการที่องคการใหพนักงานมีสวนรวม

ทางการเงิน (Profit Sharing และ Stock Plans) เน่ืองจากแรงจูงใจใน 4 ดาน ไดแก เพิ่มผลิตภาพ เพิ่ม

ความยืดหยุนของผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน ผลประโยชนดานภาษี และตองการใหผลประโยชนกับ

พนักงานที่ชวยสรางความผูกพันของพนักงาน และยังนําเสนอเหตุผลอ่ืน ๆ ที่ มีการนําการมีสวน

รวมทางการเงินมาใชในองคการ ไดแก ลดบทบาทของสหภาพแรงงาน ใชเพื่อปองกันการควบรวม

กิจการ และใชในกรณีที่สถานการณทางการเงินขององคการมีปญหา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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(1) การเพิ่มผลิตภาพ Poole and Jenkins (1990 อางถึงใน 

Poutsma, 2001: 22) พัฒนาตัวแบบระดับองคการที่นําเสนอเหตุผลที่ใชและผลกระทบของการมี

สวนรวมทางการเงิน โดยบริษัทใชการมีสวนรวมทางการเงินเพื่อยกระดับความผูกพันภายในและ

ความผูกพันภายนอกของพนักงาน เปนผลใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนิน 

งานขององคการ (เพิ่มความยืดหยุน) และยกระดับอุตสาหกรรมสัมพันธ (ลดความขัดแยง) ดังภาพที่ 

2.1 

 

   

ภาพท่ี 2.1  ตัวแบบการมีสวนรวมทางการเงินระดับองคการ  

แหลงท่ีมา: Poole and Jenkins (1990 อางถึงใน Poutsma, 2001: 22)  

 

(2) ความยืดหยุนของเงินเดือนและคาจาง การมีสวนรวมทางการ

เงินชวยใหผลตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงินมีความยืดหยุนมากขึ้น และสอดคลองกับสถานการณ

ทางเศรษฐกิจมหภาค ความยืดหยุนของเงินเดือนและคาจางจะชวยลดการปรับลดจํานวนพนักงาน

ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า จึงชวยเพิ่มความมั่นคงในการทํางาน 

(3) ผลดานการจางงาน การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ

สงเสริมใหมีการจางงานเพิ่มขึ้นจากการลดตนทุนสวนเพิ่มของแรงงานอยางมีนัยสําคัญ (Weitzman, 

1984 อางถึงใน Poutsma, 2001: 24) แตตัวแบบของ Weitzman ไดกอใหเกิดขอสงสัยทั้งทางทฤษฎี

ปจจัยดานองคการ

และแรงงานสัมพันธ 

- กลยุทธ 

- บรรยากาศ 

- ตัวแทน 

ปจจัยภายนอก 

- -  กลุมอุตสาหกรรม 

- ตลาดแรงงาน 

- การแขงขัน 

- รัฐบาล 

- ความเปนสถาบัน 

กลยุทธ

ทางเลือก 

ประเภทของ

ระบบการมีสวน

รวมทางการเงิน 

เอกลักษณองคการ 

- ความผูกพัน

ภายใน 

- ความผูกพัน

ภายนอก 

ผลดานเศรษฐกิจ

และการเงิน 

- ผลดาน

อุตสาหกรรม

สัมพันธ 

- ผลการ

ดําเนินงานของ

องคการ 
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และเชิงประจักษ นอกจากน้ันตัวแบบของเขายังไมใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งไมใช

รูปแบบที่เปนที่ตองการในสหภาพยุโรป (Poutsma, 2001: 24) 

(4) ปองกันการควบรวมกิจการ การมีสวนรวมทางการเงินชวย

ปองกันการควบรวมกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งผลในเร่ืองมีทั้งประสบความสําเร็จและไมประสบ

ความสําเร็จ (Poutsma, 2001: 24) 

(5) ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน การมีสวนรวมทางการ

เงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน มีวัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมของพนักงาน โดยคาดหวังวาพนักงานที่มีสวนรวมจ ะมองวาตนมีฐานะเปน

ผูประกอบการและคํานึงถึงผลประโยชนขององคการ ดังน้ั นการมีสวนรวมทางการเงินจึงเปนการ

เพิ่มความผูกพันของพนักงานทั้งตองานและตอองคการ (Klein, 1987; Poole and Jenkins, 1991; 

Weber, 1992 อางถึงใน Poutsma, 2001: 29) นอกจากน้ีการมีสวนรวมทางการเงินยังถือเปนรางวัลที่

เปนตัวเงิน จึงกอใหเกิดระดับความพึงพอใจ ที่สูงข้ึน ชวยดึงดูดพนักงานทั้งในปจจุบันและใน

อนาคตขององคการ (Poutsma, 2001: 24) 

 

2.3.4.4 ขอจํากัดของรางวัลระดับองคการ ในบางคร้ังรางวัลระดับองคการ เชน 

การมีสวนรวมทางการเงินอาจไมสามารถจูงใจพนักงานได ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุดังตอไปน้ี 

(Poutsma, 2001:31-34) 

1) ปญหา Free-Rider การที่การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในการ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการกําหนดวาตองมีการแบงรางวัลที่ไดระหวางพนักงานดวยกัน อาจทํา

ใหพนักงานไดรับเงินเพียงจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามที่ไดทุมเทลงไป จึงอาจ

สงผลลบตอทัศนคติของพนักงานใหเกิดพฤติกรรมที่ไมตองการไดผลดานแรงจูงใจ มีนอยหรือคง

อยูไมนานเพราะการเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมพนักงานกับคาตอบแทนไมชัดเจน 

2) ปญหาความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับผล

การดําเนินงานขององคการ ในบางกรณีพนักงานมองไมเห็นความสัมพันธ ระหวางผลการ

ปฏิบัติงานของตนกับผลการดําเนินงานขององคการ โดยเฉพาะ อยางยิ่งองคการขนาดใหญและมี

การวัดผลทางการเงินที่ซับซอน (Lawler, 2000: 221) บางกรณีพนักงานเห็นวามีเพียงผูบริหาร

ระดับสูงที่มีอํานาจในการตัดสินใจในเร่ืองผลิตภัณฑ วิศวกรรม การต้ังราคา และการตล าด ซึ่งมีผล

โดยตรงตอกําไรของกิจการ การมีสวนรวมทางการเงินจึงไดผลเพียงเล็กนอยในการจูงใจพนักงาน

ใหเพิ่มผลการปฏิบัติงาน (Noe et al, 1997 อางถึงใน Poutsma, 2001: 31) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
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ความคาดหวังที่การจูงใจขึ้นอยูกับความเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมกับคุณคาที่พนักงานไดรับเปน

การตอบแทน เชน เงินรางวัล (Bell and Hanson, 1989 อางถึงใน Poutsma, 2001: 32) 

3) ความเสี่ยงของพนักงาน การที่พนักงานมีหุนสามัญขององคการ 

กอใหเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนมากกวาการที่พนักงานไดรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญ เน่ืองจาก

ราคาตลาดของหุนสามัญมีความผันผวน กอใหเกิดความไมแนนอนในผลตอบแทนท่ีพนักงานไดรับ 

(Poutsma, 2001: 32) 

4) ราคาตลาดของหุนสามัญลดลง (Dilution of Share Stock) ในชวงแรก

ที่บริษัทมีการออกหุนใหแกพนักงาน ราคาตลาดของหุนสามัญจะลดลงเน่ืองจากมีจํานวนหุนสามัญ

เพิ่มข้ึน ขณะที่ผลิตภาพและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยังคงเดิม แตเมื่อบริษัทสามารถ

เพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการทํากําไร ก็จะสงผลใหราคาตลาดของหุนสามัญเพิ่มสูงขึ้นได 

(Poutsma, 2001: 33) 

5) ความสามารถในการควบคุมของฝายบริหารลดลง เมื่อมีการจัดสรร

หุนใหแกพนักงาน อํานาจในการบริ หารงานของฝายบริหารสวนหน่ึงจะถูกสงไปที่พนักงานตาม

สัดสวนหุนที่ไดรับการจัดสรร สงผลใหความสามารถในการตัดสินใจในนโยบายตาง ๆ ที่ตองใช

เสียงในที่ประชุมผูถือหุนของฝายบริหารลดลง (Poutsma, 2001: 33) 

6) ความลมเหลวในการบรรลุความคาดหวัง การที่บริษัทจัดสรรหุ น

ใหแกพนักงานเพราะมีความเชื่อวาแผนการจายรางวัลแบบน้ีจะทําใหผลิตภาพและความสามารถใน

การทํากําไรเพิ่มสูงขึ้น แตจากงานวิจัยไมพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหวางการเปนเจาของหุน

สามัญกับการจูงใจและความมุงมั่นผูกพันของพนักงานที่สูงขึ้น และเมื่อราคาตลาดของหุนสามั ญ

เปลี่ยนแปลงจากหลายสาเหตุ สงผลใหพนักงานมองไมเห็นความสัมพันธระหวางผลตอบแทนจาก

การถือหุนของกิจการกับผลการปฏิบัติงานของตน (Poutsma, 2001: 33) 

7) การจายผลตอบแทนโดยการใหหุนสามัญ มีคาใชจายในการ

ดําเนินงานสูง จึงไมเหมาะสําหรับองคการขนาดเล็ก (Poutsma, 2001: 33-34) 

 

2.4 ทฤษฎีการจูงใจ 

 

2.4.1 นิยามของการจูงใจ  

ศัพทคําวา การจูงใจ (Motivation) มาจากภาษาละตินวา Movere ซึ่งหมายถึง ยาย (To 

Move) (Mitchell, and Daniels, 2003:1) การจูงใจเปนการศึกษาวาคนหรือสัตวจะมีพฤติกรรมตาง ๆ 
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ไดอยางไร โดยการจูงใจเกี่ยวของกับพฤติกรรมใน 2 ดาน คือ ทิศทางของพฤติกรรม กับความ

เขมขนของพฤติกรรม (Hume, 1995: 9) 

 

2.4.2 ทฤษฎีการจูงใจ  

Hume (1995: 10-17) แบงทฤษฎีการจูงใจเปน 3 สํานัก คือ Physiological Theories, 

Cognitive Theories และ Social/Behaviorist Theories  

2.4.2.1 Physiological Theories เสนอวามนุษยมีความตองการหรือแรงขับมาต้ังแต

เกิด ซึ่งความตองการเหลาน้ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนเรา มนุษยจะถูกจูงใจใหพยายามเติม

เต็มความตองการของตน นักจิตวิทยาที่เชื่อในทฤษฎีน้ี ไดแก Maslow, Herzberg, McGregor, 

Alderfer และ McClelland (Hume, 1995: 10) 

รางวัลชวยตอบสนองความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีของ Maslow เงิน

ตอบสนองดานรางกายในเร่ืองความหิว ตอบสนองดานความปลอดภัย เชน การซื้อประกัน สวน

ทฤษฎีของ Herzburg เงินเปนปจจัยเพื่อไมใหเกิดความไมพึงพอใจ แต Herzburg ก็ยอมรับวาการ

จายรางวัลชวยใหการจูงใจประสบความสําเร็จ ตามทฤษฎีของ Alderfer เงินชวยตอบสนองความ

ตองการแตละกลุมเชนเดียวกับ Maslow สวนทฤษฎีของ McClelland ความสัมพันธของเงินกับการ

สนองความตองการไมชัดเจนแตเงินก็เปนตัวชวยเติมเต็มความตองการ ขณะที่ทฤษฎีของ 

McGregor รางวัลไมไดมีบทบาทที่ชัดเจนในการจูงใจ (Hume, 1995: 21-23) 

2.4.2.2  Cognitive  Theories เสนอวามนุษยมีการไตรตรองถึงผลของการกระทํา

กอนจะที่จะลงมือแสดงพฤติกรรม นักทฤษฎี ไดแก Vroom, Lewin, Locke, Heider, Kelly และ 

Tolman 

การจายรางวัลจะขึ้นอยูกับความสนใจของแตละบุคคล ผูใดสนใจรางวัลก็จายเปน

ตัวเงินหรือผลประโยชนการเงินอ่ืน ๆ เชน รถประจําตําแหนง แตถาผูใดไมไดคํานึงถึงเงินมาก การ

จูงใจดวยเงินจะไมไดผลมากนัก (Hume, 1995: 27-28) 

2.4.2.3 Social/Behaviorist Theories รวม 2 ทฤษฎีเขาดวยกัน เสนอวามนุษยถูกจูง

ใจดวยปจจัยภายนอกคือสภาพแวดลอม ใหความสนใจกับการเรียนรูและการเสริมแรง ปฏิสัมพันธ

ระหวางคนกับกลุม นักทฤษฎี ไดแก Lawler, Watson, Taylor, Thorndike, Pavlov และ Skinner 

การจายรางวัลจะมีผลตอพฤติกรรม หากพฤติกรรมใดไดรับการเสริมแรงจาก

รางวัลที่สูงพอจะเกิดพฤติกรรมน้ันซ้ํา แตถารางวัลไมสูงพอจะไมทํา (Hume, 1995: 32) 
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2.4.3 รางวัลกับการจูงใจ 

รางวัลเปนการวัดเชิงปริมาณที่บอกใหทราบถึงคุณคาของพนักงาน สําหรับพนักงานแลว

รางวัลที่ไดรับมีผลตอมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน อีกทั้งยังแสดงถึงสถานภาพที่พนักงาน

ไดรับจากองคการ ดังน้ั นผลตอบแทนจึงเปนตัวแทนของรางวัลที่พนักงานไดรับเพื่อแลกเปลี่ยนกับ

สิ่งที่พนักงานไดกอคุณูปการใหแกองคการ (Bohlander, Snell, and Sherman, 2001: 364) 

 

2.4.3.1 สิ่งที่จําเปนตอความสําเร็จของแผนรางวัลแบบจูงใจ  (Bohlander, Snell, 

and Sherman, 2001: 402) รางวัลแบบจูงใจจะประสบความสําเร็จไดข้ึนอยูกับความสําเร็จของฝาย

บริหารที่จะจูงใจใหพนักงานเห็นถึงประโยชนของแผนรางวัลและจูงใจใหพนักงานเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาและบริหารแผนรางวัล ซึ่งจะเปนการสรางการยอมรับของพนักงานตอระบบ

รางวัลที่นํามาใช พนักงานจะตองมองเห็นความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางรางวัลที่ตนจะไดรับกับผล

การปฏิบัติงานของตน ความเชื่อมโยงน้ีจะสามารถมองเห็นไดเมื่อมีการกําหนดมาตรฐานเปนเชิง

ปริมาณหรือเชิงคุณภาพแบบวัตถุพิสัย ความมุงมั่นผูกพันของพนักงานที่จะบรรลุผลตามมาตรฐาน

ถือเปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะทําใหแผนรางวัลแบบจูงใจประสบความสําเร็จ ซึ่งตองอาศัยความเชื่อถือ

และเขาใจระหวางพนักงานกับผูบริหาร ที่จะทําไดโดยใชการติดตอสื่อสารแบบสองทาง อีกทั้ง

ผูบริหารตองไมทําใหรางวัลแบบจูงใจเปนรางวัลที่ตองไดรับอัตโนมัติทุกปตามตําแหนงงาน แต

พนักงานจะตองใชความพยายามจึงจะไดรับรางวัลน้ี  

คุณลักษณะของแผนรางวัลแบบจูงใจ ไดแก 

1) รางวัลเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่มีคุณคาตอองคการ 

2) พนักงานเห็นวาแผนรางวัลมีความยุติธรรม 

3) มาตรฐานที่กําหนดขึ้นทาทายแตสามารถทําได 

4) สูตรการจายรางวัลงายและสามารถเขาใจได 

 

2.5 ทฤษฎีความคาดหวัง 

 

2.5.1 แนวคิดท่ีใชอธิบายทฤษฎีความคาดหวัง 

แนวคิดสําคัญ 3 แนวคิดที่ใชอธิบายทฤษฎีความคาดหวัง ไดแก ผลการปฏิบัติงานกับ

ผลลัพธที่ความคาดหวัง  (Performance-Outcome  Expectancy) การดึงดูดใจของรางวัล 

(Attractiveness) และความพยายามกับการคาดหวังผลการปฏิบัติงาน (Effort-Performance 

Expectancy) (Lawler, 2003: 458-459) 
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2.5.1.1 ผลการปฏิบัติงานกับผลลัพธที่ความคาดหวัง       (Performance-Outcome 

Expectancy) ปจเจกบุคคลจะมีความคิดถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทุกพฤติกรรมกับผลลัพธ

ท่ีแนนอน (รางวัลหรือการลงโทษ) พนักงานจะเกิดการคาดหวัง เชน หากสามารถผลิตสินคาไดมาก

จะไดรับโบนัส หรือปริมาณสินคาที่ผลิตไดจะสรางความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจใหแกหัวหนา

งานหรือเพื่อนรวมกลุม ระดับผลการปฏิบัติงานแตละระดับจะนําไปสูผลลัพธที่แตกตางกัน   

2.5.1.2 การดึงดูดใจของรางวัล (Attractiveness) ปจเจกบุคคลแตละคนจะมีความ

ตองการและรับรูถึงคุณคาของรางวัลแตกตางกัน เชน พนักงานบางคนอาจตองการการเลื่อน

ตําแหนง ขณะที่พนักงานอีกคนหน่ึงไมตองการยายออกจากกลุมเพื่อนรวมงานเดิม หรือแผนเงิน

บํานาญจะสรางความพึงพอใจใหแกพนักงานอาวุโสมากกวาพนักงานที่มีอายุนอย เปนตน  

2.5.1.3 ความพยายามกับการคาดหวังผลการปฏิบัติงาน        (Effort-Performance 

Expectancy) ปจเจกบุคคลจะคํานึงถึงความเปนไปไดที่พฤติกรรมที่ทําจะประสบความสําเร็จ 

พนักงานจะรับรูวายากเพียงใดที่ตนจะสามารถบรรลุผลลัพธที่ตองการ ถาพฤติกรรมใดมีโอกาส

สําเร็จมากกวา พนักงานก็จะมีความคาดหวังสูงกวาพฤติกรรมที่มีโอกาสสําเร็จนอยกวา 

 

2.5.2 ทฤษฎีความคาดหวังกับรางวัล 

ทฤษฎีความคาดหวังที่ใชในเร่ืองการจูงใจพนักงาน กลาวถึงระดับการจูงใจของแตละ

บุคคลขึ้นอยูกับการดึงดูดใจของรางวัลและความเปนไปไดที่จะไดรับรางวัล ทฤษฎีความคาดหวัง

ไดพัฒนามาจากงานของนักจิตวิทยาที่มองวามนุษยเปนผูมีเหตุผลและมีความเชื่อและความคาดหวัง

เกี่ยวกับชีวิตในอนาคต โดยทฤษฎีน้ีกลาววาพนักงานจะใชความพยายามในการทํางานมากขึ้นถา

พนักงานคาดวาจะไดรับรางวัลที่มีคุณคา เพื่อใหเกิดการจูงใจใหพนักงานมีความพยายามในการ

ทํางาน คุณคาของรางวัลที่เปนตัวเงินที่เสนอใหแกพนักงานจึงตองดึงดูดใจ พนักงานยังตองเชื่อดวย

วาผลการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณคาตอนายจางและนํามาซึ่งการไดรับรางวัลที่ตนคาดหวัง (Bohlander, 

Snell, and Sherman, 2001: 365-366) 
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ภาพท่ี 2.2  รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน (Pay-for-performance) กับทฤษฎีความคาดหวัง  

แหลงท่ีมา: Bohlander, Snell, and Sherman, 2001: 366 

  

จากภาพที่  2.2 ความสัมพันธระหวางรางวัลตามผลการปฏิบัติงานกับทฤษฎีความคาดหวัง 

ตัวแบบน้ีทํานายวาความพยายามสูงจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดี (ความคาดหวัง) เชน หาก

พนักงานเชื่อวาตนมีทักษะและความสามารถที่จะทํางานที่ไดรับและหากตนทํางานหนัก (ความ

พยายาม) จะสงผลใหผลการปฏิบัติงานของตนดีข้ึน และผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนควรจะไดรับ

รางวัลที่นาพึงพอใจเปนสิ่งตอบแทน (คุณคา) การจายรางวัลตามผลการปฏิบัติงานจึงนําไปสูความ

พึงพอใจ ความรูสึกเชนน้ีจะเสริมแรงใหพนักงานมีความพยายามในการทํางานในระดับสูง 

(Bohlander, Snell, and Sherman, 2001: 366) 

ดังน้ัน การที่พนักงานมองวารางวัลมีคุณคามากนอยเพียงใดจึงเปนปจจัยสําคัญในการระบุ

คุณคาการจูงใจของรางวัล นอกจากน้ี การติดตอสื่อสารสารสนเทศเกี่ยวกับรางวัลที่มีประสิทธิผล

และสภาพแวดลอมขององคการจะสงผลใหพนักงานเชื่อมั่นในฝายบริหาร และมีการรับรูในเร่ือง

รางวัลที่ถูกตองมากยิ่งข้ึน (Bohlander, Snell, and Sherman, 2001: 366)    

 

2.6 ขอมูลองคการ 

 

2.6.1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี. คอมมูนิเคชั่น 

แอนด ทรานสปอรต จํากัด กอต้ังจากประสบการณการเปนผูจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณ

สื่อสาร ของนายพุทธชาติ รังคสิริ และ นางปยะนุช รังคสิริ ซึ่งเปนผูที่ริเร่ิมเปดรานจําหนาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ในศูนยการคามาบุญครองเปนรายแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ดวยทุนจด

ทะเบียนเร่ิมแรกจํานวน 1,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอย 

เช่ือมโยงดวยความคาดหวัง เช่ือมโยงดวยคุณคา 

ความพยายามสูง ผลการปฏิบัติงานดี 
เงินรางวัล 

ที่มีคุณคา 

ความพึงพอใจ

ในเงินรางวัล 
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คือ บริษัท แซม คอรปอเรชั่น จํากัด ข้ึน ดวยทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 

99.99 เพื่อจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่  

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ซิมการด บัตร เติมเงิน และบัตร

เงินสด ในระบบ Digital GSM Advance และระบบ Digital GSM 1800 และอุปกรณเสริมตาง ๆ 

โดยบริษัทไดรับสิทธิในลักษณะแฟรนไชสจาก AIS ในการจําหนายสินคาและใหบริการดานตาง ๆ 

ภายใตเคร่ืองหมายการคาและชื่อทางการคาวา “เทเลวิซ (Telewiz)” จํานวน 22 สาขา และ “เทเลวิซ 

เอ็กซเพรส (Telewiz Express)” จํานวน  1 สาขา นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับสิทธิใหดําเนินกิจการ

ตัวแทนศูนยบริการแอดวานซ (Service Dealer Center) เปนศูนยบริการหลังการขายจากบริษัท 

ดิจิตอลโฟน จํากัด ภายใตเคร่ืองหมายการคา Mobile from Advance สําหรับสาขาเทเลวิซของบริษัท

จํานวน 4 สาขา 

ปจจุบันบริษัทเปนผูจัดจําหนายโดยตรงของ Motorola Electronics Pte. Ltd. สําหรับ

โทรศัพทเคลื่อนที่บางรุนของผูผลิตรายดังกลาว และในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดรับการแตงต้ัง

จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส จํากัด ใหเปนผูจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ “Samsung” แตเพียง

ผูเดียวในประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทยังเปนตัวแทนจําห นายโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับผูจําหนาย 

(Distributor) จํานวน 3 บริษัท ประกอบดวย  บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด บริษัท เอ็มลิ้งค เอเชีย       

คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด  รวมทั้งมีการซื้อ

เพิ่มเติมจากตัวแทนจําหนายรายอ่ืนในประเทศไทย โดยผูจัดจําหนายแตละรายจะไดรับสิทธิในการ

จําหนายโทรศพทเคลื่อนที่เฉพาะรุน และบางยี่หออีกดวย  (บริษัท ทีดับบลิวแซด  คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน), 2551: 17) 

 

2.6.2 บริษัท อารียา  พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)  

บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ต้ังข้ึนในป 2543 เพื่อรับจางสรางบาน แต

ปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยการจัดสรรที่ดินและรับจางสรางบาน ในป 2546 

บริษัทไดเปลี่ยนเปนบริษัทมหาชน และในป 2547 บริษัทไดนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทดําเนินธุรกิจโดยแบงสินคาออกเปน 3 ประเภท ไดแก               

1) โครงการบานเด่ียว โดยบริษัทจะขายที่ดินเปลาซึ่งเปนกรรมสิทธิของบริษัทและรับจางปลูกสราง

บานบนที่ดินในโครงการดังกลาว หรือขายที่ดินพรอมบานสรางเสร็จ 2) โครงการทาวนเฮาส และ 

3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยจุดเดนของของสินคาบริษัทคือจะต้ังอยูบนที่ดินที่ใกลใจกลางเมือง 

ใกลแหลงคมนาคม  และสถานอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางเต็มที่ (อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน), 2551: 18) 



 

 

67 

2.6.3 บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535 โดยนายสมชาย ชี

วสุทธานนท และนายฐนิสสพงษ ศศินมานพ เพื่อประกอบธุรกิจรับจาง ผลิตภาพยนตรโฆษณา 

(Production house) และใหคําปรึกษาในการสรางสรรคงานโฆษณา ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

และมีพนักงานในชวงเร่ิมแรกจํานวน 16 คน จากผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและตองการของ

ลูกคา ในชวง 15 ปที่ผานมา บริษัทมีการขายธุรกิจโดยการเพิ่มทุนและจํานวนบุคลากรโดยเฉพาะผู

กํากับที่มีฝมือเปนที่ยอมรับจากคนในวงการและองคกรอิสระอยางตอเน่ือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 207.82 ลานบาท มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 155 คน โดย

มีผูกํากับภาพยนตรในสังกัดจํานวน 10 คน (บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน), 2551: 8)   

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจางผลิตภาพยนตรทางโทรทัศน

ที่แพรภาพทั้งในและตางประเทศ เชน ญ่ีปุน จีน และเวียดนาม เปนตน บริษัทมุงเนนผลิตผลงานที่มี

คุณภาพและตรงตามความตองการของลูกคา โดยลูกคาของบริษัท สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม 

คือ กลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และกลุมบริษัทผูเปนเจาของสินคา (Non-Agency) ผลงาน

ของบริษัทที่ผานมา เชน หนอน-ยูนีฟกรีนที, ไททานิค-Sokken, ก็อดซิลลา-ปตท., มิสทีน, แบล็ค

แคท,  ดีแทค, คาราบาวแดง, เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังลูกทุง, ไฮโดรไลท, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

เปนตน ซึ่งจากผลงานที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของคนในวงการ ทําใหบริษัทไดรับรางวัลจาก

องคการที่เกี่ยวของกับการผลิตภาพยนตรโฆษณาทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน London 

International Advertising Awards, The New York Festivals, Bangkok Art Directors’ Awards 

(BAD Awards) และ Top Advertising Contest of Thailand Awards (TACT Awards) เปนตน และ

จากผลงานที่เปนที่ยอมรับกวา 15 ป ทําใหบริษัทไดรับการจัดอันดับจาก The Gunn Report ซึ่ง

ตีพิมพลงในนิตยสาร Creative Review ถึง 3 ป โดยฉบับเดือนมกราคม 2546 ไดรับการจัดอันดับให

เปนบริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณาที่ไดรับรางวัลมากที่สุดในป 2544 เปนอันดับ 5 ของโลก สําหรับ

การจัดอันดับซึ่งตีพิมพเมื่อเดือนมกราคม 2546 บริษัทไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทผลิตโฆษณา

ที่ไดรับรางวัลมากที่สุดในป 2545 เปนอันดับ 10 ของโลก และเปนบริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณาใน

เอเชียแหงเดียวที่ไดรับการจัดอันดับใหติด 1 ใน 10 ของโลก และสําหรับการจัดอันดับซึ่งตีพิมพเมื่อ

เดือนมกราคม 2548 บริษัทถูกจัดอันดับใหเปนบริษัทผลิตภาพยนตรที่ไดรับรางวัลมากที่สุดในป 

2547 เปนอันดับ 4 ของโลก นอกจากน้ัน ในป 2548 นายสมชาย ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ

และประธานกรรมการบริหารของบริษัทยังไดรับรางวัล Top Fifty Young Executive Awards 2005 

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกดวย (บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน), 2551: 12) 
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เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวนทั้งในดานการผลิตภาพยนตร

โฆษณา การใหบริการ เชาอุปกรณเพื่อการผลิตภาพยนตร ละครและภาพยนตรเร่ือง รวมถึงการผลิต

รายการโทรทัศน  การจัดกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ และ ผลิตภาพยนตรเร่ือง บริษัทไดมีการลงทุนใน

บริษัทยอย 9 บริษัท และกิจการรวมคา 1 แหง (บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน), 2551: 12)  

 

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของตามท่ีไดนําเสนอไปแลว ผูวิจัยไดพิจารณาเห็นวามี

ความสัมพันธระหวางระบบรางวัลกับผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย และเห็นวา ควรจะได

นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ืองอิทธิพลของรางวัลระดับองคการตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย เพื่อดําเนินการศึกษาตอไป โดยไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังภาพที่ 

2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

โครงสรางรางวัล 

- ระดับการจายรางวัล 

- ความเปนธรรมของการจัดสรร

รางวัล 

- ประเภทของรางวัล 
 

กระบวนการบริหารรางวัล 

- การใหพนักงานมีสวนรวม 

- การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

- ความเปนธรรมของการบริหาร

รางวัล 

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

- ความผูกพันกับองคการ 

- สมรรถนะ 
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2.8 สรุป 

 

ตัวแปรตามของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ที่เปนปจจัยปอน

ออกที่เกิดจากนโยบายและกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษยขององคการ ซึ่งในการศึกษาน้ีผูวิจัยได

เลือกความผูกพันกับองคการของพนักงานและสมรรถนะของพนักงานเปนองคประกอบของ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย สวนตัวแปรอิสระ ไดแก ระบบรางวัล ซึ่งประกอบดวย 

โครงสรางรางวัลและกระบวนการบริหารรางวัล 

ความผูกพันกับองคการ คือ การที่พนักงานมีความเชื่อและยอมรับตอเปาหมายและคานิยม

ขององคการ พนักงานมีความพยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคการ และพนักงานมี

ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคการ นักวิชาการมองวาพนักงานมี

แนวโนมความผูกพันกับองคการพัฒนามากอนที่จะเขาสูองคการ ภายหลังจึง พัฒนาเปนความผูกพัน

กับองคการที่แทจริงเมื่อพนักงานไดเขามาอยูในองคการ 

ความผูกพันกับองคการของพนักงาน เกิดจากปจจัยหลายประการ เชน คุณลักษณะสวน

บุคคล คุณลักษณะของงาน ประสบการณในการทํางาน เปนตน หรืออาจจัดกลุมเปน ปจจัยที่มีผล

ตอความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ และความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

การสรางความผูกพันกับองคการของพนักงานทําไดหลายวิธี ไดแก การลดอุปสงค การเพิ่ม

ทรัพยากร การเปลี่ยนอุปสงคเปนทรัพยากร ซึ่งอาจทําโดยการใหพนักงานทํางานเปนกลุม อํานวย

ความสะดวกใหพนักงาน ใหความสําคัญกับประสบการณของพนักงาน ใหพนักงานเห็นวาตนมี

คุณคาตอองคการ รวมถึงสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาที่เคารพและเห็น

คุณคาระหวางกัน 

สมรรถนะเปนสิ่งที่บุคคลจําเปนตองมีเพื่อใหปฏิบัติงานไดในระดับดี มีการนําสมรรถนะ

มาใชเพราะทํานายความสําเร็จในงานไดดีกวาแบบทดสอบแบบเดิม ตอมาสมรรถนะถูกใชอยาง

กวางขวางเพราะมองวาเปนวิธีที่ดีที่สุดในการเขาใจผลการปฏิบัติงาน ดีที่สุดในการวัดและทํานาย

ผลการปฏิบัติงานของคน สมรรถนะเรียนรูและพัฒนาได เขาใจได และเชื่อมตอกับผลลัพธจริง

ในทางปฏิบัติได และไดพัฒนาสมรรถนะไปสูระดับกลยุทธ เรียกวา สมรรถนะหลัก ที่อา งถึง

ความสามารถที่โดดเดนและสัมพันธกับความสามารถในการแขงขันขององคการ 

สมรรถนะแบงไดเปน 5 ประเภท ไดแก สมรรถนะสวนบุคคล สมรรถนะเฉพาะงาน 

สมรรถนะองคการ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงาน  โดยสมรรถนะที่องคการตองการ

ประกอบดวย ความรู การแกปญหา และการตัดสินใจ การวัดสมรรถนะทําไดโดยใช ประวัติการ
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ทํางานสวนบุคคล ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ ศูนยประเมิน และการประเมิน 360 

องศา 

การเพิ่มสมรรถนะทําไดโดย การซื้อ การสราง การขอยืม การใหพนจากตําแหนง และการ

ผูกมัด สวนขวากหนามในการสรางสมรรถนะอาจมีสาเหตุมาจาก บุคลากร ทรัพยากร 

สภาพแวดลอม หรือกระบวนการ     

รางวัลเปนสิ่งที่องคการใหเพื่อตอบแทนสิ่งที่พนักงานทําใหกับองคการทั้งในอดีต และการ

จูงใจใหพนักงานทําใหดีข้ึนในอนาคต โดยรางวัลจะมีทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

ระบบรางวัล ประกอบดวย การตัดสินใจในโครงสรางรางวัล และกระบวนการบริหาร

รางวัล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูดและธํารงรักษาบุคลากร จูงใจใหพนักงานเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 

พัฒนาทักษะ ผลดานวัฒนธรรม เสริมแรงโครงสรางการบังคับบัญชา และควบคุมตนทุน 

การตัดสินใจในโครงสรางรางวัลจะพิจารณาวา จะจายรางวัลโดยคํานึงถึง งาน ตัวบุคคล 

ทักษะ หรือผลการปฏิบัติงาน การตัดสินใจวาจะจายรางวัลในระดับใกลเคียง สูงกวา หรือตํ่ากวา

คาเฉลี่ยของตลาดแรงงาน คํานึงถึงความเทาเทียมภายนอกและภายใน โครงสรางรางวัลรวมหรือ

กระจายอํานาจ ความแตกตางระหวางรางวัล สวนผสมของรางวัล ความมั่นคงในการทํางาน รวมถึง

การคํานึงถึงอาวุโส 

กระบวนการบริหารรางวัล จะพิจารณาเร่ืองการติดตอสื่อสารกับพนักงาน การใหพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจ และความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัล 

รางวัลระดับองคการ เ ปนการวางแนวทางใหรางวัลของพนักงานสอดคลองกับผลการ

ปฏิบัติงานระดับองคการ ประกอบดวย การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน  การใหรางวัลตาม

หลักการมีสวนรวมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคการ การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ 

และการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ โดยองคการคาดหวังวาการให

รางวัลระดับองคการจะมีผลตอ แรงจูงใจ วัฒนธรรม การดึงดูดและรักษาพนักงาน เพิ่มผลิตภาพ 

เพิ่มความยืดหยุนของเงินเดือนและคาจาง ผลดานการจางงาน ปองกันการควบรวมกิจการ และผล

ตอทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน 

ทฤษฎีการจูงใจจะชวยอธิบายไดวา รางวัลชวยจูงใจพนักงานใหมีพฤติกรรมตามที่องคการ

ตองการไดอยางไร โดยรางวัลที่จูงใจตองมีลักษณะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่มีคุณคาตอองคการ 

พนักงานมองวายุติธรรม มาตรฐานที่กําหนดทาทายแตสามารถทําได และสูตรการจายรางวัลงาย

และเขาใจได สวนทฤษฎีการคาดหวังกลาววา พนักงานจะใชความพยายามในการทํางานมากขึ้น ถา

พนักงานคาดวาจะไดรับรางวัลที่มีคุณคา 
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ผูวิจัยไดนําความรูท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมมาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยให

องคประกอบของระบบรางวัลเปนตัวแปรอิสระ และผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนตัวแปร

ตาม และจะไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยที่

จะไดนําเสนอในบทตอไป  

  

 



 

 

บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1  วิธีวิจัยท่ีใช 

 

การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย: กรณีศึกษา 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการวิจัยที่ศึกษาทั้งในระดับปจเจกบุคคล

และระดับองคการ โดยบริษัทที่ศึกษาเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 3 

แหง ไดแก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ซึ่งการศึกษาในระดับปจเจกบุคคลใชการวิจัย

เชิงปริมาณดวยวิธีการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามซึ่งสรางโดยวัตถุประสงค

ของการศึกษาและแบบสอบถามของการวิจัยที่เกี่ยวของที่ผานมาเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุ  (Multiple 

Regression Analysis) สวนการศึกษาในระดับองคการใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ

ผูบริหารระดับสูงขององคการซึ่งสามารถใหสารสนเทศที่เกี่ยวของกับนโยบายขององคการได  

การเรียงลําดับเน้ือหาในบทน้ี จะเร่ิมตนจากรายละเอียดของการวิจัยเชิงปริมาณแลวจึงตอ

ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

การวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคเพื่อพรรณนาและหาอิทธิพลของระบบรางวัลที่มีตอ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

สํารวจ โดยที่พนักงานในองคการที่ตองการศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
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3.2.1 ประชากร และการสุมตัวอยาง 

 

3.2.1.1 ประชากร ไดแก พนักงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จํานวน  3 แหง ไดแก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 372 คน 

บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 250 คน และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 

155 คน รวม 777 คน 

 

3.2.1.2 การสุมตัวอยาง ใชการสุมตามโควตา (Quota Sampling) กําหนดจํานวน

ตัวอยางตามจํานวนพนักงานในแตละฝาย ดําเนินการโดย ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปมอบให

เจาหนาที่ของบริษัทที่ศึกษาทั้งสามแหง พรอมทั้งระบุจํานวนแบบสอบถามที่ตองเก็บรวบรวม ซึ่ง

เจาหนาที่ของแตละบริษัทจะไดแจกจายใหกับพนักงานตามสัดสวนจํานวนพนักงานในแตละฝาย 

พรอมทั้งรวบรวมสงคืนใหแกผูวิจัย กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานของบริษัท 3 แหงท่ีผูวิจัยไดเลือก

มาศึกษา ขนาดกลุมตัวอยาง ตาม Krejcie and Morgan (1970: 607-610) จํานวน 260 คน โดยแยก

ตามบริษัทไดดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

บริษัท จํานวนพนักงาน (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน)  

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 

รวม 

372 

250 

155 

777 

124 

 84 

  52 

260 

  

3.2.2 การรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเน้ือหา

ของแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับระบบรางวัลภายในองคการของพนักงาน 

สวนที่ 3 ความผูกพันกับองคการของพนักงาน  

สวนที่ 4 การประเมินสมรรถนะตนเองของพนักงาน 
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ในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามตามตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

โดยขอคําถามที่ใชในแบบสอบถามจะไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีผูวิจัยถึงตัวแปรแตละตัว

และไดรับการทดสอบแบบสอบถามมาแลวเปนหลัก เชน การประเมินสมรรถนะตนเองของ

พนักงาน ใชมาตรวัด  Sense of Competence จากแนวคิดของ Wagner and Morse (1975: 451-459) 

และ Sekaran and Wagner (1980: 340-352) หรือมาตรวัดความผูกพันกับองคการของพนักงานวัด

จาก Organization Commitment Questionnaire (OCQ) ของ Mowday, Steers and Porter (1979: 

224-247) เปนตน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผานการทดสอบโดยนักวิชาการหลายทานสงผลใหมาตร

วัดมีความนาเชื่อถือ 

 นอกเหนือจากการสรางแบบสอบถามตามวรรณกรรมของนักวิชาการตางประเทศแลว 

ผูวิจัยยังไดนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย คือ ศาสตราจารย ดร.พิชิต พิทักษเทพ

สมบัติ พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และไดมีการปรับปรุงเน้ือหาบางสวนใน

แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

  

3.2.3 การจัดการเก่ียวกับแบบสอบถาม 

ในการขออนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากองคการที่ศึกษา ผูวิจัยไดเรียนใหผูบริหารของ

องคการทั้งสามแหงไดรับทราบวา การศึกษาคร้ังน้ีจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 สวน คือ การ

สัมภาษณผูบริหารองคการ  และการเก็บแบบสอบถามจากพนักงานในองคการ โดยในวันที่

สัมภาษณผูบริหารองคการ  ผูวิจัยไดขอรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ผูวิจัยจะตองติดตอในการเก็บ

แบบสอบถาม และเมื่อนําสารสนเทศที่ไดจากการสัมภาษณมาปรับปรุงแบบสอบถามจนเสร็จ

สมบูรณแลว ไดติดตอไปยังเจาหนาที่ที่ชวยดําเนินการเก็บแบบสอบถาม โดยองคการทั้งสามแหง

ใหนําแบบสอบถามไปสงและเจาหนาที่ของบริษัทเปนผูเก็บรวบรวมแบบสอบถามให โดยกระจาย

แบบสอบถามไปยังพนักงานในแตละแผนกตามสัดสวนจํานวนพนักงานของแตละแผนก ผูวิจัยได

ติดตามความกาวหนาของการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทางโทรศัพทเปนระยะ จนกระทั่งไดรับ

แบบสอบถามครบตามจํานวนที่กําหนด  ซึ่งการเก็บแบบสอบถามดําเนินการในชวงเดือนเมษายนถึง

กรกฎาคม 2552 

 

3.2.4 อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม 

จากการติดตามการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากเจาหนาที่ขององคการที่ศึกษาทั้ง 3 แหง 

ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวนทั้งสิ้น 266 ฉบับ จากจํานวนแบบสอบถามที่สงไปทั้งสิ้น 

310 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 86.06 โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  การตอบกลับแบบสอบถาม 

 

บริษัท แบบสอบถาม  

ที่สง (ฉบับ) 

แบบสอบถามขั้นตํ่า     

ที่ตองการ (ฉบับ) 

แบบสอบถามที่

ตอบกลับ (ฉบับ) 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน)  

บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

(มหาชน)  

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด 

(มหาชน) 

 รวม 

140 

 

110 

 

 60 

 

310 

124 

 

 84 

 

 52 

 

260 

125 

 

88 

 

54 

 

267 

 

ดังน้ัน อัตราการตอบกลับแบบสอบถามของการศึกษาคร้ังน้ี จึงถือวาคอนขางดีถึงดีมาก 

สามารถนําไปใชในการวิเคราะหได (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2547: 349) 

 

3.2.5 การประมวลผล 

หลังจากที่ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงานในองคการจากเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล

เพื่อเปลี่ยนขอมูลดิบที่ไดจากแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนคําพูดหรือตัวอักษรใหเปนสารสนเทศ 

(Information) หรือสถิติ ซึ่งจะทําให ผูวิจัยสามารถอานและแปลความหมายของขอมูลไดอยางมี

ความหมายและเขาใจได (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2547: 355) ซึ่งการประมวลผลของการศึกษาคร้ัง

น้ีเปนการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical 

Package for Social Science) Version 12.0   

 

3.2.6 ตัวแปรและนิยามปฏิบัติ 

Davis, J.A. (อางถึงในพิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2547: 67) ไดใหนิยามของตัวแปรวา คือการ

จําแนกกรณี (Case) ออกเปนรายการ (Category) ตาง ๆ ต้ังแตสองรายการ ซึ่งแตละรายการแยกออก

จากกันเปนอิสระ (Mutually Exclusive) และรายการเหลาน้ีครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด (Mutually 

Exhaustive) ซึ่งพิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2547, 68) ไดสรุปวา ตัวแปรตองมีชื่อและภายใตชื่อน้ี

จะตองมีรายการหรือคาอยางนอยสองคา ซึ่งสิ่งที่พบบอยคร้ัง คือ มีความสับสนระหวาง แนวคิด 



 

 

76 

 

และ ตัวแปร ซึ่งมีขอแตกตางกัน คือ แนวคิดเปนสิ่งที่ยังตองใหนิยามปฏิบัติ ตัวแปรคือแนวคิดที่ให

นิยามปฏิบัติแลว  

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะไดใหนิยามปฏิบัติการของตัวแปรตางๆ โดยอางอิงจากการทบทวน

วรรณกรรมที่มีนักวิชาการไดศึกษาไวและไดนําไปทดสอบมาแลว ดังตอไปน้ี 

 

3.2.6.1 ตัวแปรตาม ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวานักวิชาการไดมีการศึกษาผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยอยางกวางขวาง โดยนักวิชาการแตละทาน ตางก็กําหนดองคประกอบของผลลัพธ

การจัดการทรัพยากรมนุษยของตนเอง เชน อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราการขาดงาน การมี

สวนรวมของพนักงาน เปนตน ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยพิจารณาเลือกองคประกอบของผลลัพธ

การจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก ความผูกพันกับองคการ และสมรรถนะ ซึ่งองคประกอบทั้งสอง

ตรงตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ตองการดึงดูดและธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยที่มี

ความรู ความสามารถใหอยูกับองคการ และตรงกับแนวคิดของ Dave Ulrich (1998: 15-26) 

นักวิชาการดานทรัพยากรมนุษยที่มีชื่อเสียง ที่เห็นวาทุนทางปญญา  (Intellectual Capital) ของ

องคการเกิดจากผลคูณของสมรรถนะกับความผูกพันกับองคการ (Intellectual Capital = 

Competence X Commitment) โดยมีรายละเอียดของนิยามปฏิบัติการของความผูกพันกับองคการ

ของพนักงานและสมรรถนะของพนักงาน ดังตอไปน้ี 

1) ความผูกพันกับองคการของพนักงาน มาตรวัดความผูกพันกับ

องคการของพนักงานในการศึกษาคร้ังน้ีวัดจาก Organization Commitment Questionnaire (OCQ) 

ของ Mowday, Steers and Porter (1979: 224-247) ซึ่งไดรับการนําไปใชในการศึกษาอยาง

แพรหลาย เชน Putti, Aryee and Phua (1990: 44-52); Donaldson, Ensher and Grant-Vallone 

(2000: 233-249); Anantharaman (2004: 77-88); Brown and Sargeant (2007: 211-241); Earl and 

Bright (2007: 233-246) และ Salami (2008: 31-38) โดยความผูกพันตอองคการประกอบดวย

ลักษณะสําคัญ คือ มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ มีความ

เต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคการ และมีความป รารถนาอยางแรง

กลาที่จะดํารงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคการ (Steers, 1988: 576) โดยในแบบสอบถามจะ

ใชคําถามจาก Organization Commitment Questionnaire จํานวน 14 ขอ และคําถามโดยตรง 1 ขอ 

รวมเปน 15 ขอ ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ 

2)  สมรรถนะ สมรรถนะที่บุคคลตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดใน

ระดับดี โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ยึดแนวคิด Sense of Competence จากแนวคิดของ Wagner and 
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Morse (1975: 451-459) และ Sekaran and Wagner (1980: 340-352) เปนหลักในการศึกษา ซึ่ง

แนวคิด Sense of Competence ทั้งสองไดรับการอางอิงถึงจากนักวิชาการหลายทาน เชน Odewahn 

and Petty (1980: 150-155); Steel, Mento, Davis and Wilson (1989: 433-446); Feldman, Koberg 

and Dean (1991: 12-27); Fernandez (1997: 67-84); Rentsch and Steel (1998:165-190); Bourantas 

and Papalexandris (1999: 858-869); Ehigie and Umoren (2003: 78-95); Kalimo, Pahkin, Mutanen 

and Toppinen-Tanner (2003: 109-122); Palmer, Manocha, Gignac and Stough (2003: 1191-1210); 

Steel and Scotter (2003: 31-50); Grzeda (2004: 530-545) และ Sinha and Rai (2004)โดยสมรรถนะ 

ประกอบดวย แรงจูงใจหรือแรงขับซึ่งเปนสิ่งที่คนทํางานคิดอยูตลอดเวลาหรือตองการเพื่อเปน

เหตุผลของการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน คุณลักษณะที่กําหนดวิธีประพฤติดวยลักษณะของ

ความเชื่อมั่นในตนเอง แนวคิดของตนเองเปนทัศนคติคุณคาหรื อความนึกคิดของตนเองที่ทําใหคิด

และสนใจในสิ่งที่ทําอยู ความรูในเน้ือหาคือความรูในเน้ือหาของขอเท็จจริงหรือวิธีดําเนินการ 

ทักษะความรูความคิดและพฤติกรรมคือความสามารถที่จะทํางานไดทั้งกายภาพและสติปญญา โดย

ในแบบสอบถามจะใชคําถามจาก Sense of Competence Questionnaire จํานวน 20  ขอ และคําถาม

โดยตรง 1 ขอ รวมเปน 21 ขอ ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ  

 

3.2.6.2 ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระในการศึกษา ไดแก ระบบรางวัล ซึ่งเปนการใชกลยุทธและกลไกของ

องคการโดยรวม เพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่องคการต องการ 

(Milkovich and Newman, 2008: 625) โดยองคประกอบของระบบรางวัลในการศึกษาน้ี

ประกอบดวย โครงสรางรางวัล และกระบวนการบริหารรางวัล 

1) โครงสรางรางวัล การตัดสินใจดานโครงสรางระบบรางวัลใน

การศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวยการตัดสินใจเร่ือง ระดับรางวัล ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

และประเภทของรางวัลระดับองคการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

(1) ระดับรางวัล ระดับการจายคาตอบแทนขององคการที่

พนักงานไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่ทํางานในตําแหนงหรือลักษณะงานที่ใกลเคียงกัน การ

วัดระดับการจายในการศึกษาคร้ังน้ีใชแนวคิดของ Boselie, Hesselink, Paauwe and van der Wiele 

(2001: 21) เปนคําถามทางออม จํานวน 3 ขอ และคําถามโดยตรง 1 ขอ รวมเปน 4 ขอ ใชมาตรวัด

แบบ Likert Scale มี 5 ระดับ  

(2) ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล    เปนการพิจารณาวา

จํานวนเงินรางวัลที่บริษัทจัดสรรใหแกพนักงานเหมาะสมหรือไม การวัดความเปนธรรมของการ
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จัดสรรรางวัลประยุกตจากแนวคิดความรูสึกถึงความพอเพียงของคาตอบแทนที่ไดรับ  ของ Tortia 

(2006, 38) เปนคําถามทางออม 6 ขอ และคําถามโดยตรง 1 ขอ รวมเปน 7 ขอ ใชมาตรวัดแบบ 

Likert Scale มี 5 ระดับ  

(3) ประเภทของรางวัล ในการศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาประเภทของ

รางวัลระดับองคการ 3 ประเภท ไดแก การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน การใหรางวัลตามผลกําไร

ขององคการ และการใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ โดยการอธิบาย

ลักษณะรางวัลระดับองคการทั้ง 3 ประเภท และถามวาเคยไดรับคาตอบแทนในลักษณะดังกลาวจาก

องคการแหงน้ีหรือไม เปนคําถามโดยตรง 3 ขอ คําตอบเปน เคย ไมเคย  

2) กระบวนการบริหารรางวัล กระบวนการในการบริหารรางวัลหลัก ๆ 

ที่จะพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวม การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

และความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

 

(1) การใหพนักงานมีสวนรวม แตละองคการจะมีนโยบายให

พนักงานมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับรางวัลที่แตกตางกัน บางองคการการตัดสินใจ

เปนเร่ืองของฝายบริหารโดยเฉพาะ แตบางองคการอาจใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน 

ใหพนักงานเขารวมในการออกแบบระบบโบนัส  การศึกษาคร้ังน้ีจะใชขอคําถามที่ดัดแปลงจากขอ

คําถามเกี่ยวกับการการใหพนักงานมีสวนรวมจากการศึกษาของ Boselie, Hesselink, Paauwe and 

Van Der Wiele (2001: 20) เปนคําถามทางออม 4 ขอ และคําถามโดยตรง 1 ขอ รวมเปน 5 ขอ ใช

มาตรวัดแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ 

(2) การติดตอสื่อสารกับพนักงาน   เปนการตัดสินใจวาองคการ

จะมีการติดตอสื่อสารกับพนักงานในเร่ืองรางวัลมากเพียงใด รวมถึงการติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิด

ความชัดเจนวาความแตกตางในการจายคาตอบแทนเกิดจากอะไร การศึกษาคร้ังน้ีจะใชแนวคิดของ 

Day (2007: 747) เปนคําถามทางออม 3 ขอ และคําถามโดยตรง 1 ขอ รวมเปน 4 ขอ ใชมาตรวัดแบบ 

Likert Scale มี 5 ระดับ 

(3) ความเปนธรรมของการบริหารรางวัล เปนการรับรูของ

พนักงานตอระบบการบริหารรางวัลวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด การศึกษาคร้ังน้ีจะใช

คําถามของ Vandenberg, Richardson and Eastman (1999: 300-339 อางถึงใน Sakda  

Siriphattrasophon, 2008: 219) และคําถามจากงานของ Greenberg (1986 อางถึงใน Faulk II, 2002: 

175) เปนคําถามทางออม 12 คําถาม และคําถามโดยตรง 1 ขอ รวมเปน 13 ขอ ใชมาตรวัดแบบ 

Likert Scale มี 5 ระดับ  
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นิยามปฏิบัติของทั้งตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ นํามาเขียนสรุป ไดดังตารางที่ 

3.3 

 

ตารางท่ี 3.3  สรุปที่มาของนิยามปฏิบัติการของตัวแปร 

 

ตัวแปร ที่มา แบบสอบถาม 

       ขอที่ 

ความผูกพันกับองคการของ

พนักงาน 

 

สมรรถนะ 

 

 

โครงสรางรางวัล 

- ประเภทของรางวัลระดับ

องคการที่ไดรับ 

- ระดับการจาย 

 

- ความเปนธรรมของการ

จัดสรรรางวัล 

กระบวนการบริหารรางวัล 

- การใหพนักงานมีสวน

รวม 

 

- การติดตอสื่อสารกับ

พนักงาน 

-  ความเปนธรรมของ

กระบวนการบริหาร

รางวัล 

- Organization Commitment Questionnaire 

(OCQ) ของ Mowday, Steers and Porter 

(1979: 224-247) 

- Sense of Competence Questionnaire ของ 

Sekaran and Wagner (1980: 340-352) และ 

Wagner and Morse (1975: 451-459) 

 

(คําถามโดยตรง) 

 

- Boselie, Hesselink, Paauwe and Van Der 

Wiele (2001: 20) 

- Tortia (2006, 38) 

 

 

- Boselie, Hesselink, Paauwe and Van Der 

Wiele (2001: 20) 

 

- Day (2007: 747) 

 

-  Vandenberg, Richardson and Eastman (1999: 

300-339 อางถึงใน Sakda Siriphattrasophon, 

2008: 219) และ Greenberg (1986 อางถึงใน 

Faulk II, 2002: 175) 

37 - 51 

 

 

52 - 72 

 

 

 

1 - 3 

 

4 - 7 

 

8 - 14 

 

 

15 - 19 

 

 

20 – 23 

 

24 - 36 
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3.2.6.3 ตัวแปรที่ไมไดจากแบบสอบถามโดยตรง 

นอกเหนือจากตัวแปรที่ไดจากขอคําถามในแบบสอบถามแลว ยังมีตัวแปรบางตัว

ที่เกิดจากการใชคําสั่ง COMPUTE เพื่อสรางตัวแปร ไดแก  

1) ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ ไดจากการนําคําถามขอ 1-3 

ซึ่งแตละขอถามวาไดรับรางวัลระดับองคการในลักษณะดังกลาวหรือไม นํามารวมเปนตัวแปรใหม 

ที่มีรายการประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับเปน 0 1 2 หรือ 3 ประเภท เพื่อใหตัวแปรมี

ระดับการวัดเปนระดับชวง ที่สามารถนําไปใชในการวิเคราะหถดถอยพหุได 

2) โครงสรางรางวัล ไดจากการรวมตัวแปร ระดับรางวัลที่ไดรับ 

ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ และความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

3) กระบวนการบริหารรางวัล ไดจากการรวมตัวแปร การมีสวนรวมของ

พนักงาน การติดตอสื่อสารกับพนักงาน และความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

4) ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดจากการรวมตัวแปร ความ

ผูกพันกับองคการของพนักงาน และสมรรถนะของพนักงาน   

 

3.2.7 สมมติฐานการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคที่จะอธิบายอิทธิพลของระบบรางวัลที่มีตอผลลัพธการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ในการต้ังสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยไดพยายามคนหาผลงานวิจัยเชิงประจักษ

ในอดีตที่เกี่ยวของที่ไดเคยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษย ความผูกพันกับองคการ และสมรรถนะ ซึ่งพบวาการศึกษาสวนใหญจะไมนิยมศึกษาผลของ

ตัวแปรอิสระตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยตรง อีกทั้งการกําหนดองคประกอบของ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยของนักวิชาการแตละทานก็มีความแตกตางกัน ดังน้ัน การ

ต้ังสมมติฐานระหวางระบบรางวัลกับผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย จะนํามาจากทฤษฎีรวมกับ

ความคิดเห็นของผูวิจัย  

 

3.2.7.1 อิทธิพลของโครงสรางรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย การเชื่อมโยง

คาตอบแทนของพนักงานเขากับผลการดําเนินงานโดยรวมขององคการจะชวยสงเสริมความรวมมือ

ระหวางพนักงานและมีความผูกพันกับองคการแบบไมมีตัวตน (Intangible Forms of Commitment) 

เชน จิตวิญญาณขององคการ (Company Spirit) (Perotin and Robinson, 2002: 14)  

1) ระดับการจายรางวัลกับผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย รางวัลจะใชจูงใจ

พนักงานไดจะตองมีจํานวนมากพอ ในบางคร้ังหากกําหนดจํานวนเงินโบนัสที่จะใหพนักงานตํ่า
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เกินไป ก็จะไมสามารถจูงใจและใหพนักงานเขามามีสวนรวมในระยะยาวได จํานวนเงินโบนัสที่

กําหนดจึงตองมีความเหมาะสม Omolayo and Owolabi (2008) ทําการศึกษาพนักงานในโรงงาน

ขนาดกลางในไนจีเรีย จํานวน 170 คน พบวา หากพนักงานไดรับเงินรางวัลที่ไมเพียงพอ จะสงผล

ใหพนักงานลดความผูกพันกับองคการ นําไปสูอัตราการขาดงานที่เพิ่มขึ้น การมาสายมากขึ้น ผล

การปฏิบัติงานลดลง การรองทุกขสูงขึ้น และอัตราการลาออกสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Milkovich and Newman (2008: 77) ที่วารางวัลที่มีจํานวนมากกวาจูงใจคนไดมากกวา  

ระดับการจายรางวัลขององคการจะสงผลตอความพึงพอใจของพนักงาน และมีผล

อยางมากตอการดึงดูดและธํารงรักษาพนักงาน องคการที่ตองการพนักงานที่มีความรูท่ีเปนที่มาของ

ความสามารถในการแขงขันขององคการมีความเหมาะสมที่จะจายรางวัลในระดับที่สูงกวาตลาด แต

องคการที่การทํางานตองการพนักงานที่มีทักษะไมสูงมากและสามารถหาพนักงานไดงาย จะไม

เหมาะสมที่จะจายคาตอบแทนในระดับที่สูงกวาตลาด เพราะจะสงผลใหตนทุนแรงงานสูงขึ้นและ

อาจจําเปนตองลดสวัสดิการลง นอกจากน้ีองคการจะไมไดจายผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวาระดับ

ตลาดสําหรับทุกทักษะ แตจะจายใหสําหรับทักษะที่จําเปนที่จะสนับสนุนสมรรถนะหลักของ

องคการ สวนทักษะอ่ืนอาจจายเทากับหรือตํ่ากวาระดับตลาด (Lawler, 2000: 46)  

2) ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลกับผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

การจัดสรรรางวัลที่ยุติธรรมคือการจัดสรรรางวัลที่มีอัตราสวนของปจจัยปอนออกตอปจจัยนําเขา

เทากันระหวางพนักงานแตละกลุม หรืออาจวัดจากความรูสึกของพนักงานที่มีตออัตราสวนของ

ปจจัยปอนออกตอปจจัยนําเขา (Tortia, 2006: 38) องคการอาจใหรางวัลแกพนักงานบางตําแหนง

รวมถึงมีการใหสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มากกวาตําแหนงอ่ืน ซึ่งระบบน้ีเปนการสงเสริมให

เห็นถึงความแตกตางระหวางตําแหนงงานในองคการในเร่ืองอํานาจและสถานภาพ การพิจารณาวา

ความแตกตางระหวางรางวัลจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับกลยุทธและโครงสรางขององคการ 

(Lawler, 2000: 40-57) สวน Michaels, Handfield-Jones and Axelrod (2001: 15) นําเสนอวิธีการ

จัดการกับผูมีวุฒิสามารถ (Talent) โดยหน่ึงในวิธีที่นําเสนอคือ องคการจะตองแบงแยกพนักงานที่มี

วุฒิสามารถออกจากพนักงานทั่วไป และพนักงานที่มีวุฒิสามารถสูงจะตองไดรับคาจางคาตอบแทน

ในระดับที่สูงกวาพนักงานทั่ว ๆ ไปอยางเห็นไดชัด เพื่อเปนการแส ดงใหผูมีวุฒสามารถทราบวาตน

มีคุณคากับองคการ ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหองคการสามารถรักษาผูมีวุฒิสามารถไวได  

การจัดสรรรางวัลที่มีความเปนธรรมจะทําใหพนักงานเชื่อวา หากตนมีทักษะและ

ความสามารถที่จะทํางานที่ไดรับและหากตนทํางานหนัก (ความพยายาม) จะสงผลใหผลการ

ปฏิบัติงานของตนดีข้ึน และผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนควรจะไดรับรางวัลที่นาพึงพอใจเปนสิ่งตอบ

แทน (คุณคา) การจายรางวัลตามผลการปฏิบัติงานจึงนําไปสูความพึงพอใจ ความรูสึกเชนน้ีจะ
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เสริมแรงใหพนักงานมีความพยายามในการทํางานในระดับสูง (Bohlander, Snell, and Sherman, 

2001: 366)  

3) ประเภทของรางวัลกับผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย มีการศึกษาพบผล

ในทางบวกของรางวัลระดับองคการประเภทตาง ๆ ตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย เชน  การ

ทบทวนวรรณกรรมของ Coyle-Shapiro et al. (2002; 423-439) พบงานวิจัยเชิงประจักษที่พบ

ความสัมพันธทางบวกระหวางการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการกับความผูกพันกับองคการ 

และความสัมพันธทางบวกระหวางการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานกับความผูกพันกับองคการ 

(Florkwski and Schuster, 1992; Huselid, 1995; Meyer, 1997; Poole and Jenkins, 1998; Wood and 

de Menzes, 1998 อางถึงใน Coyle-Shapiro et al., 2002: 423-439) ซึ่งการศึกษาของ Coyle-Shapiro 

et al. ที่ศึกษาพนักงานในบริษัทขามชาติของอังกฤษ ซึ่งผลิตอุปกรณของเคร่ืองบินในอุตสาหกรรม

การบิน ที่มีพนักงาน 246 คน สํารวจโดยใชแบบสอบถาม คร้ังที่หน่ึงมีผูตอบ 206 คน คร้ังที่สอง

ถามกับคนกลุมเดิมมีผูตอบ 141 คน ผูท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังที่สองเปนชาย 91% อายุเฉลี่ย 41.9 ป 

ระยะเวลาทํางาน 6.9 ป ทํางานในตําแหนงปจจุบัน 6.9 ป และอยูในองคการ 12.1 ป เปนพนักงาน

ฝายผลิต 44% วิศวกร 22% ฝายบริหารและสํานักงาน 13% หัวหนางานและผูจัดการ 12% นักวิจัย 

3% และตําแหนงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต 6% ผลการศึกษาพบวาการใชการใหรางวัลตามผล

กําไรขององคการสงผลใหความผูกพันกับองคการของพนักงานสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Lawler 

(2000: 233) ที่เสนอวา การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการจะมีผลในการธํารงรักษาพนักงานได 

หากองคการมีการจายเงินในระยะยาว เชน เมื่อพนักงานเกษียณ น่ั นคือ พนักงานจะไดรับโบนัสก็

ตอเมื่อทํางานในองคการครบตามระยะเวลาที่กําหนด เชน ไมตํ่ากวา 5 ป สวนการใหหุนสามัญกับ

พนักงานมีเปาหมายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน โดยคาดหวังวาพนักงานที่มี

สวนรวมในองคการ จะมองวาตนรวมเปนผูประกอบการและจะมุงเ นนที่ผลประโยชนขององคการ 

เกิดความผูกพันกับองคการ และความเปนเจาของยังกอใหเกิดรางวัลที่เปนตัวเงิน จึงนําไปสูระดับ

ความพึงพอใจที่สูงขึ้น ชวยดึงดูดพนักงานทั้งในปจจุบันและอนาคตขององคการ นอกจากนี้การ

ทบทวนวรรณกรรมของ Poutsma ยังพบผลการศึกษาที่สอดคลองกันวาการมีสวนรวมทางการเงิน

จะชวยเพิ่มความผูกพันกับองคการของพนักงาน (Klein, 1987; Poole and Jenkins, 1991; Weber, 

1992 อางถึงใน Poutsma, 2001: 23)  

Lancaster (2004: 12-17) ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองผลจากการใหหุนสามัญกับ

พนักงาน พบวาพนักงานจะมีความผูกพันกับองคการดวย 3 สาเหตุ ไดแก พนักงานจะมีความผูกพัน

กับองคการเพราะพนักงานที่ไดรับหุนสามัญมีความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ 

(Iqbal and Hamid, 2000: 25-48; Buchko, 1993: 633-658) พนักงานเกิดความผูกพันกับองคการเมื่อ
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ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Buchko, 1993: 633-658) และพนักงานเกิดความผูกพันกับองคการ

เมื่อไดรับผลตอบแทนดานการเงินจากราคาหุนที่เพิ่มสูงข้ึน (Buchko, 1993: 633-658)  การทบทวน

วรรณกรรมของ Hallock (2003: 53) พบนักวิชาการอ่ืนที่มีผลการศึกษาในทางเดียวกันวาการจัดสรร

หุนมีผลทางบวกตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน ไดแก Salacek, 1977; Steers, 1977; Klein 

and Hall, 1988; Ettling, 1988; Oliver, 1990 อางถึงใน Hallock, 2003: 53) เชนเดียวกับการศึกษา

ของ Wright (1998 อางถึงใน Freeman, 2007: 8) 

ความจําเปนที่จะตองมีการเรียนรูในการทํางานเปนทีมยังเปนสิ่งจําเปนตอ

พนักงานในองคการที่ใชรางวัลระดับองคการทั้ง 3 ประเภท โดยการใหรางวัลตามหลักการมีสวน

รวมในเปาหมายขององคการน้ัน พนักงานจะตองมีการเรียนรูและแสวงหาวิธีที่จะบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไวเพื่อใหไดรับรางวัล สวนการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการจะจู งใจใหพนักงานให

ความสนใจกับผลดานการเงินขององคการ อีกทั้งยังพยายามที่จะทําความเขาใจธุรกิจที่ดําเนินอยู 

เน่ืองจากพนักงานตองการทราบวาโบนัสของตนจะเปนอยางไร มาจากไหน และคํานวณอยางไร 

พนักงานจึงมีความเขาใจที่ดีข้ึนในธุรกิจขององคการ อีกทั้งมีความรูท่ีมากขึ้น ขณะที่การจัดสรรหุน

สามัญใหพนักงาน นอกจากพนักงานจะตองทราบเกี่ยวกับธุรกิจที่ดําเนินอยูแลว ยังตองใหความ

สนใจกับสภาพแวดลอมภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอราคาหุนสามัญขององคการ ทําความเขาใจ

เกี่ยวกับการลงทุนและความเสี่ยง สงผลใหพนักงานมีสมรรถนะเพิ่มสูงข้ึน (Davis, 2005) 

 

3.2.7.2 อิทธิพลของกระบวนการบริหารรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

1)   การใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองรางวัลกับผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย Guest and Hope (1994 อางถึงใน Glover, 2001: 299) ไดแบงกลุมบริษัทเปน 

บริษัทที่ดี บริษัทที่แย บริษัทที่นารังเกียจ และบริษัทที่โชคดี พบวาบริษัทที่ดีจะใหพนักงานมีสวน

รวมในระดับสูงกอใหเกิดความผูกพันในระดับสูง (High Involvement, High Commitment) และ

พบวาบริษัทเหลาน้ีจะมีผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยในระดับที่ดีที่สุด สวน Ulrich (1998: 25-

26) เสนอวาการที่องคการใหพนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสินใจจะทําใหพนักงานไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดรับทราบเหตุผลที่จําเปนในการตัดสินใจ จะชวยใหพนักงานมีความ

ผูกพันกับการทํางานมากขึ้น เชนเดียวกับ Hrebiniak and Alutto (1972: 555-573) และ Brewer 

(1996: 24-34) ที่กลาวถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจของพนักงานในองคการวา หากพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจมากจะทําใหเกิดความผูกพันกับองคการมาก และ Allen and Meyer (1990: 

1-18) เสนอวาการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจกอใหเกิดความผูกพันดานจิตใจของ

พนักงาน 
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2) การติดตอสื่อสารกับพนักงานกับผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย การ

ติดตอสื่อสารชวยใหพนักงานไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง

ฝายบริหารกับพนักงาน สงผลใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการมากขึ้น ความสนใจของ

พนักงานกับองคการเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกันยิ่งขึ้น โดยภาพรวมการติดตอสื่อสารให

พนักงานไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอจะนาจะสงผลใหองคการมีผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษยที่ดี Ulrich (1998: 22) กลาวถึงการที่ผูนําไดมีการติดตอสื่อสารในเร่ืองวิสัยทัศนขององคการ

ไปยังพนักงานไดอยางชัดเจนจะชวยสรางความผูกพันใหกับพนักงาน สวน Parker and Wright 

(2001: 73) เสนอวาการที่องคการจะสามารถดึงดูด จูงใจ และธํารงรักษาบุคลากรไวไดน้ัน 

นอกเหนือจากองคการมีการจายรางวัลในระดับที่นาพึงพอใจแลว องคการยังจําเปนตองมีการ

ติดตอสื่อสารในเร่ืองรางวัลทั้งหมดใหพนักงานไดรับทราบ 

นอกจากน้ีการติดตอสื่อสารยังถือเปนสิ่งจําเปนตอการสรางสมรรถนะของ

องคการ (Fretwell, 2008) โดย Athey and Orth (1999: 215-225) แสดงความสําคัญของการสื่อสาร

ในการสรางสมรรถนะวาในองคการตองมีการคนหานวัตกรรมและตัวอยางการปฏิบัติที่ดี หลังจาก

น้ันตองสรางกลไกการกระจายขอมูลไปทั่วองคการอยางรวดเร็ว รวมถึงตองมีการสื่อถึงความ

คาดหวังที่ตองการเปลี่ยนแปลงและวิธีการที่จะนําไปปฏิบัติใหพนักงานไดรับทราบอยางชัดเจน 

ขณะที่ Day (2007: 740) เสนอวาการที่พนักงานไดรับการสื่อสารในเร่ืองนโยบายการจายของ

องคการ จะสงผลใหพนักงานมีการพัฒนาทักษะเพื่อที่จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มสูงข้ึน 

3) ความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลกับผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษย พนักงานตางคาดหวังวารางวัลที่ตนเองไดรับจะเปนธรรม ซึ่งหากพนักงานเห็นวารางวั ลไมมี

ความเปนธรรมจะเกิดผลในทางลบตอการจูงใจพนักงาน (Anderhub et al, 2002 อางถึงใน Van 

Herpen, 2006: 39) ซึ่งมีงานวิจัยเชิงประจักษที่พบวาผูบริหารที่รับรูวารางวัลที่ตนไดรับมีความเปน

ธรรมจะมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาผูบริหารที่รับรูวารางวัลที่ตนไดรับไมมีความเปนธรรม (Janssen, 

2001 อางถึงใน Van Herpen, 2006: 40) จากการศึกษาของ Folger and Konovsky (1989: 115-130) 

ศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในภาคกลางตอนใตของ

สหรัฐอเมริกา จํานวน 217 คน ในชวงเดือนกันยายน 1986 ผูตอบแทบสอบถามเปนผูหญิง 45% โดย

เฉลี่ยมีอายุ 34 ป ระยะเวลาในการศึกษา 14 ป ทํางานในบริษัทเปนเวลา 5 ป พบวาความเปนธรรม

ของกระบวนการบริหารรางวัลมีความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการของพนักงานอยางมี

นัยสําคัญ เชนเดียวกับการศึกษาของ McFarlin and Sweeney (1992: 626-637) ที่สงแบบสอบถาม

ใหพนักงานธนาคารในภาคตะวันตกตอนกลาง (Midwestern) จํานวน 1,100 ชุด ไดรับ

แบบสอบถามคืน 675 ชุด ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 33.8 ป ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย 6.3 ป เปน
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หญิง 74% ผลการศึกษาพบวาพนักงานที่เห็นวากระบวนการบริหารรางวัลเปนธรรมมีแนวโนมจะมี

ความผูกพันกับองคการสูงกวาพนักงานที่เห็นวากระบวนการบริหารรางวัลไมเปนธรรม ซึ่งความ

แตกตางน้ีจะมีมากขึ้นเมื่อความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลตํ่า 

 

จากทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดรวบรวมมา ผูวิจัยไมพบการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง

อิทธิพลของโครงสรางรางวัลและอิทธิพลของกระบวนการบริหารรางวัลตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยโดยตรง ผูวิจัยจึงได พิจารณาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการเกี่ยวกับระบบรางวัล

แลวพบวา โครงสรางรางวัล ไดแก ระดับการจายรางวัล อาจไมจําเปนตองใหรางวัลกับพนักงานสูง

มากนัก แตควรใหในระดับเหมาะสม และข้ึนอยูกับตําแหนงงานดวย สวนรางวัลระดับองคการแต

ละประเภทตางมีเงื่อนไขที่จะนํามาใชใหประสบความสําเร็จ ซึ่งหากนํามาใชอยางไมเหมาะสมอาจ

ใหผลในทางตรงขามได เมื่อเปรียบเทียบกับ กระบวนการบริหารรางวัลซึ่งจําเปนตองที่จะตองมีการ

สื่อสารกับพนักงานและสรางความเปนธรรมใหกับกระบวนการบริหารรางวัลแลว กระบวนการ

บริหารรางวัลจึงนาจะมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวาโครงสรางรางวัล  

 

สมมติฐาน กระบวนการบริหารรางวัลนาจะมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษยสูงกวาโครงสรางรางวัล 

 

3.2.8 การวิเคราะห 

 

3.2.8.1 การทดสอบความใชไดและความเชื่อถือไดของมาตรวัด 

หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงานขององคการที่ใชใน

การศึกษาคร้ังน้ีแลว กอนที่จะทําการวิเคราะหขอมูล จําเปนจะตองทดสอบความใชไดและความ

นาเชื่อถือไดของมาตรวัดกอน 

1) ความใชได (Validity) คือ การวัดในสิ่งที่ตองการวัด เชน ถาตองการ

วัดนํ้าหนัก ตองใชเคร่ืองชั่งนํ้าหนัก (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2547: 229) หรือ การวัดสิ่งที่ตองการ

วัดไดอยางถูกตองแมนยํา (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546: 129) ซึ่งนอกจากคําวาความใชไดแลว ยังมี

นักวิชาการใชคําอ่ืน ๆ แทนคําน้ี เชน ความตรง ความแมนตรง ความตรงประเด็น หรือ ความ

เที่ยงตรง  เปนตน ซึ่งในการทําวิจัยน้ัน หากเคร่ืองมือในการวัดขาดความแมนตรงแลว ผลสรุปจาก

ขอมูลในการวิจัยน้ัน ๆ ยอมตองผิดพลาดอยางแนนอน ดังน้ัน การวิจัยที่ดีจําเปนจะตองมีการ
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ทดสอบความแมนตรงของมาตรวัดที่ใชในการศึกษาวิจัย รวมทั้งนําเสนอผลดังกลาวดวย (สุจิตรา 

บุณยรัตพันธุ, 2546: 130) 

การศึกษาคร้ังน้ีใหความสําคัญกับความแมนตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) น่ันคือ ตองการใหขอความในแบบสอบถามเปนขอความที่ตรงเปาหรือตรงประเด็นกับสิ่ง

ที่ตองการวัด และขอความในแบบสอบถามครอบคลุมปรากฏการณที่ตองการวัดอยางกวางขวาง

เพียงพอ ซึ่งผูวิจัยจะตองมีความแตกฉานในเน้ือหาที่จะวิจัย เพื่อใหเขาใจประเด็นที่จะศึกษาไดอยาง

ชัดเจน และตรวจสอบทบทวนโดยนํารายการที่เลือกเฟนแลวน้ัน ใหผูเชี่ยวชาญหรือผูรูพิจารณาให

คําปรึกษาอีกคร้ังหน่ึงกอนลงมือเก็บขอมูล (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546: 131) ผูวิจัยจึงไดมีการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของใหมีความเขาใจเน้ือหาที่จะวิจัยอยางชัดเจน โดยขอความใน

แบบสอบถามแตละเร่ืองไดคัดสรรมาจากงานของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองน้ัน ๆ และ

ขอความในมาตรวัดแตละเร่ืองไดผานการทดสอบตามระเบียบวิธีการวิจัยมาแลว อีกทั้งไดนํา

แบบสอบถามไปให ศาสตราจารย ดร.พิชิต พิทักษเทพสมบัติ ที่เปนผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยที่เปน

ที่ยอมรับอยางกวางขวางพิจารณาอีกคร้ัง เพื่อสรางความมั่นใจวา แบบสอบถามที่นําไ ปใชมีความ

แมนตรงตามเน้ือหา วัดสิ่งที่ตองการวัดไดอยางแมนยํา      

2) ความเชื่อถือได (Reliability) หรือ ความเที่ยง หรือ ความเที่ยงตรง 

เปนเทคนิคที่ใชวัดเคร่ืองมือวาใหผลสอดคลองกัน หรือคลายกัน หรือเหมือนกันหรือไม โดย

เคร่ืองมือในที่น้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งการวัดความเชื่อถือไดเปนเทคนิคที่ใชวัดความเชื่อถือไดของ

แบบสอบถาม โดยที่เมื่อนําแบบสอบถามน้ันมาวัดหลาย ๆ คร้ัง ผลที่ไดจะตองเหมือนกัน หรือมี

ความสอดคลองกัน เชน การถามคําถามเดียวกันหลาย ๆ คร้ัง คําตอบตองเหมือนกันหรือไปในทาง

เดียวกัน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546: 447)  

ผูวิจัยไดวัดความเชื่อถือไดของขอความในแบบสอบถาม โด ยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ไดคาความเชื่อถือไดของมาตรวัด ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4  ความเชื่อถือไดของมาตรวัด 

 

มาตรวัด ขอความใน

แบบสอบถาม 

คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ระบบรางวัล 

- โครงสรางรางวัล 

- กระบวนการบริหารรางวัล 

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

- ความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

-  สมรรถนะของพนักงาน 

 

4-6, 8-13 

15-18, 20-22, 24-35 

 

37-50 

52-71 

.88 

.76 

.86 

.80 

.80 

.75 

 

ทั้งน้ี คาสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ยอมรับได คือ .50  (สุจิตรา บุณยรัต พันธุ, 2546: 

140) ซึ่งมาตรวัดในแบบสอบถามฉบับน้ี ระบบรางวัลและผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยมีคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา .88 และ .80 ตามลําดับ จึงถือวายอมรับได  

3.2.8.2 สถิติที่ใช 

ในการพรรณนาและวิเคราะหขอมูลไดใชเทคนิคทางสถิติตอไปน้ี 

1) สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อแสดงขอมูลพื้นฐานของตัวแปรตาง ๆ ที่ศึกษา 

2) สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก การ

วิเคราะหถดถอยพหุ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะหวาตัวแปรอิสระมีผลตอตัวแปร

ตามอยางไร  

 

3.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

องคการแตละแหงมีกลยุทธการบริหารองคการและการดําเนินงานที่แตกตางกัน กลยุทธใน

การบริหารคาตอบแทนที่ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธดานอ่ืน ๆ ขององคการ จึงตองมีความ

แตกตางกันไปดวย เพื่อใหจะไดเขาใจนโยบายในการกําหนดระบบรางวัลขององคการที่ศึกษาแตละ

แหงอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงไดใชการวิจัยคุณภาพ โดยเลือกใชการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth 

Interview) ผูบริหารองคการที่ศึกษา เพื่อที่จะไดนําสารสนเทศที่ไดจากการสัมภาษณมากําหนดตัว

แปรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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3.3.1 แหลงท่ีมาของขอมูล 

เน่ืองจากสวนหน่ึงของการศึกษาคร้ังน้ี เกี่ยวของกับระบบรางวัลขององคการ ซึ่งองคการ

หลายแหงในประเทศถือวาเปนความลับและไมสะดวกในการใหขอมูล ดังน้ัน การเลือกองคการที่

จะศึกษานอกจากจะพิจารณาองคการที่มีระบบรางวัลที่แตกตางกันแลว ยังตองเลือกจากองคการที่

ผูวิจัยมีผูแนะนําไปยังผูบริหารระดับสูงขององคการที่มีอํานาจในการอนุมัติการเก็บรวบรวมขอมูล 

ซึ่งบางองคการแมจะมีผูแนะนํา แตเมื่อผูบริหารไดพิจารณาคําถามที่ใชในแบบสัมภาษณแลว ได

ปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ เน่ืองจากเกรงวาบริษัทคูแขงจะใชขอมูลที่ไดรับม ายื่นขอเสนอที่ดีกวาเพื่อ

แยงชิงบุคลากรที่มีความสําคัญขององคการ รวมถึงมีบางองคการที่ผูบริหารยินดีใหสัมภาษณ แต

เจาหนาที่ขององคการไมสะดวกที่จะเก็บรวบรวมแบบสอบถามตามจํานวนท่ีผูวิจัยระบุ โดยได

เสนอวาจะเก็บใหจํานวนหน่ึงซึ่งนอยกวาจํานวนตัวอยางที่ตองใชเมื่อเทียบจากจํานวนพนักงานทั้ง

องคการ อีกทั้งไมสะดวกใหผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจากพนักงานที่อยูตาม

สาขาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากสํานักงานใหญ สงผลให ผูวิจัยตองตัดองคการบางแหงออกไป ดังนั้น 

องคการที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคร้ังน้ี จึงเหลือเฉพาะองคการที่ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารองคการ

และสามารถรวบรวมแบบสอบถามไดตามขนาดตัวอยางที่เปนสัดสวนตามจํานวนประชากรที่เปนที่

ยอมรับ  

การศึกษาคร้ังน้ีใชขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูงขององคการ 3 แหงที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 

 

3.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณในการศึกษาคร้ังน้ี ใชการสัมภาษณผูบริหารระดับ

สูงสุดขององคการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูงสุดขององคการ ดําเนินการในชวง

เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2551 ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี ผูบริหารที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณ มีดังน้ี 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูใหสัมภาษณ คือ คุณกิตติพงศ กิตติ

ภัสสร ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  

บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มีผูใหสัมภาษณรวมกัน 2 ทาน คือ คุณโชคชัย     

เที่ยงสุรินทร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานอํานวยการ และ คุณรัตติเกลา เที่ยงทางธรรม ผูจัดการ

แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ผูใหสัมภาษณ คือ คุณสมชาย ชีวสุทธานนท 

ประธานกรรมการบริหารซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 
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เมื่อพิจารณาผูบริหารที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณ ซึ่งถือเปนตัวแทนองคการแตละแหงที่

ศึกษา นาจะพิจารณาไดวา  ผูใหสัมภาษณแตละทานเปนผูที่เหมาะสมในการที่จะใหสารสนเทศที่

เกี่ยวของกับเร่ืองที่ผูวิจัยตองการ โดยตัวแทนของ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) เปนทั้งผู

กอต้ังและผูบริหารระดับสูงสุดขององคการ ที่มีความเขาใจในนโยบายและกลยุทธตาง ๆ ของ

องคการอยางลึกซึ้ง ขณะที่ตัวแทนของ บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ก็เปนผูที่มีความ

รับผิดชอบงานดานบริหารและงานดานทรัพยากรมนุษยโดยตรง สวนตัวแทนของ บริษัท ทีดับบลิว

แซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบงานดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ แมวาโดย

ตําแหนงจะไมไดเปนผูที่ดูแลงานดานทรัพยากรมนุษยโดยตรง แตถือไดวาเปนผูที่รับผิดชอบ

เกี่ยวของกับพนักงานเกือบทั้งหมดในองคการ ทั้งน้ีเพราะตองดูแลพนักงานของฝายขายและ

การตลาด ซึ่งมีจํานวนรวมกัน 334 คน จากจํานวนพนักงานรวมทั้งองคการ 372 คน (บริษัท            

ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน), 2551: 42)  

 การดําเนินการสัมภาษณผูบริหารองคการทั้ง 3 แหง ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง ใช

ระยะเวลาประมาณแหงละ 1 ชั่วโมง โดยขออนุญาตบันทึกเสียงขณะทําการสัมภาษณโดยใชการ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ที่ผูถูกสัมภาษณแตละทานจะไดรับคําถามที่

เหมือนกัน โดยเปนคําถามเกี่ยวกับนโยบายระบบรางวัลขององคการ นโยบายการติดตอสื่อสารกับ

พนักงานในเร่ืองรางวัลขององคการ การประเมินผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ 

และการประเมินผลของระบบรางวัลที่มีตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ 

 

3.3.3 การวิเคราะหขอมูล  

ภายหลังการสัมภาษณผูบริหารองคการแตละแหง  ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการถอด

บันทึกเสียงการสัมภาษณผูบริหารแตละองคการมาวิเคราะห เพื่อใหทราบแนวนโยบายขององคการ

เกี่ยวกับระบบรางวัลและผลของตัวแปรดานระบบรางวัลที่มีตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย

ขององคการ  

 

3.4 สรุป 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 3 แหง ไดแก บริษัท ทีดับบลิว

แซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง 
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สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาระดับปจเจกบุคคล และใชการวิจัยเชิง

คุณภาพเพื่อศึกษาระดับองคการ  

การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยแบบสอบถามมี 4 สวน 

ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ระบบรางวัลภายในองคการของพนักงาน ความ

ผูกพันกับองคการของพนักงาน และสมรรถนะของพนักงาน  จัดเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ซึ่งเปนพนักงานในองคการที่ศึกษาทั้งสามแหงที่มีพนักงานรวม 777 คน ตามเกณฑจํานวนกลุม

ตัวอยางของ Krejcie and Morgan โดยพนักงานในองคการเปนผูดําเนินการจัดเก็บใหตามสัดสวน

จํานวนพนักงานในองคการและพนักงานในแตละฝาย ซึ่งจัดเก็บแบบสอบถามไดทั้งสิ้น 267 ฉบับ 

คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 86.06 ของแบบสอบถามที่จัดสง ถือวาอยูในเกณฑที่ดีถึงดีมาก  

ผูวิจัยคํานึงถึงการความใชไดของแบบสอบถามที่จะใชในการศึกษา จึงได ทบทวน

วรรณกรรมเพื่อศึกษานิยามปฏิบัติของนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับและผานการทดสอบแลว มา

พัฒนาเปนขอคําถาม นอกจากน้ียังไดสงแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับปรุงกอนจะ

นําไปใชจริง และเมื่อไดรับแบบสอบถามจากองคการทั้งสามแหงแลว ผูวิจัยไดทดสอบความเชื่อถือ

ไดของแบบสอบถามกอนที่จะนํามาวิเคราะหตอไป  

สถิติที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย สถิติที่ใชเพื่อพรรณนาตัวแปรตัวเดียว ไดแก รอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัว

แปร ไดแก การวิเคราะหถดถอยพหุ 

การวิจัยเชิงคุณภาพกระทําโดยการสัมภาษณผูบริหารองคการ เพื่อตองการรับทราบ

แนวนโยบายเร่ืองระบบรางวัลและการประเมินผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ โดย

ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสัม ภาษณดวยตนเองและไดมีการ

บันทึกเสียงขณะสัมภาษณ ซึ่งผูบริหารที่ เปนผูใหสัมภาษณมีความเปนตัวแทนขององคการและอยู

ในตําแหนงท่ีสามารถใหขอมูลในเร่ืองที่กําลังศึกษาไดอยางถูกตอง  ซึ่งจะไดมีการนําเสนอ

รายละเอียดของผลการศึกษาในบทตอไป 



 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 
 

4.1 บทนํา  

 

ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของรางวัลระดับองคการตอผลลัพธการ

จัดการทรัพยากรมนุษย: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะ

นําเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณกอน โดยเร่ิมจากการพรรณนาตัวแปรตัวเดียว แลวจึงนําเสนอการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม หลังจากน้ันจึงเปนการนําเสนอ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   

 

4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

 

การนําเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณ จะ นําเสนอโดยเร่ิมจากการพรรณนาตัวแปรตัวเดียว 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ระบบรางวัลภายในองคการของพนักงาน ความ

ผูกพันกับองคการของพนักงาน และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน หลังจากน้ันจึงนําเสนอ

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ตามสมมติฐานที่ไดต้ังไวแลว   

 

4.2.1 การพรรณนาตัวแปรตัวเดียว เพ่ือเปนการตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยขอที่หนึ่งที่

ตองการศึกษาผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 3 แหง 

ไดแก บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) โดยจะไดพิจารณาวาตัวแปรแตละตัวมี

ลักษณะอยางไร ตัวแปรใดเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหตอไปไดหรือไม (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 

2547: 457)  
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4.2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง รอยละ 56.6 อายุ 21-30 ป มากที่สุด รอยละ 66.3 

อายุโดยเฉลี่ย 29.57 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รอยละ 82.0 ตําแหนงงานปจจุบันระดับ

พนักงานและพนักงานอาวุโส รอยละ 74.9 ระยะเวลาที่ทํางานในองคการนอยกวา 2 ปมากที่สุด รอย

ละ 3.75 ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย 2.75 ป ฝายที่สังกัด การตลาดและพัฒนาธุรกิจ มากที่สุด รอยละ 

50.6 

 

ตารางท่ี 4.1  รอยละของปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามลักษณะตาง ๆ 

 

ปจจัยสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

ไมตอบ 

รวม 

อายุ (เต็ม) 

ตํ่ากวา 21 ป 

21 – 30 ป 

31 – 40 ป 

สูงกวา 40 ป 

ไมตอบ 

รวม 

x=  29.57,   S.D. = 5.32  

 

43.1 

56.6 

       0.4 

100.0 

                 

  0.4 

66.3 

     29.6                        

3.4                    

0.4 

100.0 

 

                     7.5 

82.0 

                    9.7 

                   0.7 

100.0 

 

(115) 

(151) 

(  1  ) 

(267) 

                    

(  1  ) 

(177) 

( 79 ) 

(  9  ) 

(  1  ) 

(267) 

 

 

( 20 ) 

(219) 

( 26 ) 

(  2  ) 

(267) 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

ไมตอบ 

รวม 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

ปจจัยสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

ตําแหนงงานปจจุบัน 

พนักงาน, พนักงานอาวุโส 

หัวหนางาน, ผูชวยผูจัดการ 

ผูจัดการหรือตําแหนงที่สูงกวา 

ไมตอบ 

รวม 

ระยะเวลาท่ีทํางานในบริษัท (เต็ม) 

นอยกวา 2 ป 

2 - 3 ป 

3 - 4 ป 

มากกวา 4 ป 

ไมตอบ 

รวม 

x=  2.75,  S.D. =  2.44 

ฝายท่ีสังกัด 

บริหาร อํานวยการ บัญชี 

การตลาด พัฒนาธุรกิจ 

การผลิต 

กฎหมาย ทรัพยากรมนุษย สารสนเทศ 

ไมตอบ 

รวม 

 

74.9 

                  16.5 

                    6.4 

                  0.4  

100.0 

 

37.5 

                   33.7 

                     7.1 

                   19.1 

                   2.6 

100.0 

 

 

                   26.6 

50.6 

                   13.1 

                     9.4 

                   0.4 

100.0                  

 

(200) 

( 44 ) 

( 17 ) 

(  1  )  

(267)  

 

(100) 

( 90 ) 

( 19 ) 

( 51 ) 

(  7  ) 

(267) 

 

 

( 71 ) 

(135) 

( 35 ) 

( 25 ) 

(  1  ) 

(267) 

 

4.2.1.2 ระบบรางวัล 

จากการสอบถามเร่ืองรางวัลระดับองคการแตละประเภทที่เคยไดรับ กลุมตัวอยาง

สวนใหญจะไมไดรับรางวัลระดับองคการ ดังตารางที่ 4.2   
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ตารางท่ี 4.2  รอยละของการไดรับรางวัลระดับองคการของพนักงาน 

 

ประเภทของคาตอบแทนระดับองคการ รอยละ (จํานวน) 

การจัดสรรหุนสามัญของบริษัท 

ได 

ไมได 

ไมตอบ 

รวม 

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ 

ได 

ไมได 

ไมตอบ 

รวม 

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ 

ได 

ไมได 

ไมตอบ 

รวม 

                   

14.6  

69.3  

                   16.1  

100.0  

                        

  34.8  

49.1  

                   16.1  

100.0  

                         

 19.9  

64.9  

                   16.1  

100.0 

 

( 39 ) 

(185) 

( 43 ) 

(267) 

 

( 93 ) 

(131) 

( 43 ) 

(267) 

 

( 53 ) 

(171) 

( 43 ) 

(267) 

 

ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรุปประเภทของรางวัลระดับองคการ กลุมตัวอยางไมไดรับ

รางวัลระดับองคการทั้งสามประเภทมากที่สุด รอยละ 44.2 รองลงมา ไดแก ไดรับรางวัลระดับ

องคการประเภทเดียว รอยละ 17.2 และเคยไดรับรางวัลระดับองคการสองประเภท รอยละ 15.4 ดัง

ตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  รอยละของประเภทรางวัลระดับองคการที่ไดรับ 

 

ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ รอยละ (จํานวน) 

ไมไดรับรางวัลระดับองคการทั้งสามประเภท 

ไดรับรางวัลระดับองคการประเภทเดียว 

การจัดสรรหุนสามัญขององคการใหพนักงาน                                 1.1 (  3  ) 

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ                                           12.7 ( 34 ) 

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายของ                              

องคการ                                                                                      3.4 (  9  ) 

ไดรับรางวัลระดับองคการสองประเภท 

การจัดสรรหุนสามัญขององคการใหพนักงานและ                                        

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ                                      6.0 ( 16 ) 

การจัดสรรหุนสามัญขององคการใหพนักงานและ                                        

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมาย                                     

ขององคการ                                                                               0.4 (  1  ) 

การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการและการให                                    

รางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ            9.0 ( 24 ) 

ไดรับรางวัลระดับองคการทั้งสามประเภท 

ไมตอบ 

รวม 

44.2 

17.2 

                                                 

 

 

 

15.4 

                           

 

                            

 

                            

 

 

7.1 

16.1 

100.0 

(118) 

( 46 ) 

 

  

 

 

( 41 ) 

 

 

 

 

 

 

 

( 19 ) 

( 43 ) 

(267)  

 

ในการวัดระดับคาตอบแทนที่ไดรับ ผูวิจัยไดถามคําถาม 3 ขอในเร่ือง คาตอบแทน

ที่ไดรับตํ่าเกินไป คาตอบแทนที่ไดรับเมื่อเทียบกับเพื่อนรวมงานและเมื่อเทียบกับบริษัทคูแขง นาจะ

สรุปไดวา  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีมีความเห็นวาคาตอบแทนที่ไดรับอยูในระดับสูง ดัง

ตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  รอยละของความเห็นตอระดับคาตอบแทนที่ไดรับ 
 

ระดับคาตอบแทนที่ไดรับ ไมเห็น

ดวย   

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

เทาที่ทราบ เงินเดือนของทานสูงกวาหรือดีกวาของ

บริษัทคูแขง 
0.3 36.3 42.3 2.2 16.1 100.0 (267) 

 44.6   

ทานไดรับคาตอบแทนที่ดีเม่ือเปรียบเทียบกับเพ่ือน

รวมงานของทาน 
1.5 40.1 40.4 1.5 16.5 100.0 (267) 
  41.9   

ทานไดรับคาตอบแทนจากการทํางานที่ต่ําเกินไป 

 

0.7 27.7 50.2 4.9 16.1 100.0 (267) 

28.4    
 

ผูวิจัยยังถามคําถามโดยตรง “โดยสรุป คาตอบแทนที่ทานไดรับจากองคการเปน

อยางไร” คําตอบก็คือ รอยละ 69.3 ตอบวาไดรับคาตอบแทนสูง มีเพียงรอยละ 14.6 ที่ตอบวาไดรับ

ในระดับตํ่า ดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5  รอยละของความเห็นสรุปตอระดับคาตอบแทนที่ไดรับ 
 

สรุประดับคาตอบแทนที่เคยไดรับ รอยละ (จํานวน) 

ไมไดอะไรเลย       

ตํ่า                 

ปานกลาง            

สูง                   

ไมแนใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 

รวม 

0.7 

13.9 

62.2 

7.1 

16.1 

100.0 

(  2  ) 

( 37 ) 

(166) 

( 19 ) 

( 43 ) 

(267) 
   

ในการวัดความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลภายในองคการ ผูวิจัยไดถามคําถาม 

6 ขอในเร่ือง คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามความรับผิดชอบ คุณสมบัติและการฝกอบรม 

ประสบการณ ความทุมเทใหกับองคการ คุณภ าพการทํางาน และสภาวะการเงินขององคการ ซึ่ง

นาจะสรุปไดวา ตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ีมีความเห็นวาการจัดสรรรางวัลภายในองคการ มีความ

เปนธรรม โดยเร่ืองที่เห็นวาการจัดสรรคาตอบแทนมีความเปนธรรมที่สุด คือ คาตอบแทนที่ไดรับ

เปนไปตามสภาวะทางการเงินขององคการ รอง ลงมาไดแก คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตาม

คุณสมบัติและการฝกอบรม และคาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามประสบการณ ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6  รอยละของความเห็นตอความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลภายในองคการ 

 

ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล

ภายในองคการ 

ไมเห็น

ดวย   

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามสภาวะทางการเงิน

ขององคการ 
0.4 17.6 56.6 9.0 16.5 100.0 (267) 

  65.5   

คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามคุณสมบัติและการ

ฝกอบรมของทาน 
1.1 22.8 57.3 2.6 16.1 100.0 (267) 

  59.9   

คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามประสบการณของ

ทาน 

0.4 27.7 51.3 4.5 16.1 100.0 (267) 

  55.8   
คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามความทุมเทใหกับ

องคการของทาน 

2.2 25.8 51.7 3.7 16.5 100.0 (267) 

  55.4   

คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามความรับผิดชอบที่

ทานมี 

1.5 28.8 52.4 0.7 16.5 100.0 (267) 

  53.2   

คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามความทุมเทใหกับ

องคการของทาน 
4.1 28.8 45.3 5.6 16.1 100.0 (267) 

  50.9   

 

ผูวิจัยถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป การจัดสรรรางวัลภายในองคการของทานมี

ความเปนธรรมเพียงใด” ดังตาราง 4.7 คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถาม 6 ขอขางตน น่ันคือ 

รอยละ 63.7 ตอบวาเปนธรรมมาก มีเพียงรอยละ 19.9 ที่ตอบวาเปนธรรมนอย ดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7  รอยละของความเห็นสรุปตอความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลภายในองคการ 

 

สรุปความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลภายในองคการ รอยละ (จํานวน) 

ไมมีเลย       

นอย               

ปานกลาง            

มาก                 

ไมแนใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 

รวม 

1.5 

18.4 

53.2 

10.5 

16.5 

100.0 

(  4  ) 

( 49 ) 

(142) 

( 28 ) 

( 44 ) 

(267) 
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จากการถามคําถาม 4 ขอ เกี่ยวกับการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัลของ

องคการ โดยถามในเร่ืองผูบริหารพยายาม รับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การสนับสนุนให

พนักงานมีสวนรวมในการแกปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทน การสนับสนุนใหพนักงานนําเสนอ

นโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทนใหมที่ดีข้ึนกวาเดิม และความพอใจ ของพนักงานตอระดับการมีสวน

รวมตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทน นาจะสรุปไดวาพนักงานไมมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัล

ขององคการ โดยเร่ืองที่เห็นวาการมีสวนรวมอยูในระดับสูงที่สุด คือ ผูบริหารพยายามรับฟงความ

คิดเห็นของพนักงานในเร่ืองคาตอบแทน รองลงมาไดแก ค วามพอใจของพนักงานตอระดับการมี

สวนรวมในการตัดสินใจ และการสนับสนุนใหพนักงานนําเสนอนโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทนใหม

ที่ดีข้ึนกวาเดิม ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8  รอยละของความเห็นตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัลขององคการ 

 

การมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร

รางวัลขององคการ 

ไมเห็น

ดวย   

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

ผูบริหารพยายามรับฟงความคิดเห็นของทานใน

เร่ืองคาตอบแทน 
6.0 33.3 41.9 2.2 16.5 100.0 (267) 

 44.2   

ดวยตําแหนงของทาน การที่ทานมี สวนรวม

ตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในระดับที่เปนอยูนี้ 

เปนที่นาพอใจแลว 

6.7 37.8 37.1 2.2 16.1 100.0 (267) 
 39.3   

ทานรูสึกวาไดรับการสนับสนุนใหนําเสนอ

นโยบายเก่ียวกับคาตอบแทนใหมที่ดีขึ้นกวาเดิม 

6.7 39.0 36.3 1.9 16.1 100.0 (267) 
 38.2   

ทานไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการ

แกปญหาเก่ียวกับคาตอบแทน 

7.5 43.1 32.2 0.7 16.5 100.0 (267) 

 32..9   

 

การถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป ทานมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัล

ขององคการมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามขางตน น่ันคือ รอยละ 51.3 

ตอบวามีสวนรวมตํ่า มีเพียงรอยละ 32.6 ที่ตอบวามีสวนรวมสูง ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  รอยละของความเห็นสรุปตอการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัลขององคการ 

 

สรุปการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัลขององคการ รอยละ (จํานวน) 

ไมมีเลย       

นอย               

ปานกลาง            

มาก                 

ไมแนใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 

รวม 

29.2 

22.1 

25.1 

7.5 

16.1 

100.0 

( 78 ) 

( 59 ) 

( 67 ) 

( 20 ) 

( 43 ) 

(267) 

 

จากการถามคําถาม 3 ขอ เกี่ยวกับการติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ืองคาตอบแทน 

โดยถามเร่ืองการอธิบายถึงวิธีกําหนดระดับการจายคาตอบแทนอยางเปนทางการ สารสนเทศที่เปน

ลายลักษณอักษรเกี่ยวกับระดับการจายและการกําหนดระดับการจายคาตอบแทน ผูบังคับบัญชาได

อธิบายเกี่ยวกับการกําหนดระดับการจายคาตอบแทน นาจะสรุปไดวา มีการติดตอสื่อสารกับ

พนักงานเร่ืองคาตอบแทน โดยเร่ืองที่เห็นวามีการติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ืองคาตอบแทนอยูใน

ระดับสูงที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาไดอธิบายเกี่ยวกับการกําหนดระดับการจายคาตอบแทน รองลงมา

ไดแก สารสนเทศที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับระดับการจายและการกําหนดระดับการจายคา  

ตอบแทน และการอธิบายถึงวิธีกําหนดระดับการจายคาตอบแทนอยางเปนทางการ ดังตารางที่ 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10  รอยละของความเห็นตอการติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ืองคาตอบแทน 

 

การติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ือง

คาตอบแทน 

ไมเห็น

ดวย   

อยางยิ่ง 

ไม

เห็น

ดวย 

เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

ผูบังคับบัญชาของทานไดอธิบายใหทราบเก่ียวกับ

การกําหนดระดับการจายคาตอบแทนของงาน 
3.7 20.2 55.4 4.5 16.1 100.0 (267) 

 59.9   

องคการมีสารสนเทศที่เปนลายลักษณอักษร

เก่ียวกับระดับการจายและการกําหนดระดับการ

จายคาตอบแทน 

6.4 23.2 52.4 1.9 16.1 100.0 (267) 

 54.3   

องคการไดอธิบายถึงวิธีกําหนดระดับการจาย

คาตอบแทนอยางเปนทางการ เชน การจัดการ

อบรมพนักงาน 

6.4 24.0 52.8 0.7 16.1 100.0 (267) 
 53.6   
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การถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป องคการของทานมีการติดตอสื่อสารกับ

พนักงานเร่ืองคาตอบแทนมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถาม 3 ขอขางตน น่ัน

คือ รอยละ 57.3 ตอบวามีการติดตอสื่อสารมาก มีเพียงรอยละ 26.5 ที่ตอบวามีการติดตอสื่อสารนอย 

ดังตารางที่ 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11  รอยละของความเห็นสรุปตอการติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ืองคาตอบแทนของ

องคการ 

 

สรุปการติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ืองคาตอบแทนขององคการ รอยละ (จํานวน) 

ไมมีเลย       

นอย               

ปานกลาง            

มาก                 

ไมแนใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 

รวม 

3.7 

22.8 

49.4 

7.9 

16.1 

100.0 

( 10 ) 

( 61 ) 

(132) 

( 21 ) 

( 43 ) 

(267) 

 

จากการถามคําถาม 12 ขอ เกี่ยวกับความเปนธรรมในการบริหารคาตอบแทน โดย

ถามในเร่ือง เมื่อมีผลงานดีพนักงานจะไดรับผลการประเมินที่ดี มีโอกาสไดรับคาตอบแทนที่สูงข้ึน 

ไดผลตอบแทนที่ดีเมื่อพยายามเปนพิเศษในการทํางาน ไดรับการยอมรับนับถือเมื่อมีผลงานดี กฎ

และกระบวนการตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนสอดคลองกัน อคติสวนบุคคลในการตัดสินใจ 

จริยธรรมในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ใชในการตัดสินใจ การตัดสินใจพิจารณาจากสิ่งที่ทําใหเกิด

ประโยชนแกองคการเปนหลัก โอกาสขอปรับเปลี่ยนการตัดสินใจของผูบริหาร การอธิบายวาเหตุ

ใดจึงไดผลตอบแทนตามที่ได และผูบริหารพยายามที่จะใหคาตอบแทนเปนธรรม นาจะสรุปไดวา

การบริหารคาตอบแทนมีความเปนธรรม โดยเร่ืองที่เห็นวามีความเปนธรรมในการบริหาร

คาตอบแทนในระดับสูงที่สุด  คือ ผูบริหารพยายามที่จะใหคาตอบแทนเปนธรรม รองลงมาไดแก 

เมื่อมีผลงานดีพนักงานจะมีโอกาสไดรับคาตอบแทนที่สูงข้ึน และไดรับการยอมรับนับถือเมื่อมี

ผลงานดี ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  รอยละของความเห็นตอความเปนธรรมในการบริหารคาตอบแทน 

 

ความเปนธรรมในการบริหารคาตอบแทน ไมเห็น

ดวย   

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

ผูบริหารพยายามที่จะใหคาตอบแทนของทานเปน

ธรรม 
4.1 13.9 58.8 7.1 16.1 100.0 (267) 

  65.9   

เม่ือมีผลงานที่ดี ทานมีโอกาสไดรับคาตอบแทน

เพ่ิมสูงขึ้น 
2.2 16.1 56.9 8.6 16.1 100.0 (267) 

  65.5   

ทานพอใจกับระดับการยอมรับนับถือ เม่ือทาน

สามารถทําผลงานไดดี 

4.5 15.0 56.9 7.5 16.1 100.0 (267) 

  64.4   
การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการพิจารณา

จากส่ิงที่ทานทําใหเกิดประโยชนแกองคการ

เปนหลัก 

1.9 17.2 56.2 8.2 16.5 100.0 (267) 

  64.4   

เม่ือมีผลการทํางานที่ดี ทานก็จ ะไดรับผลการ

ประเมินที่ดีตามไปดวย 
1.5 18.4 51.7 12.4 16.1 100.0 (267) 

  64.0   

มีการอธิบายใหทานทราบวาเพราะเหตุใดทานจึง

ไดคาตอบแทนตามที่ได 

4.9 15.0 54.7 9.4 16.1 100.0 (267) 

 64.0   

ทานรูสึกวาองคการนี้ใหผลตอบแทนที่ดีแก

พนักงานท่ีมีความพยายามเปนพิเศษในการ

ทํางาน 

2.6 21.0 55.1 5.2 16.1 100.0 (267) 

  60.3   

การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการใช

สารสนเทศที่ถูกตอง 
2.2 25.1 54.3 2.2 16.1 100.0 (267) 

  56.6   

การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการกระทํา

อยางมีจริยธรรม 
1.5 26.2 48.3 7.9 16.1 100.0 (267) 

  56.2   

การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการมีกฎและ

กระบวนการที่สอดคลองกัน 

4.9 24.7 48.3 5.6 16.5 100.0 (267) 

  53.9   

ทานมีโอกาสขอปรับเปล่ียนการตัดสินใจเร่ืองคา 

ตอบแทนของทานที่ผูบริหารไดพิจารณาไป

แลว 

7.9 24.7 46.1 5.2 16.1 100.0 (267) 

  51.3   

อคติสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเร่ือง

คาตอบแทนในองคการ 
4.1 19.9 45.7 14.2 16.1 100.0 (267) 

24.0    
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การถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป ทานเห็นวาองคการของทานมีความเปนธรรม

ในการบริหารคาตอบแทนเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามขางตน น่ันคือ รอยละ 

64.4 ตอบวามีความเปนธรรมมาก มีเพียงรอยละ 20.3 ที่ตอบวามีความเปนธรรมนอย ดังตารางที่ 

4.13 

 

ตารางท่ี 4.13  รอยละของความเห็นสรุปตอความเปนธรรมในการบริหารคาตอบแทนขององคการ 

 

สรุปความเปนธรรมในการบริหารคาตอบแทนขององคการ รอยละ (จํานวน) 

ไมมีเลย       

นอย               

ปานกลาง            

มาก                 

ไมแนใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 

รวม 

1.1 

18.4 

56.9 

7.5 

16.1 

100.0 

(  3  ) 

( 49 ) 

(152) 

( 20 ) 

( 43 ) 

(267) 

 

4.2.1.3 ความผูกพันกับองคการของพนักงาน  

จากการถามคําถาม 14 ขอ เกี่ยวกับ ความผูกพันกับองคการของพนักงาน โดยถาม

ในเร่ืองความเต็มใจทุมเททํางานมากกวาปรกติเพื่อความสําเร็จขององคการ การพูดกับเพื่อนวา

องคการน้ีเปนองคการที่ยิ่งใหญ การทํางานเกี่ยวพันโดยตรงกับคาตอบแทน พรอมที่จะรับ

มอบหมายงานใด ๆ ก็ตามเพื่อใหไดทํางานในองคการน้ี คานิยมขององคก ารคลายคลึงกับคานิยม

ของพนักงาน ภูมิใจที่จะบอกผูอ่ืนวาเปนสวนหน่ึงขององคการน้ี องคการน้ีสรางแรงบันดาลใจให

ใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ โอกาสที่จะจากองคการไป พอใจที่ไดเลือกทํางานในองคการ เต็ม

ใจนอมรับธรรมเนียมปฏิบัติขององคการ เห็นดวยกับนโยบา ยขององคการ หวงใยชะตากรรมของ

องคการ องคการน้ีเปนที่ที่ดีที่สุดที่จะทํางานให รูสึกวาเปนมากกวาลูกจางคนหน่ึง นาจะสรุปไดวา

พนักงานมีความผูกพันกับองคการ โดยเร่ืองที่เห็นวาความผูกพันกับองคการของพนักงานอยูใน

ระดับสูงที่สุด คือ ความเต็มใจทุมเททํางานมา กกวาปรกติเพื่อความสําเร็จขององคการ รองลงมา

ไดแก ภูมิใจที่จะบอกผูอ่ืนวาเปนสวนหน่ึงขององคการน้ี และหวงใยชะตากรรมขององคการ ดัง

ตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  รอยละของความเห็นตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน 
 

ความผูกพันกับองคการของพนักงาน ไมเห็น

ดวย   

อยางย่ิง 

ไมเห็น

ดวย 

เห็น

ดวย 

เห็น

ดวย

อยางย่ิง 

ไม

แนใจ 

ไม

ทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

ทานเต็มใจทุมเททํางานมากกวาปรกติท่ีถูกคาดหวังเพ่ือ

ความสําเร็จขององคการน้ี 

0.4 5.2 80.5 13.9 0.0 100.0 (267) 

  94.4   

ทานภูมิใจท่ีจะบอกผูอ่ืนวาทานเปนสวนหน่ึงของ

องคการน้ี 

0.4 9.7 74.5 15.0 0.4 100.0 (267) 

  89.5   

ทานมีความรูสึกหวงใยตอชะตากรรมขององคการน้ี 0.0 10.9 73.0 15.7 0.4 100.0 (267) 

 88.8   

ทานเต็มใจนอมรับธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของ

องคการน้ี 

0.4 12.4 72.7 13.1 1.1 100.0 (267) 

  85.8   

ทานพอใจเปนอยางมากท่ีไดเลือกเขาทํางานในองคการ

น้ี ถึงแมวากอนทานจะเขามาทํางานท่ีน่ี มีท่ีอ่ืนให

ทานไดพิจารณาเลือกเชนกัน 

0.7 17.6 69.3 10.5 1.9 100.0 (267) 

  79.8   

องคการน้ีสรางแรงบันดาลใจใหทานใชความสามารถท่ี

มีอยูในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

1.9 17.6 66.3 13.1 1.1 100.0 (267) 

  79.4   

ทานมักพูดกับเพ่ือนวาองคการน้ีเปนองคการท่ีย่ิงใหญ 0.4 19.9 68.5 10.5 0.7 100.0 (267) 

  79.0   

สําหรับทาน ท่ีน่ีคือท่ี ๆ ดีท่ีสุดในจํานวนองคการ

ท้ังหมดท่ีจะทํางานให 

2.6 19.5 73.4 4.1 0.4 100.0 (267) 

  77.5   

ทานพรอมท่ีจะรับมอบหมายงานใดๆ ก็ตาม เพียง

เพ่ือใหไดทํางานในองคการน้ี 

1.1 20.6 62.2 15.0 1.1 100.0 (267) 

  77.2   

บอยคร้ังทานเห็นดวยกับนโยบายขององคการท่ี

เกี่ยวของกับปญหาสําคัญซ่ึงเกี่ยวพันกับพนักงาน 

0.0 22.1 67.4 8.6 1.9 100.0 (267) 

  76.0   

ทานมีความรูสึกวาทานเปนมากกวาลูกจางคนหน่ึง แต

รูสึกราวกับวาองคการน้ีเปนของทาน 

1.9 22.8 65.2 10.1 0.0 100.0 (267) 

  75.3   

ดวยสภาพขององคการ ณ เวลาน้ี มีโอกาสนอยมากท่ี

ทานจะจากองคการน้ีไป 

3.0 22.5 59.9 13.1 1.5 100.0 (267) 

  73.0   

คานิยมขององคการน้ีคลายคลึงกับคานิยมของทาน 1.5 37.1 52.4 6.4 2.6 100.0 (267) 

  58.8   

การทุมเทในการทํางานของทานเกี่ยวพันโดยตรงกับ

คาตอบแทน 

2.2 15.4 61.4 19.1 1.9 100.0 (267) 

17.6    
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การถามคําถามโดยตรงวา “โดยสรุป ทานผูกพันกับองคการน้ีมากนอยเพียงใด” 

คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามขางตน น่ันคือ รอยละ 86.6 ตอบวามีความผูกพันกับองคการ

มาก มีเพียงรอยละ 13.1 ที่ตอบวามีความผูกพันกับองคการนอย ดังตารางที่ 4.15 

 

ตารางท่ี 4.15  รอยละของความเห็นสรุปตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

 

สรุปความผูกพันกับองคการของพนักงาน รอยละ (จํานวน) 

ไมมีเลย       

นอย               

ปานกลาง            

มาก                 

ไมแนใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 

รวม 

0.7 

12.4 

52.1 

34.5 

0.4 

100.0 

(  2  ) 

( 33 ) 

(139) 

( 92 ) 

(  1  ) 

(267) 

 

4.2.1.4 สมรรถนะของพนักงาน  

จากการถามคําถาม 20 ขอ เกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงาน โดยถามในเร่ือง การ

ทราบเกี่ยวกับงานที่ทําดีกวาผูอ่ืน ทักษะดานการทําความเขาใจผลที่เกิดจากการกระทํา สิ่งจูงใจใน

การทํางานคือคาตอบแทนที่ไดรับ คุณลักษณะผูเชี่ยวชาญตามที่คาดหวังในการทํางาน ใน

สถานการณที่ดูเหมือนจะควบคุมไดแตกลับรูสึกวากําลังถูกผูอ่ืนจัดแจง ทราบเกี่ยวกับงานไมเทาผูที่

อยูในตําแหนงน้ีมากอน สรางรูปแบบที่ดีใหผูฝกงานไดเรียนรู งานน้ีเปนสิ่งที่สามารถจัดการได ผูที่

สามารถแกปญหาในการทํางาน รูสึกวาไมไดทําอะไรใหสําเร็จ งานที่ทําทําใหมีโอกาสไดทดสอบ

ตนเอง เหตุที่ชอบทํางานน้ีเพราะงานน้ีมีคุณคา สิ่งที่ทําไดดีที่สุดไมเกี่ยวของกับการทํางาน พิจารณา

ระยะเวลาในการทํางานทานรูสึกวาคุนเคยกับงานที่ทํา หากงานนาสนใจกวาน้ีจะปฏิบัติงานไดดีขึ้น 

เชื่ออยางแทจริงวามีทักษะในการทํางานน้ี งานทําใหรูสึกกระวนกระวายกังวลใจ การไดทํางานน้ีถือ

เปนรางวัล ทํางานจนลืมเวลา การทํางานใหสําเร็จมีความหมายมาก นาจะสรุปไดวา พนักงานมี

สมรรถนะในการทํางาน โดยเร่ืองที่เห็นวาพนักงานมีสมรรถนะสูงที่สุด คือ แมงานชิ้นน้ีมี

ผลตอบแทนที่เปนนามธรรมแตเหตุที่พนักงานชอบที่จะทํางานน้ีก็เพราะงานน้ีมีคุณคาสําหรับ

พนักงาน รองลงมาไดแก  การที่ทานสามารถทํางานน้ีใหสําเร็จจะมีความหมายตอทานมาก และงาน

น้ีเปนสิ่งที่สามารถจัดการได และปญหาใด ๆ มีแนวโนมไดรับการแกไขอยางเหมาะสม ดังตารางที่ 

4.16   
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ตารางท่ี 4.16  รอยละของความเห็นตอการประเมินระดับสมรรถนะตนเองของพนักงาน 

 

การประเมินสมรรถนะตนเอง ไมเห็น

ดวย   

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

แมงานช้ินนี้มีผลตอบแทนที่เปนนามธรรม แตเหตุที่

ทานชอบที่จะทํางานน้ีก็เพราะงานนี้มีคุณคา

สําหรับทาน 

0.4 6.4 79.0 12.7 1.5 100.0 (267) 

  91.8   

การท่ีทานสามารถทํางานนี้ใหสําเร็จจะมีความหมาย

ตอทานมาก 
0.7 8.2 70.4 19.9 0.7 100.0 (267) 
  90.3   

งานนี้เปนส่ิงที่สามารถจัดการได และปญหาใด ๆ มี

แนวโนมไดรับการแกไขอยางเหมาะสม 
0.0 10.5 74.9 14.2 0.4 100.0 (267) 

 89.1   
ทานมีทักษะดานการทําความเขาใจผลท่ีเกิดจากการ

กระทําของทาน ทําใหงายในการแกปญหาตาง ๆ 
0.0 10.9 71.2 17.6 0.4 100.0 (267) 

  88.8   

ทานเช่ืออยางแทจริงวาทานมีทักษะที่จําเปนในการ

ทํางานน้ี 
0.4 10.5 72.7 14.6 1.9 100.0 (267) 
 87.3   

ทานไดสรางรูปแบบที่ดีเพ่ือใหผูฝกงานไดเรียนรู

ทักษะที่จําเปนตอความสําเร็จ 
0.4 11.6 71.2 15.7 1.1 100.0 (267) 

 86.9   
พิจารณาจากระยะเวลาท่ีใชในการทํางาน ทานรูสึก

วาคุนเคยกับงานที่ทํา 
0.0 11.6 70.0 16.9 1.5 100.0 (267) 

  86.9   

ถาจะมีใครก็ตามที่สามารถแกปญหาในการทํางาน 

ทานคือบุคคลผูนั้น 
0.0 15.0 68.9 15.7 0.4 100.0 (267) 
  84.6   

งานที่ทํา ทําใหทานมีโอกาสไดทดสอบตนเองและ

ความสามารถของตนเอง 
1.1 12.7 68.2 16.5 1.5 100.0 (267) 

  84.6   
ทานมีคุณลักษณะผูเช่ียวชาญตามที่คาดหวังในการ

ทํางานน้ี 
0.4 14.6 67.4 16.9 0.7 100.0 (267) 

  84.3  

ทานทราบเก่ียวกับงานที่ทําดีกวาผูอ่ืน 

 

0.4 15.0 69.3 13.9 1.5 100.0 (267) 
  83.1   

การไดทํางานนี้ถือเปนรางวัลไปในตัว 0.7 14.2 71.5 11.6 1.9 100.0 (267) 

  83.1   
เม่ือทํางานนี้ ทานทํางานจนลืมเวลา 1.1 27.3 55.8 14.2 1.5 100.0 (267) 

 70.0   

งานนี้ทําใหทานรูสึกกระวนกระวายและกังวลใจ 6.0 38.6 44.6 10.1 0.7 100.0 (267) 

44.6    
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ตารางท่ี 4.16 (ตอ) 
 

การประเมินสมรรถนะตนเอง ไมเห็น

ดวย   

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

เห็นดวย เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ 

ไมทราบ 

ไมตอบ 

รอยละ(จํานวน) 

บางคร้ังทานรูสึกวาทานไมไดทําอะไรใหสําเร็จลง

ไป 
4.5 33.3 58.1 2.2 1.9 100.0 (267) 

37.8    

ส่ิงที่ทานทําไดดีที่สุด เปนส่ิงซ่ึงไมเก่ียวของกับ

การทํางานของทาน 
4.5 33.0 51.7 10.5 0.4 100.0 (267) 
37.5    

ทานทราบเก่ียวกับงานที่ทําไมมากเทากับผูที่อยูใน

ตําแหนงนี้มากอน 
5.6 27.0 54.3 12.7 0.4 100.0 (267) 

32.6    
บางคร้ังในสถานการณที่ดูเหมือนทานจะควบคุม

ได แตทานกลับรูสึกวากําลังถูกผูอ่ืนจัดแจงหรือ

บังคับ 

0.4 19.9 62.2 17.6 0.0 100.0 (267) 

20.3    

หากงานท่ีทํานาสนใจมากกวาน้ี ทานจะ

ปฏิบัติงานไดดีขึ้น 
1.1 18.7 61.4 16.9 1.9 100.0 (267) 
19.8    

แมวาการไดทํางานนี้ถือเปนรางวัล แตส่ิงจูงใจให

ทานทํางานตอไปก็ยังเปนคาตอบแทนที่ไดรับ 
1.1 6.7 62.9 29.2 0.0 100.0 (267) 

7.8    

 

การถามคําถามโดยตรงวา “ทานมีสมรรถนะหรือความพรอมในการที่จะทํางานใน

ตําแหนงใหสําเร็จมากนอยเพียงใด” คําตอบที่ไดก็ยืนยันคําตอบของคําถามขางตน น่ันคือ รอยละ 

96.7 ตอบวามีสมรรถนะมาก มีเพียงรอยละ 2.2 ที่ตอบวามีสมรรถนะนอย ดังตารางที่ 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17  รอยละของความเห็นสรุปตอการประเมินระดับสมรรถนะของพนักงาน 

 

สรุปการประเมินระดับสมรรถนะของพนักงาน รอยละ (จํานวน) 

ไมมีเลย       

นอย               

ปานกลาง            

มาก                 

ไมแนใจ/ไมทราบ/ไมตอบ 

รวม 

0.0 

2.2 

41.6 

55.1 

1.1 

100.0 

(  0  ) 

(  6  ) 

(111) 

(147) 

(  3  ) 

(267) 
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4.2.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคของ

งานวิจัยขอที่สองที่ตองการศึกษาผลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยของ 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) โดยผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการศึกษาอิทธิพลของระบบ

รางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยตามสมมติฐานที่ไดต้ังไวกอน ตามดวยการนําเสนอ

อิทธิพลของระบบรางวัลตอองคประกอบของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ ความผูกพัน

กับองคการของพนักงาน และสมรรถนะของพนักงาน แลวจึงนําเสนอผลการศึกษาอิทธิพลของ

องคประกอบของระบบรางวัล คือ ระดับคาตอบแทน ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

ประเภทของรางวัลระดับองคการ การมีสวนรวมของพนักงานในการตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทน การ

ติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ืองคาตอบแทน และความเปนธรรมของการบริหารรางวัล ที่มีตอ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ความผูกพันกับองคการของพนักงาน และสมรรถนะของ

พนักงาน 

 

4.2.2.1 อิทธิพลของระบบรางวัลตอตัวแปรตาม 

ผูวิจัยจะไดเร่ิมนําเสนอผลการศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการ

จัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อทดสอบสมมติฐานของการศึกษาคร้ังน้ี คือ กระบวนก ารบริหารรางวัล

นาจะมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวาโครงสรางรางวัล โดยตัวแปรตามผล

ลพัธการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดจากการรวมตัวแปรความผูกพันกับองคการของพนักงานและตัว

แปรสมรรถนะของพนักงาน สวนตัวแปรอิสระระบบรางวัล ไดแก โครงสรางรางวัลและ

กระบวนการบริหารรางวัล ซึ่งโครงสรางรางวัลไดจากการรวมตัวแปร ระดับรางวัลที่ไดรับ ความ

เปนธรรมของการจัดสรรรางวัล และประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ ขณะที่กระบวนการ

บริหารรางวัลไดจากการรวมตัวแปร การมีสวนรวมของพนักงาน การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

และความเปธรรมของการบริหารรางวัล ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอ สหสัมพันธ (Correlation) ระหวาง 

ตัวแปรสองตัวแปร คือ โครงสรางรางวัลและกระบวนการบริหารรางวัลเพื่อดูวาตัวแปรอิสระไดมี

ความสัมพันธกันอยางไร จะกอปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันในระดับสูงหรือไม โดย

สัญลักษณตัวยอท่ีใชแทนตัวแปรอิสระ มีดังตอไปน้ี 

 

STRUCT โครงสรางรางวัล 

PROCESS กระบวนการบริหารรางวัล 
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พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ โครงสรางรางวัลและกระบวนการ

บริหารรางวัล พบวามีสหสัมพันธ .479 จึงถือไดวาสามารถนํามาใชวิเคราะหไดเพราะตัวแปรอิสระ

ไมมีความสัมพันธกันสูงถึง 0.75 จึงถือไดวาไมมีปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูง 

(Multicollinearity) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546: 518) ดังตารางที่ 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18  Correlation Matrix ของตัวแปรระบบรางวัล  

 

ตัวแปร ตัวแปร 

STRUCT PROCESS 

STRUCT 

PROCESS 

1.000 

.479 

 

** 

 

1.000 

 

หมายเหตุ  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

1) อิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ระบบรางวัลที่มีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมี

นัยสําคัญ ไดแก โครงสรางรางวัลและกระบวนกา รบริหารรางวัล กลาวคือ เมื่อตัวแปรโครงสราง

รางวัล และ ตัวแปรกระบวนการบริหารรางวัลมีระดับสูงข้ึน จะสงผลใหผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยสูงข้ึน โดยระบบรางวัลสามารถอธิบายผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยไดรอย

ละ 68.4  

สมมติฐานของการศึกษาคร้ังน้ี คือ กระบวนการบ ริหารรางวัลนาจะมี

อิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวาโครงสรางรางวัล ซึ่งผลการศึกษา พบวา 

กระบวนการบริหารรางวัล (β = .880) มีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวา

โครงสรางการบริหารรางวัล (β = -.126) จึงยอมรับสมมติฐานของการศึกษา ดังตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี 4.19  การวิเคราะหถดถอยพหุอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษย  

 

ตัวแปร Coefficient Std. Error T Ratio Beta Sig. 

โครงสรางรางวัล 

กระบวนการบริหารรางวัล 

-.069 

.819 

.026 

.044 

-2.644 

18.530 

-.126 

.880 

.009 

.000 

R2 = .684, N = 185,  Sig. of F = .000 

 

2) อิทธิพลของระบบรางวัลตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

ระบบรางวัลที่มีอิทธิพลตอความผูกพันกับองคการของพนักงานอยางมี

นัยสําคัญ ไดแก กระบวนการบริหารรางวัล กลาวคือ เมื่อกระบวนการบริหารรางวัลมีระดับสูงขึ้น 

จะสงผลใหความผูกพันกับองคการของพนักงานสูงข้ึน โดยระบบ รางวัลสามารถอธิบายความ

ผูกพันกับองคการของพนักงานไดรอยละ 63.3 ดังตารางที่ 4.20 

 

ตารางท่ี 4.20  การวิเคราะหถดถอยพหุอิทธิพลของระบบรางวัลตอความผูกพันกับองคการของ

พนักงาน 

 

ตัวแปร Coefficient Std. Error T Ratio Beta Sig. 

โครงสรางรางวัล 

กระบวนการบริหารรางวัล 

-.053 

1.192 

.044 

.074 

-1.221 

16.098 

-.062 

82.4 

.224 

.000 

R2 = .633, N = 185, Sig. of F = .000 

 

3) อิทธิพลของระบบรางวัลตอสมรรถนะของพนักงาน 

ระบบรางวัลที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 

กระบวนการบริหารรางวัล กลาวคือ เมื่อตัวแปรกระบวนการบริหารรางวัลมีระดับสูงขึ้น จะสงผล

ใหสมรรถนะของพนักงานสูงขึ้น โดยระบบรางวัลสามารถอธิบายสมรรถนะของพนักงานไดรอย

ละ 27.1 ดังตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21  การวิเคราะหถดถอยพหุอิทธิพลของระบบรางวัลตอสมรรถนะของพนักงาน 
 

ตัวแปร Coefficient Std. Error T Ratio Beta Sig. 

โครงสรางรางวัล 

กระบวนการบริหารรางวัล 

-.080 

.558 

.042 

.070 

-1.925 

7.934 

-.139 

.572 

.056 

.000 

R2 = .271, N = 185, Sig. of F = .000 
 

4.2.2.2 อิทธิพลขององคประกอบของระบบรางวัลตอตัวแปรตาม 

สัญลักษณตัวยอที่ใชแทนองคประกอบของระบบรางวัลแตละตัวมีดังน้ี 

PLEV   ระดับรางวัลที่ไดรับ 

ALLO   ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

TYPE   ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ 

PAR  การมีสวนรวมของพนักงาน 

CMU   การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

ADM   ความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

 

พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวา ไมมีตัวแปรคูใดที่มีความ 

สัมพันธกันสูงถึง 0.75 จึงถือไดวาไมมีปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูง ดังตารางที่ 4.22  

 

ตารางท่ี 4.22  Correlation Matrix ของตัวแปรองคประกอบของระบบรางวัล 

 

ตัวแปร ตัวแปร 

PLEV ALLO TYPE PAR CMU ADM 

PLEV 

ALLO 

TYPE 

PAR 

CMU 

ADM 

1.000 

.484 

.293 

.444 

.154 

.288 

 

** 

** 

** 

 

** 

 

1.000 

.222 

.552 

.287 

.470 

 

 

** 

** 

** 

** 

 

 

1.000 

.290 

.093 

.163 

 

 

 

** 

 

 

 

1.000 

.530 

.570 

 

 

 

 

** 

** 

 

 

 

 

1.000 

.619 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 

1.000 

 

หมายเหตุ  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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1) อิทธิพลขององคประกอบของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

องคประกอบของระบบรางวัลที่มีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากร

มนุษยอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ระดับรางวัลที่ไดรับ  และความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

กลาวคือ เมื่อระดับรางวัลที่ไดรับและความเปนธรรมของการบริหารรางวัลสูงขึ้น จะสงผลให

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงข้ึน โดยความเปนธรรมของการบริหารรางวัล (β =.249) มี

อิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวาระดับรางวัลที่ไดรับ (β = .190) โดย

องคประกอบของระบบรางวัลสามารถอธิบายผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยไดรอยละ 17.0 ดัง

ตารางที่ 4.23 
 

ตารางท่ี 4.23  การวิเคราะหถดถอยพหุอิทธิพลขององคประกอบของระบบรางวัลตอผลลัพธการ

จัดการทรัพยากรมนุษย  
 

ตัวแปร Coefficient Std. Error T Ratio Beta Sig. 

ระดับรางวัลที่ไดรับ 

ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ 

ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

การมีสวนรวมของพนักงาน 

การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

ความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

.089 

.023 

.007 

-.019 

.036 

.136 

.038 

.045 

.014 

.038 

.035 

.052 

2.346 

.521 

.508 

-.507 

1.034 

2.604 

.190 

.046 

.037 

-.051 

.099 

.249 

.020 

.603 

.612 

.613 

.302 

.010 

R2 = .170, N = 185, Sig. of F = .000 

 

2) อิทธิพลขององคประกอบของระบบรางวัลตอความผูกพันกับองคการ

ของพนักงาน 

องคประกอบของระบบรางวัลที่มีอิทธิพลตอความผูกพันกับองคการของ

พนักงานอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ความเปนธรรมของการบริหารรางวัล กลาวคือ เมื่อความเปนธรรม

ของการบริหารรางวัลสูงขึ้น จะสงผลใหความผูกพันกับองคการของพนักงานสูงข้ึน โดย

องคประกอบของระบบรางวัลสามารถอธิบายความผูกพันกับองคการของพนักงานไดรอยละ 25.4 

ดังตารางที่ 4.24 
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ตารางท่ี 4.24  การวิเคราะหถดถอยพหุอิทธิพลขององคประกอบของระบบรางวัลตอความผูกพันกับ

องคการของพนักงาน  
 

ตัวแปร Coefficient Std. Error T Ratio Beta Sig. 

ระดับรางวัลที่ไดรับ 

ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ 

ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

การมีสวนรวมของพนักงาน 

การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

ความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

.076 

.081 

-.008 

-.018 

.085 

.273 

.054 

.062 

.019 

.054 

.050 

.076 

1.406 

1.305 

-.410 

-.326 

1.685 

3.589 

.105 

.107 

-.028 

-.030 

.148 

.319 

.161 

.193 

.682 

.744 

.094 

.000 

R2 = .254, N = 185, Sig. of F = .000 

 

3) อิทธิพลขององคประกอบของระบบรางวัลตอสมรรถนะของ

พนักงาน 

องคประกอบของระบบรางวัลไมมีอิทธิพลตอสมรรถนะของพนักงาน

อยางมีนัยสําคัญ ดังตารางที่ 4.25  

 

ตารางท่ี 4.25  การวิเคราะหถดถอยพหุพหุอิทธิพลขององคประกอบของระบบรางวัลตอสมรรถนะ

ของพนักงาน  
 

ตัวแปร Coefficient Std. Error T Ratio Beta Sig. 

ระดับรางวัลที่ไดรับ 

ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ 

ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

การมีสวนรวมของพนักงาน 

การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

ความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

.094 

-.048 

.007 

.009 

-.071 

.051 

.044 

.051 

.016 

.041 

.037 

.058 

2.153 

-.946 

.458 

.229 

-1.922 

.874 

.180 

-.088 

.034 

.024 

-.186 

.087 

.033 

.346 

.648 

.819 

.056 

.383 

R2 = .052, N = 185, Sig. of F = .113 

 

อิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย สรุปไดดังตารางที่ 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 สรุปอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

ผลลัพธ         

การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 

ความผูกพัน

กับองคการ

ของพนักงาน 

สมรรถนะ

ของพนักงาน 

ระบบรางวัล 

โครงสรางรางวัล 

กระบวนการบริหารรางวัล 

องคประกอบของระบบรางวัล 

ระดับรางวัลที่ไดรับ 

ประเภทของรางวัลระดับองคการที่ไดรับ 

ความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัล 

การมีสวนรวมของพนักงาน 

การติดตอสื่อสารกับพนักงาน 

ความเปนธรรมของการบริหารรางวัล 

 

√ 
√ 
 

√ 
 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
 

 

 

หมายเหตุ √ หมายถึง ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 
 

4.2.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันกับองคการและสมรรถนะของพนักงาน 

ในแบบสอบถาม ผูวิจัยไดถามคําถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นวาคาตอบแทน

เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดตอความผูกพันกับองคการและสมรรถนะของพนักงานหรือไม 

โดยใหกลุมตัวอยางระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน และ ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอสมรรถนะในการทํางานของพนักงาน 3 อันดับ โดยผูวิจัยระบุวาปจจัยอันดับ 1 เปน

ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด ผูตอบแบบสอบถามไดระบุคําตอบดังตารางที่ 4.27 และ 4.28  

 

ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันกับองคการของพนักงานเปนปจจัยอันดับหน่ึงมากที่สุด คือ 

เพื่อนรวมงาน ซึ่งมีผูเลือก 21 คน รองลงมา ไดแก ลักษณะงาน และคาตอบแทน ซึ่งจะเห็นไดวา

กลุมตัวอยางไมไดเห็นวาคาตอบแทนเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอันดับหน่ึงตอความผูกพันกับ

องคการของพนักงาน แตคาตอบแทนก็ยังคงมีความสําคัญเปนอันดับสาม ดังตารางที่ 4.27 



 

 

114 

 

ตารางท่ี 4.27 ความถี่ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

 

ปจจัย อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

เพื่อนรวมงาน 

ลักษณะงาน 

รายได คาตอบแทน เงิน 

ผูบังคับบัญชา หัวหนา ผูบริหาร 

วัฒนธรรมและนโยบายองคการ 

ความสามัคคี ความรวมมือระหวางพนักงาน 

บรรยากาศในการทํางาน สิ่งแวดลอมภายในองคการ 

สวัสดิการ 

ความมั่นคง 

ความยุติธรรม ใหความสําคัญกับพนักงานอยางเทาเทียม 

การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ระยะเวลาในการทํางาน 

ญาติ 

ทําเลที่ต้ังขององคการ 

ตรงตอเวลา 

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

ชื่อเสียงขององคการ 

ความอดทน 

โอกาสกาวหนา 

21 

11 

9 

9 

7 

5 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

16 

4 

14 

7 

4 

4 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

3 

5 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

ปจจัยที่กลุมตัวอยางตอบวาตอบวามีผลตอสมรรถนะของพนักงานเปนปจจัยอันดับหน่ึง

มากที่สุด คือ ลักษณะงาน รองลงมาคือ เพื่อนรวมงาน และคาตอบแทน ซึ่งกลุมตัวอยางไมไดเห็นวา

คาตอบแทนเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอันดับหน่ึง แตคาตอบแทนก็ยังคงมีความสําคัญตอ

สมรรถนะของพนักงานเปนอันดับสาม ดังตาราง 4.28  
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ตารางท่ี 4.28 ความถี่ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะในการทํางานของพนักงาน 

 

ปจจัย อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ลักษณะงาน  

เพื่อนรวมงาน 

รายได คาตอบแทน เงินเดือน 

การเรียนรู การฝกอบรม 

ผูบังคับบัญชา 

บรรยากาศในการทํางาน  

อุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวก 

ทักษะสวนบุคคล 

ความรวมมือระหวางพนักงาน 

การติดตอสื่อสาร ความชัดเจนของคําสั่ง 

ความชอบ ความพอใจ 

ความกาวหนา 

ระบบการบริหารจัดการ 

ความผูกพันกับองคการ  

ความซื่อสัตย 

การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

ขอจํากัดดานเวลา 

ความมั่นคง 

การเขาถึงขอมูล 

สวัสดิการ 

ความเร็ว 

การเจรจาตอรอง 

วัฒนธรรมองคการ 

องคการ พนักงานในองคการ 

ปญหาที่เกิดข้ึน 

แนวทางในการแกปญหา 

9 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

5 

3 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 
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4.3 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

จากการสัมภาษณผูบริหารในองคการทั้ง 3 แหง ในเร่ืองนโยบายระบบรางวัลและผลลัพธ

การจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดผลการศึกษาดังน้ี 

 

4.3.1 โครงสรางรางวัล 

 

4.3.1.1 เกณฑที่ใชเปนพื้นฐานในการจายคาตอบแทนพนักงาน  

เกณฑที่ใชเปนพื้นฐานในการจายคาตอบแทนพนักงานแยกพิจารณาไดเปนเกณฑ

ในการกําหนดคาตอบแทนพนักงานใหม และเกณฑที่ใชในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป 

โดยองคการทั้งสามแหงมีหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานใหมที่คลายคลึงกัน 

น่ันคือ องคการจะใหความสําคัญกับประสบการณในการทํางานของพนักงานมากที่สุด ปจจัยที่

สําคัญรองลงมา คือ วุฒิการศึกษา แตอาจยกเวนในบางตําแหน งงาน เชน พนักงานขาย หากมี

ประสบการณในการขายผลิตภัณฑที่ตรงกับงานในปจจุบัน องคการจะยินดีรับไมวาจะสําเร็จ

การศึกษาดานใดมา 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะใหความสําคัญกับระดับผล

การศึกษาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา โดยมองวาระดับผลการศึกษาเป นการแสดงถึงความใฝรู

ของคนผูน้ัน แตจะมียกเวนในสายงานบางประเภท เชน สายงานการตลาด จะพิจารณากิจกรรม

ระหวางการศึกษาวาเขารวมกิจกรรมอะไรบาง โดยมองวาเด็กกิจกรรมจะมีขอดีดานความสามารถ

รอบตัว ในสวนของการสัมภาษณงานน้ัน บริษัทเห็นวาการสัมภาษณงานมีขอจํากัดเพราะใชเวลาไม

นาน ประมาณ 1 ชั่วโมง ทําใหไมทราบวาขอมูลที่ไดรับจากผูสมัครจริงเท็จเพียงใด บริษัทจึงตองมี

การกําหนดเงื่อนไขการทดลองงานเพื่อดูวาพนักงานสามารถทําไดตามที่ใหสัมภาษณไวหรือไม ซึ่ง

จะมีผลตอการบรรจุเปนพนักงานประจําและการปรับคาตอบแทนประจําป  

ขณะที่การรับพนักงานทั่วไปจะมุงใหความสนใจที่ระดับผลการศึกษา แต บริษัท 

แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินงานการผลิตภาพยนตรโฆษณา เปนงานที่มี ลักษณะ

แตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืน เพราะเปนธุรกิจขายบริการที่จับตองไมได สรางเปนโฆษณา ในการ

รับพนักงานใหมใชมาตรฐาน คือ วุฒิการศึกษา แตไมไดเนนใหความสําคัญกับระดับผลการศึกษา 

แตเนนที่พื้นฐานความคิด ใหความสําคัญกับการสอบสัมภาษณมากที่สุด เพราะการสัมภาษณจะทํา

ใหผูบริหารสามารถไดรับทราบแนวความคิดของผูสมัครวาเปนอยางไร เหมาะสมกับงานที่จะทํา

หรือไม สวนปจจัยที่ใหความสําคัญรองลงมา คือ ประสบการณการทํากิจกรรมระหวางการศึกษา 
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โดยพิจารณาวาผูสมัครไดด้ินรนฝกงานขณะกําลังศึกษา ใหมีความรูท้ังทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาก

นอยเพียงใด  

การกําหนดคาตอบแทนพนักงานใหม ทุกบริษัทจะมีลักษณะใกลเคียงกันคือมี

อัตราเงินเดือนของแตละชวงตําแหนง เชน พนักงานระดับปฏิบัติการ หัวหนางาน ผูจัดการ วาอยู

ในชวงใด หากเปนพนักงานใหมจะมีอัตราที่กําหนดไวแลว นโยบายขององคการทั้งสามแหงตรงกัน

ในประเด็นที่วาผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาจะไมสามารถตอรองเงินเดือนได ซึ่ง บริษัท ทีดับบลิวแซด 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ระบุวาพนักงานใหมแตละคนจะมีสวนตางของเงินเดือนที่ไดรับที่

ตางกันตามคุณสมบัติสวนบุคคล บริษัท อารียา  พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ระบุวาถาเปนสาย

งานวิชาชีพหรือสายงานที่ตลาดมีความตองการสูง เงินเดือนจะสูงกวางานอ่ืน บริษัท แมทชิ่ง 

สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) คาตอบแทนของพนักงานจะตางกันตามลักษณะงาน ฝายผลิตจะมี

คาตอบแทนที่สูงกวาพนักงานสํานักงานที่มีวุฒิการศึกษากับประสบการณที่ใกลเคียงกัน พนักงานที่

ตองออกไปปฏิบัติงานติดตอนอกบริษัทอาจไดคาตอบแทนสูงกวาพนักงานที่อยูในสํานักงาน แต

พนักงานที่ทํางานตําแหนงเดียวกันตางกันประมาณ 10% ข้ึนกับความโดดเดนเฉพาะตัว และกําหนด

คาตอบแทนของพนักงานที่ผานการฝกอบรมในโครงการที่บริษัทจัดขึ้นสูงกวาพนักงานจบใหม

ทั่วไป  

ผูบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลเพิ่มเติมวากรณีเปนผูที่

เคยไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานในระหวางการศึกษา บริษัท พิจารณาวารางวัลที่ไดรับจะมี

ผลตอการรับเขาทํางานแตไมมีผลตอการใหสามารถเรียกรองคาตอบแทน เพราะการจัดประกวดมี

มาก เปนสิ่งที่ธรรมดาไปแลว ไมสามารถบอกไดวาผูสมัครคนน้ีควรใหคาตอบแทนมากเพราะเกรง

วาพนักงานจะไมอยูกับองคการ เพราะถือวารางวัลจากการประกวดยังเปนแคการทดสอบที่เขาชนะ 

แตอาจใชไมไดในการทํางานจริง ยกเวนโครงการอบรมที่บริษัทจัดขึ้นเอง ที่ประชาสัมพันธใหทุก

คนสามารถเขามาสมัครได ผูท่ีไดรับการคัดเลือกจากคนเปนพันเหลือสามสิบหกคน หลังจากเขารับ

การอบรมหกเดือน ใหมาทํางานกับบริษัท มีสัญญาหน่ึงป ซึ่งผูเขาอบรมมีนักศึกษาจบใหมสองคน 

สองคนน้ีจะไดคาตอบแทนตางจากเด็กจบใหมคนอ่ืน สวนพวกที่ไดรางวัลจากที่อ่ืนยังไมแนใจวา

การตัดสินไดมาตรฐานดีพอ ระยะเวลาการตัดสินดีพอหรือไม แตโครงการอบรมของบริษัทมี

คุณภาพมาก ไดมีการคัดเลือกวิทยากร หลักสูตร และผูรับการฝกอบรมเอง คนที่จะผานการ

ฝกอบรมและไดรับความเห็นชอบจากกรรมการตองเปนคนที่ใชได เอาเขามาเหมือนฝกงานจริง แต

ใหเงินเดือนดวย โดยทําสัญญาหน่ึงป เพราะเด็กจบใหมปแรกจะต้ังใจดี แตปตอไปเร่ิมถดถอย ทํา

ใหบริษัทเสียเวลาตองจายคาชดเชย การทําเปนสัญญาจะทําใหพนักงานตองต้ังใจและต่ืนตัวตลอด

หากตองการอยูในวงการน้ี 
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การกําหนดคาตอบแทนของพนักงานใหมที่มีประสบการณการทํางานมาแลว จะ

เปนลักษณะของการเจรจาตอรอง บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ฝายทรัพยากรมนุษย

จะทําหนาที่เจรจาและตอรองเร่ืองผลตอบแทน โดยพิจารณาจากรายไดจากที่เดิมรวมทั้งปเปนเทาไร 

เชน บริษัทรับพนักงานขายที่มีประสบการณ 10 ป แต 3 ปแรกทํางานที่ไมตรง บริษัทจะดูเกณฑการ

ข้ึนเงินเดือนที่ผานมาของอุตสาหกรรม เชน เกรด C ให 5% บริษัทอาจจะให B เปน 6% 

ประสบการณที่ไมตรงอาจปรับใหคร่ึงหน่ึง รวมทั้งเปรียบเทียบกับพนักงานภายในดวย ยกเวนบาง

ตําแหนง เชน วิศวกร ที่มีประสบการณมาก เงินเดือนจะสูงข้ึนมาก กรณีการกําหนดเงินเดือนที่สูง

กวาเกณฑที่กําหนดไว เปนอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ  

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิ โอ จํากัด (มหาชน) ไมเนนการซื้อตัวพนักงาน แตจะเปนการ

ที่พนักงานที่ทํางานที่อ่ืนเสนอตัวมาทํางานกับบริษัท บางคนตองการความรู ความกาวหนาเพราะ

เปนบริษัทใหญ คนจากบริษัทเล็ก ๆ อยากเขามา เงินเดือนเทาเดิมก็ได สวนใหญบริษัทจะใชวิธีการ

พิจารณาจากเงินเดือนเดิมที่ไดรับ อาจบวกคานํ้ามันคาโทรศัพทใหอีกเล็กนอย การตัดสินใจเร่ือง

คาตอบแทนเปนหนาที่ของฝายบุคคล ยกเวนตําแหนงสําคัญ เชน ผูกํากับภาพยนตรโฆษณา หัวหนา

อารตไดเรคเตอร ผูบริหารตองพิจารณาเอง แตฝายบุคคลจะพิจารณาคัดกรองเบื้องตนมากอน และ

อาจมีบางกรณีที่ติดตอมาทางผูบริหารกอนแตถือเปนสวนนอย  

การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป ทุกองคการจะพิจารณาจากผลการประเมิน

การปฏิบัติงานประจําปรายบุคคลโดยหัวหนางานเปนหลัก โดย บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

(มหาชน) จะเนนผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานเปนหลัก โด ยเปนการประเมินในหลาย

หัวขอ หลายมิติ ในสวนของพนักงานทั่วพิจารณาจากระยะเวลาทํางานประกอบบาง แตไมมากนัก 

และในป 2550 เร่ิมใหผูมีสวนเกี่ยวของประเมินโดยการสอบถามแผนกอ่ืนวาทํางานกับแผนก

ทรัพยากรมนุษยแลวรูสึกอยางไรบาง ขณะที่บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) จะพิจารณาจาก

คา KPI เปนหลัก    

    

4.3.1.2 ระดับคาตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของตลาดหรืออุตสาหกรรม  

องคการทั้งสามแหงไดมีการสํารวจระดับคาตอบแทนของพนักงานใน

อุตสาหกรรมเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนใหกับพนักงานในองคการของตน โดย

ในสวนของบริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) ผูบริหารจะเปนผูใหขอมูลวามีบริษัทใดบาง 

หลังจากน้ันฝายบุคคลจะทําหนาที่เช็คตัวเลขคาตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ขณะที่ บริษัท แม็ทชิ่ง 

สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ไมไดสํารวจคาตอบแทนอยางเปนทางการเพราะในวงการจะรับรูขอมูล

คาตอบแทนของพนักงานวาแตละบริษัทใหเทาไรในลักษณะพนักงานคุยกันปากตอปาก โดย
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ผูบริหารอาจมีการสอบถามขอมูลจากบริษัทอ่ืนบางแลวกําหนดกรอบเบื้องตน หลังจากน้ันใหฝาย

บุคคลจัดทํารายละเอียดคาตอบแทน 

ระดับคาตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมของแตละองคการ มี

รายละเอียด ดังน้ี 

บริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) กําหนดคาตอบแทนพนักงานในระดับที่

ใกลเคียงกับบริษัทอ่ืนในกลุมธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งจะเปนการปอง กันปญหาการลาออกของ

พนักงาน แตไมมีนโยบายจายคาตอบแทนในระดับที่สูงกวาบริษัทอ่ืน เพราะเปนการสิ้นเปลือง

คาใชจาย 

บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ไดมีการศึกษาขอมูลคาตอบแทนของ

บริษัทอ่ืนทั้งในระดับประเทศและกลุมธุรกิจ พนักงานทั่วไปจายที่ P50 แตถาเปนวิชาชีพ ผูบริหาร

ระดับกลาง จายที่ P75 เพื่อดึงดูดใจ ถาผูบริหารระดับสูงข้ึนไป จายที่ P75 ข้ึนไป 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) จายเงินเดือนพนักงานในระดับสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน แตไมไดใหโบนัสสูงมาก เพราะพนักงานฝายผลิตจะมี

คาตอบแทนจูงใจ เชน ผูกํากับภาพยนตรไดเงินเพิ่มสําหรับงานแตละเร่ือง การที่บริษัทจาย

คาตอบแทนสูงกวาที่อ่ืนเพราะบริษัทมองวาพนักงานมีความสามารถสูง 

 

4.3.1.3 ความแตกตางระหวางคาตอบแทนของผูบริหารกับพนักงาน และความ

แตกตางของคาตอบแทนระหวางพนักงานดวยกัน  

องคการทั้งสามแหงไดมีการแบงระดับพนักงานเปนกลุม โดยพนักงานที่อยูใน

ระดับเดียวกันจะไดรับคาตอบแทนตางกันไมมากนัก แตจะมีความแตกตางของคาตอบแทนมากเมื่อ

พนักงานมีการเลื่อนระดับไปอยูในกลุมที่สูงข้ึน  

บริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวาบริษัทมีการกําหนดความ

แตกตางระหวางคาตอบแทนของผูบริหารกับพนักงานตามโครงสรางเงินเดือน ที่แตก ตางกันใน

ระดับหน่ึงแตไมมากนัก  

บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) จําแนกความแตกตางของคาตอบแทน

เปนสามระดับ คือ กลุมที่หน่ึง พนักงานกับหัวหนางาน คาตอบแทนไมตางกันมาก กลุมที่สอง 

ผูบริหารระดับลางกับผูบริหารระดับกลาง คาตอบแทนเกาะกลุมกัน แตต างจากกลุมที่หน่ึง กลุมที่

สาม ผูบริหารระดับสูง ค าตอบแทนตางจากกลุมที่สองมาก ซึ่งการที่บริษัทต้ังใจใหคาตอบแทน

แตกตางกัน เพราะคางานตางกัน การจะขึ้นมาอีกระดับไดตองมีความสามารถ ทาทายพนักงาน เปน

ความภาคภูมิใจ 
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บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) มีความแตกตางระหวางคาตอบแทนของ

ผูบริหารกับพนักงาน แตเน่ืองจากแผนผังองคการไมซับซอนมากนัก ชั้นตําแหนงตาง ๆ จึงมีไมมาก 

ความกาวหนาของพนักงานจะไมไดเนนที่การเลื่อนตําแหนง แตจะเปนที่การปรับข้ึนเงินเดือน

มากกวา คาตอบแทนจึงขึ้นอยูกับความเกงเปนหลัก 

ความแตกตางของคาตอบแทนระหวางพนักงานดวยกัน บริษั ท ทีดับบลิวแซด 

จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่มีการแบงระดับของพนักงานตามผลการปฏิบัติงานออกเปน 3 ระดับ 

คือ A B และ C โดยใหหัวหนางานดูแลผูใตบังคับบัญชาของตน ซึ่งพนักงานแตละระดับจะดูแล

แตกตางกัน พนักงานระดับ A คือพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีที่บริษัทจะไดสงเสริมใหมีความ

เจริญกาวหนาในการทํางานตอไป พนักงานระดับ B คือพนักงานที่ทํางานในระดับพอใช พนักงาน

ระดับ C คือพนักงานที่ตองมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน หัวหนางานจะเรียกมาพูดคุยใหมีการ

ปรับปรุงตัว การที่บริ ษัทมีนโยบายกําหนดระดับพนักงานและใหคาตอบแทนระหวางพนักงาน

ดวยกันแตกตางกันพอสมควรแตไมมากนักระหวางพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีกับไมดี เพื่อให

พนักงานเกิดความต้ังใจในการทํางาน สวนบริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ไมไดจัดพนักงานเปนกลุม A B C โดย บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี 

จํากัด (มหาชน) มีตําแหนงพนักงานดีเดนตอนสิ้นป คาตอบแทนระหวางพนักงานแตกตางกันไม

มาก แตเมื่อสะสมหลายป คาตอบแทนของพนักงานที่ไดรับการประเมินดีตอเน่ืองกับพนักงานที่

ไดรับการประเมินแยตอเน่ืองก็จะตางกันโดยอัตโนมัติ 

 

4.3.1.4 คาตอบแทนพนักงานแบบผันแปร  

องคการทั้งสามแหงมีการใหโบนัสประจําปแกพนักงาน โดยจํานวนเงินโบนัส

พนักงานจะขึ้นอยูกับผลประกอบการขององคการ บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ใหโบนัสเฉลี่ย 1 เดือนถึงสองเดือน พนักงานฝายการตลาด

เปนพนักงานที่มีคาตอบแทนแบบผันแปรสูง รวมทั้งฝายผลิตของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด 

(มหาชน) ก็จะมีคาตอบแทนแบบผันแปรสูงเชนกัน ผูกํากับภาพยนตรซึ่งถือเปนตําแหนงที่มี

ความสําคัญเพราะเปนหนาตาของบริษัทมีคากํากับที่ไดเกินคร่ึงของเงินเดือน 

 

4.3.1.5 รูปแบบของคาตอบแทนระดับองคการ  

การเชื่อมโยงผลการดําเนินงานขององคการเขากับรางวัลของพนักงาน ซึ่งใน

การศึกษาคร้ังน้ีจะมุงเนนในคาตอบแทนระดับองคการ 4 รูปแบบ คือ การจัดสรรหุนสามัญให
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พนักงาน การแบงผลกําไร (Profit Sharing) การแบงปนความสําเร็จ (Gainsharing) และการให

รางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ (Goal Sharing) 

 

1) การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน มีความแตกตางในเร่ืองนโยบายการ

จัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน โดยบริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) ใหหุนสามัญเฉพาะกลุม

ผูบริหารขององคการ โดยใหคร้ังเดียวในชวงที่บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยใหผูบริหารซื้อหุนสามัญในราคาที่สูงกวาราคาพารเล็กนอยแตตํ่ากวาราคาที่เสนอขายนักลงทุน

ทั่วไป ทั้งน้ีสาเหตุที่บริษัทไมจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน เน่ืองจากพิจารณาวาการจัดสรรหุนสามัญให

พนักงานน้ันจะเหมาะสมกับพนักงานที่จะตองมีความรูความเขาใจเร่ืองการลงทุนในระดับหน่ึง ขณะที่

บริษัท  อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มีการจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานในชวงที่เขาตลาด

หลักทรัพยคร้ังเดียว ใหกับพนักงานทุกคนในตอนน้ัน โดยกําหนดจํานวนหุนจากอายุงานและตําแหนง 

ใหซื้อในราคา IPO (ราคาขายใหกับบุคคลทั่วไป) สวนบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) มีการให

หุนพนักงาน ใหซื้อในราคาพิเศษ ใหพนักงานเกือบทุกคน เคยให 2 คร้ัง ใหในตอนเขาตลาดหลักทรัพย 

มีบางคนไดฟรีบาง ใหเพื่อใหพนักงานมีสวนรวม โดยผูบริหารบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 

อธิบายเกณฑในการพิจารณาวาจะใหหุนใครมากนอย ดูที่ผลงาน ความสามารถพิเศษ ความจําเปน ความ

ตองการใหเขาอยูเปนสวนหน่ึงของบริษัท ชวยพัฒนาบริษัท รวมทั้งพิจารณาอายุงานดวย แล ะบริษัทยัง

มีนโยบายใหหุนพนักงานตอเพราะถือวาชวยจูงใจพนักงานได มูลคาที่ไดสูงกวามูลคาหุนที่ใหไปเพราะ

บริษัทอ่ืนที่ไมไดเขาตลาดหลักทรัพยจะไมมีคาตอบแทนสวนน้ี ใชเปนแมเหล็กดึงดูดพนักงาน จูงใจ

พนักงานใหชวยทําใหบริษัทมีกําไรดี พื้นฐานดี องคการดีข้ึน พนักงานก็ดีดวย 

2) การใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ ทั้งสามบริษัทมีการแจง

เปาหมายใหพนักงานทราบวาองคการต้ังเปาหมายกําไรในแตละปเทาไร แตไมไดระบุวาเมื่อ

องคการทํากําไรไดตามเปาหมายพนักงานจะไดรับรางวัลเทาใด 

3) การแบงปนผลได ทั้งสามบริษัทไมมีการกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน

วาหากพนักงานสามารถเสนอวิธีการเพื่อลดตนทุน แลวบริษัทจะมีการจัดสรรเงินที่ประหยัดไดมา

จายเปนรางวัลใหพนักงาน แตบริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) จะเปนลักษณะการปลูกฝง

พนักงานใหประหยัด สวนบริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มองวาดวยลักษณะงานที่แต

ละฝายจะพยายามพัฒนางานของตนเอง เชน ฝายกอสรางจะดูวาจะใชเทคโนโลยีใดที่จะลดตนทุน 

แตอาจมีผลในตอนประเมินผลการปฏิบัติงานปลายป พนักงานอาจไดรับผลการประเมินในระดับที่

ดีข้ึนเพราะชวยใหบริษัทประหยัดตนทุน เชน โอนบานใหลูกคาไ ดเร็วข้ึน ขณะที่บริษัท แม็ทชิ่ง 

สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) มีการประชุมกําหนดงบประมาณ หัวหนาแผนกมาประชุมวาต้ังเบิก
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อะไรบางจะลดตนทุนไดอยางไร แตไมไดใหเปนรางวัลโดยตรง แตเปนสวนหน่ึงของการ

ประเมินผลงาน 

4) การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ บริษัท 

อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มีการใหรางวัลพนักงานเมื่อองคการบรรลุเปาหมายที่ไมใช

กําไรที่กําหนดไว โดยกรรมการผูจัดการจะเปนผูกําหนดนโยบายและแจงใหพนักงานทุกคนได

รับทราบ โดยในชวง 5 ปที่ผานมามีการใหรางวัลพนักงานในลักษณะน้ี 2 คร้ัง โดยบ ริษัทกําหนด

เปาหมายวาหากโครงการน้ีสามารถโอนอาคารชุดใหลูกคาได 4 อาคาร ภายในเวลาที่กําหนด 

พนักงานจะไดรับโบนัสคนละ 1 เดือน ซึ่งเมื่อพนักงานทําไดตามที่กําหนดไว พนักงานทุกคนก็

ไดรับโบนัส สวนในบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) มีการต้ังเปาวาตองการรางวัลจากการ

ประกวดแตไมไดระบุวาจะใหรางวัลเทาไร บริษัทเคยมีการต้ังรางวัลใหพนักงานที่ชนะการประกวด

โดยพาไปตางประเทศ แตภายหลังไมไดกําหนดรางวัลพิเศษเน่ืองจากมองวาผลงานการประกวด

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง การผลิตภาพยนตรโฆษณาข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกหลายประการ ไม

สามารถทําตามความตองการของผูกํากับไดทั้งหมด แตตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคาเปน

หลัก แมจะทําโฆษณาไดดีมากเทาไรคิดวาทําโฆษณาแบบน้ีจะไดรางวัล แตถาลูกคาไมตองการก็ทํา

ไมได อีกทั้งผลการตัดสินยังมีปจจัยในเร่ืองกรรมการเขามาเกี่ยวของ ภายหลังจึงไ มไดมีการกําหนด

รางวัลในลักษณะน้ีอีกแตโดยธรรมชาติพนักงานจะมีความตองการอยากไดรางวัลจากการประกวด

อยูแลว และการไดรางวัลจะสรางชื่อเสียงและความนาเชื่อถือใหกับบริษัท เปนที่ยอมรับของลูกคา 

จึงเปนลักษณะของการต้ังเปาไวแตไมไดต้ังรางวัล 

 

4.3.2 กระบวนการบริหารรางวัล 

 

4.3.2.1 นโยบายการติดตอสื่อสารในเร่ืองคาตอบแทนของพนักงาน 

องคการทั้งสามแหงมีนโยบายที่เหมือนกันในเร่ืองการหามพนักงานพูดคุยกับ

เพื่อนรวมงานในเร่ืองคาตอบแทนที่ไดรับ โดยมีความแตกตางกันในเร่ืองผูที่ทราบขอมูลเงินเดือน

ของพนักงาน โดยในบริษั ท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) คาตอบแทนของพนักงานถือเปน

ความลับมาก แมกระทั่งหัวหนางานหรือผูบริหารระดับกลางก็ไมทราบตัวเลขเงินเดือนของ

ผูใตบังคับบัญชาของตน เมื่อพนักงานมีขอสงสัยในเร่ืองคาตอบแทนพนักงานจะเขาพูดคุยกับ

ผูบริหารระดับสูงขององคการ สวนในบริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ผูที่จะทราบ

ขอมูลเงินเดือนพนักงาน คือฝายทรัพยากรมนุษยกับหัวหนางาน กรณีพนักงานมีปญหาเกี่ยวกับ

คาตอบแทนจะสอบถามกับหัวหนางาน หากไมกลาก็อาจมาสอบถามกับฝายทรัพยากรมนุษย ซึ่ง
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ฝายทรัพยากรมนุษยจะอธิบายวาเกณฑการข้ึนเงินเดือนกําหนดจากอะไร บางกรณีความไมพอใจ

ของพนักงานเกิดจากขาวลือวาเพื่อนไดคาตอบแทนมากกวา จึงมาสอบถามกับฝายทรัพยากรมนุษย 

แตพนักงานสวนใหญไมคอยมีปญหาการข้ึนเงินเดือนประจําป เพราะบริษัทมีเกณฑคอนขางชัดเจน 

สวนบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) กรณีที่พนักงานมีปญหาเร่ืองเงินเดือนจะมาสอบถาม

จากฝายบุคคล แตเน่ืองจากรูปแบบการทํางานของกรรมการผูจัดการที่ไมไดทํางานอยูเฉพาะในหอง

ทํางาน จึงมักจะลงไปพูดคุยกับพนักงานดวยตนเอง ซึ่งปญหาความไมพอใจมักเปนกรณีของเพื่อน

รวมงานที่มีอายุงานใกลเคียงกันแตไดรับคาตอบแทนที่แตกตางกัน 

 

4.3.2.2 การติดตอสื่อสารในเร่ืองคาตอบแทน 

การใหขอมูลที่ชัดเจนแกพนักงานในเร่ืองคาตอบแทนถือเปนสิ่งจําเปน เพราะจะ

ชวยใหพนักงานมีความเขาใจวาหลักเกณฑที่องคการใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทน

พนักงานพิจารณาจากปจจัยใดบาง ซึ่งจะชว ยลดปญหาความไมพึงพอใจของพนักงานได ซึ่งทั้งสาม

องคการก็ไดมีกระบวนการติดตอสื่อสารเพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในเร่ืองคาตอบแทน โดย

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) มีการแจงใหพนักงานทราบในชวงเร่ิมตนทํางาน สวน

บริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) มีการแจงนโยบายการกําหนดคาตอบแทนใหพนักงานทราบ

ในชวงปฐมนิเทศ และในระหวางการทํางานหัวหนางานจะเปนผูคอยใหขอมูล แกพนักงาน

ตลอดเวลา และบริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มีการสื่อสารในเร่ืองคาตอบแทนต้ังแต

ตอนสัมภาษณ ในใบสมัครจะมีใหกรอกตัวเลขเงินเดือนที่ ตองการ หากไมอยูในเกณฑ บริษัทจะ

ชี้แจงวาใหไดหรือไมไดเพราะอยูนอกเกณฑที่บริษัทกําหนด มีการชี้แจงวาบริษัทมีการปรับ

เงินเดือนปละกี่คร้ัง ดูจากอะไรบาง เปนการสื่อสารดวยวาจา 

 

4.3.2.3 การตัดสินใจในเร่ืองคาตอบแทน 

องคการทั้งสามแหงไมไดเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ือง

คาตอบแทน โดยเปนอํานาจหนาที่ของผูบริหารที่จะกําหนดระดับคาตอบแทนของพนักงาน โดย

กระบวนการพิจารณาการปรับขึ้นคาตอบแทนในแตละองคการมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

บริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการพิจารณาในการขึ้น

เงินเดือน ใหโบนัสพนักงาน โดยหัวหนางานเปนผูประเมิน ผูใตบังคับบัญชา แลวสงคะแนน

ประเมินของพนักงานแตละคนใหคณะกรรมการพิจารณาวาพนักงานแตละคนจะไดรับโบนัส หรือ

ข้ึนเงินเดือนเทาใด โดยที่พนักงานไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองเงินเดือน แตจะมีสวนรวม

ในชวงหัวหนาประเมินผูใตบังคับบัญชา ตามลําดับเพื่อใหหัวหนาสามารถสั่งการผูใตบังคับบัญชา
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ไดเพราะเปนผูที่ใหคุณหรือโทษกับพนักงานได โดยพนักงานแตละคนจะมีผูพิจารณาผลงานคือ

หัวหนางานเพียงคนเดียว 

 บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) การใหโบนัส การปรับเงินเดือน เปน

เร่ืองของผูบริหาร โดยผูบริหารจะแจงใหพนักงานทราบในงานปใหมวาปน้ีจะข้ึนเงินเดือนเทาไร 

แตหากปใดไมไดบอกในงานปใหม จะมีการประชุมแจงใหแตละแผนกรับทราบ โดยการปรับ

คาตอบแทนในแตละปจะข้ึนอยูกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งฝายทรัพยากรมนุษยจะจั ดทํา

ขอมูลการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปแลวสงใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา โดยฝายทรัพยากร

มนุษยจะเปนผูเสนอตัวเลขใหผูบริหารพิจารณาวาควรจะข้ึนเงินเดือนเฉลี่ยเทาใด โดยเปรียบเทียบ

กับตลาด รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัทดวย โดยการขึ้นเงินเดือนพนักงานแตละคนจะ

ใหหัวหนางานประเมินพนักงาน สมมติบริษัทข้ึนเงินเดือน 5% แตละสังกัดจะไปจัดสรรวาจะให

พนักงานในแผนกแตละคนเทาไร กรณีที่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ตนสังกัดตองไปชี้แจงกับ

ผูบริหาร โดยมีพนักงานระดับผูจัดการฝายข้ึนไปเขาไปชี้แจง การปรับข้ึนเงินเดือนพนักงานหัวหนา

งานจะพิจารณารวมกับฝายทรัพยากรมนุษย พนักงานที่ไดรับการประเมินผลในระดับดีมาก อาจได

ขึ้นคาตอบแทน 10% พนักงานบางคนอาจได 2% หรือไมข้ึนเลย บริษัทใหผลตอบแทนกับผูมี

ผลงานโดดเดนมากเพื่อเปนการตอบแทนพนักงาน 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) การเลื่อนคาตอบแทนประจําปผูบริหาร

เปนผูพิจารณาอัตราการข้ึนเงินเดือน วาผูบริหารข้ึนกี่เปอรเซนต พนักงานสํานักงานกี่เปอรเซนต 

ทีมงานที่ออกไปทํางานนอกบริษัทกี่เปอรเซนต พิจารณาความเหมาะสมในแตละป ดู GDP ผลการ

ดําเนินงานขององคการ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประ กอบกันโดยพิจารณาผลการดําเนินงาน

ขององคการเปนหลัก แลวจัดสรรวาแตละแผนกจะไดเทาไร แตบางปแมขาดทุนแตก็ยังจายโบนัส

เพราะรูวาสภาพเศรษฐกิจไมดี ตองการใหกําลังใจพนักงาน แตไมใชวาพนักงานทุกคนจะไดหมด 

พนักงานจะตองเขาใจวาบางตําแหนงมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการตองไดรับการหยอด

นํ้ามันจากบริษัท การประเมินผลการทํางานจะใหหัวหนางานเปนผูประเมิน แลวผูบริหารจะนํา

รายละเอียดของพนักงานคนน้ีไปถามกับหัวหนาแผนกอ่ืนที่เคยทํางานกับพนักงานผูน้ันเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง แตไมไดบอกวาจะใหเทาไร ผูตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนคือผูบริหาร 
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4.3.3 ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

4.3.3.1 การใหความสําคัญกับสมรรถนะและความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

องคการทั้งสามแหงใหความสําคัญกับสมรรถนะและความผูกพันกับองคการของ

พนักงานโดยบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ใหนํ้าหนักความสําคัญของทั้งสมรรถนะและ

ความผูกพันกับองคการของพนักงานเทากัน โดยตองการใหพนักงานมีความผูกพันกับองคการแตก็

ตองเปนพนักงานที่มีความรูความสามารถ ตองการใหองคการประสบความสําเร็จทั้งสองประเด็น

ไปพรอม ๆ กัน สวนบริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) และบริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

(มหาชน) ใหความสําคัญกับสมรรถนะของพนักงานมากกวา โดยทั้งสองบริษัทมองวา สมรรถนะ 

เปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกสําหรับองคการ ซึ่งผูบริหารบริษัท  อารียา พร็อพเพอรต้ี 

จํากัด (มหาชน) อธิบายเพิ่มเติมวาหากสมรรถนะเทากันจะพิจารณาความผูกพันกับองคการดวย 

ไมไดทิ้งเลย สวนผูบริหารบริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) มองวาความผูกพันกับองคการจะ

เกิดเมื่อพนักงานไดมาทํางานในองคการ มีการรวมกันทํางานหนัก พนักงานจะซึมซับวัฒนธรรม

องคการ จะกอใหเกิดความผูกพันกับองคการเอง โดยที่บริษัทไม ไดจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงานเกิด

ความผูกพัน 

สมรรถนะที่องคการเห็นวามีความสําคัญเปนอันดับแรก มีความแตกตางกันในแต

ละบริษัท โดยบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรคในการ

พัฒนาองคการมากที่สุด บริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) ใหนํ้าหนักความสําคัญกับสมรรถนะ

ดานความรูมากที่สุด เพราะเทคโนโลยี เทคนิคตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สวนบริษัท อารียา 

พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ใหขอมูลวาองคการไมไดกําหนดสมรรถนะรวม แตละสายงานจะ

พิจารณาเอง แตปหนามีโครงการจะทําเร่ืองสมรรถนะ โดยที่ ทําไปแลวอยางไมเปนทางการ ทําใน

ระดับลาง โดยใหตนสังกัดกําหนดสมรรถนะของแตละตําแหนง เชน วิศวกร วิศวกรอาวุโส เปนตน 

 

4.3.3.2 การประเมินความสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะและความผูกพันกับองคการ

ของพนักงาน 

ผูบริหารทั้งสามองคการไดประเมินความสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะและความผูกพัน

กับองคการ ดังน้ี  

บริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) เวลารับพนักงาน หากมีคุณสมบัติไดตามที่

ตองการจะรับไวกอน แตก็จะดูในชวงทดลองงานอีกคร้ังเพราะตอนสัมภาษณดูไดไมหมด แตก็เปน

ความเสี่ยงของพนักงานที่จะตองลาออกจากที่เดิมมาทําที่น้ี การสัมภาษณจะชวยในการตัดสินใจวา
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ควรจะใหพนักงานทํางานท่ีไหนดีกวา จะเตือนพนักงานไวต้ังแตแรก นอกจากน้ีผูบริหารยังได

ประเมินผลสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะพนักงานและความผูกพันกับองคการ โดยจากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน ผูบริหารประเมินวาบริษัทประสบความสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะของพนักงาน ประมาณ 60-

70 นอยกวา 70 เน่ืองจากงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตองการคนที่มีใจรัก เพราะความรูไมไดมีอยู

ในตํารา ในตอนสัมภาษณพนักงานจะพูดเฉพาะในทางบวกแตเขามาทํางานจริงอาจไมไดตามที่พูด

ไว อุตสาหกรรมน้ีถือวามีการหมุนเวียนของพนักงานในระดับคอนขางสูง (กวา 30 %) แตก็มีคน

ใหมเขามาใหเลือกคอนขางเยอะ ตลอด เวลา และในสวนของการประเมินความผูกพันของพนักงาน

กับองคการโดยเนนที่การรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่องคการไมตองการใหลาออก 

บริษัทประสบความสําเร็จคอนขางเต็มที่ ทําไดในระดับ 70-80% ไมคอยมีพนักงานที่สําคัญลาออก  

ขณะที่บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) กําหนดเกณฑการรับพนักงาน

ไววาพนักงานจะตองไดคะแนน 70-80 % ขึ้นไป ถาคะแนนไมถึงจะไมรับเลย ไมมีแบบรับไปกอน 

จะรับคนที่เขาเกณฑมากที่สุดในชวงเรงดวน แตก็ไมใช 40-50% ในการรับพนักงานแตละตําแหนง

จึงตองสัมภาษณไมตํ่ากวา 3-4 คน จึงจะได บางคร้ังสัมภาษณมากกวา 10 คน จึงจะได เพราะไม

อยากรับเขามาแลวใหออกภายหลัง บริษัทมั่นใจวาคาตอบแทนจูงใจคนที่มีประสิทธิภาพในระดับ

หน่ึง แขงขันกับตลาดได ในตอนรับมีการวัดความรู ตองผานเกณฑของแตละแผนก การรับในตอน

แรกจะแจงผลวาผานไมผาน ปตอมาจะแจงวามีปญหาในเร่ืองใด เชน ไมคอยกลาตัดสินใจมากนัก 

หรือมีจุดออนมากจนรับไมไดจริงหรือไม ผูบริหารบริษัท  อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ได

ประเมินผลสําเร็จในเร่ืองความผูกพันกับองคการโดยประเมินจากความสําเร็จในการรักษาบุคลากร 

แบงประเมินไดเปน 2 สายงาน สายงานแรกคือวิศวกรกับพนักงานขายที่พนักงานออกมาก สวนสาย

งานที่สองคือพนักงานสํานักงานถือวาประสบความสําเร็จรักษาพนักงานไวไดมากกวา 80% เพราะ

คาตอบแทนที่บริษัทกําหนดอยูในระดับที่แขงขันได อีกทั้งบริษัทมีการปรับปรุ งสวัสดิการทุกป 

พนักงานมองเห็นความกาวหนา แตงานขายกับวิศวกร ที่มีพนักงานออกมากเปนเร่ืองปกติของ

อุตสาหกรรม ที่มีการดึงตัวตลอด บางคร้ังอายุงาน 1 ปก็ดึงไป ประเมินภาพรวม บริษัทสามารถ

รักษาบุคลากรไวได 60-70% ซึ่งบางคร้ังการที่พนักงานลาออกไมเกี่ยวกับเร่ืองคาตอบแทน แต

ลาออกตามหัวหนาในลักษณะยกทีมออก บริษัทเคยมีอัตราการลาออกถึง 20% ซึ่งถือเปนเร่ืองปกติ

ของอุตสาหกรรมน้ี นอกจากน้ีผูบริหารยังไดอธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองความพยายามในการรักษาคน 

วาผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจน จะพยายามใหฐานะทางการเงินของพนักงานดีข้ึน เชน วางแผน

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ปที่ 1-3 พนักงานจาย 3 % บริษัทจาย 3% พออยูครบ 3 ปอาจใหพนักงาน

จาย 1% บริษัทจาย 5% ในสวนของสวัสดิการที่ไมใชตัวเงิน เชน จัดใหมีการเลนกีฬาระหวาง

พนักงาน วันเกิดพนักงาน เปนตน 
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บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ในการสัมภาษณเพื่อรับพนักงานจะมีการ

ใหคะแนนในแตละหัวขอเปน 1-5 ถาคะแนนตํ่ากวาคร่ึงจะไมรับ สวนใหญบริษัทจะพอใจ

พนักงานที่ไดรับเพราะมีการกลั่นกรองมากอน เชน จากการแนะนํา จากนักศึกษาที่เคยมาฝกงาน 

มากกวาจะเปนผูที่เขามาสมัครโดยไมเคยรูจักมากอน ผู บริหารไดประเมินความสําเร็จดาน

สมรรถนะวาบริษัทประสบความ สําเร็จประมาณ 80% ไดคนตามตองการ สวนความผูกพันกับ

องคการของพนักงาน ในการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคการมีตัวแปรหลายอยาง เปนเร่ืองปกติ

ของวงการน้ีท่ีพนักงานจะยายงาน บางคร้ังผูกํากับมือหน่ึงของบริษัทออก ไมใชเพราะไมพอใจ แต

ออกไปทําบริษัทตัวเอง แตหากเปนพนักงานสํานักงานบริษัทประเมินวาสามารถรักษาพนักงานไว

ไดมากกวา 90% 

 

4.3.3.3 ผลของปจจัยดานคาตอบแทนที่มีตอความสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะและ

ความผูกพันกับองคการ 

โดยภาพรวมผูบริหารมองวาปจจัยดานคาตอบแทนเปนปจจัยหลักที่มีผลตอ

ความสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะและความผูกพันกับองคการของพนักงาน ยกเวนพนักงานฝายการ

ผลิตของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ที่ผูบริหารมองวาไมมีปจจัยใดเปนปจจัยหลักแต

ขึ้นอยูกับความพอใจของพนักงาน แตสําหรับพนักงานสํานักงานคาตอบแทนเปนตัวแปรหลัก สวน

บริษัทอ่ืน ๆ ผูบริหารไดใหขอมูล ดังน้ี  

บริษัท ทีดับบลิวแซด จํากัด (มหาชน) นโยบายดานคาตอบแทนเปนปจจัยหลัก

อันดับแรกตอความสําเร็จในการรักษาบุคลากร และการมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนงงาน แตนโยบายคาตอบแทนขององคการก็ไมไดเนนใหคาตอบแทนพนักงาน

ที่สูงจนเกินไป แตใหในระดับที่พนักงานตองอยูได มีความพอใจ 

บริษัท  อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) นโยบายดานคาตอบแทนเปนปจจัย

หลักในการจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน รองลงมาเปนสวัสดิการ สวน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการรักษาบุคลากร  คือ ปจจัยดานหัวหนางาน ถือวามี

ความสําคัญในระดับเดียวกับปจจัยดานคาตอบแทน เชน ลาออกพรอมหัวหนางาน หรือถาใหอยูกับ

หัวหนาคนน้ีจะไมอยู รองลงมา คือ ทีม ถาทํางานกับทีมที่เขากันไดดีก็จะอยูกับบริษัทนาน 
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4.3.3.4 ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอความสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะและความผูกพันกับ

องคการของพนักงาน 

นอกเหนือจากปจจัยดานคาตอบแทนแลว ยังมีปจจัยอ่ืนที่มีผลตอความสําเร็จใน

เร่ืองสมรรถนะและความผูกพันกับองคการของพนักงาน ซึ่งผูบริหารบริษั ท ทีดับบลิวแซด จํากัด 

(มหาชน) มองวาปจจัยอ่ืนที่มีผลตอความสําเร็จในการรักษาบุคลากร  คือ วัฒนธรรมขององคการ 

ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน สังคมดี พนักงานจึงยังอยูกับองคการ สวน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน บริษัทไมเนนใหพนักงานไปศึกษาตอ

แตเนนที่การฝกอบรมมาก มีทุกป ใหพนักงานมีโอกาสเขารับการฝกอบรม ทั้ง ที่บริษัทลงทุนเอง

หรือซัพพลายเออรลงทุนให บริษัทจะเติมใหในดานความรูทางวิชาชีพ แตก็ยังใหนํ้าหนักนอยกวา

เร่ืองคาตอบแทน ที่ นโยบายขององคการจะใหคาตอบแทนในระดับที่พนักงานอยูไดแตก็ไมมาก

เกินไป แตหากพนักงานบางคนมีภาระมากก็อาจใหกูยืมเงินจากบริษัทได 

ผูบริหารบริษัท  อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) มองวาปจจัยอ่ืนที่มีผลตอ

ความสําเร็จในเร่ืองสมรรถนะและความผูกพันกับองคการของพนักงาน  คือ วัฒนธรรมองคการ 

ความมั่นคงและชื่อเสียงขององคการ และภาวะเ ศรษฐกิจ โดยบริษัทไดมีการถามพนักงานที่ลาออก

ถึงสาเหตุที่ออก พบวาหัวหนางานเปนสาเหตุอันดับแรก อีกประเด็นคือ วันหยุด เดิมบริษัททํางาน

วันเสาร ผูสมัครจะไมอยากทําเพราะอยากอยูกับครอบครัว หรือบางคนยายไปที่อ่ืนแมเงินเดือน

เทากัน เพราะทํางานเพียง 5 วัน ความมั่นคงและชื่อเสียงขององคการ เปนอีกปจจัยที่มีความสําคัญ 

เชน ไปอยูรัฐวิสาหกิจสวนคนเกงอาจจะดูพัฒนาการเร่ืองรายได แตบางคนก็มองระยะยาว เชน 

คํานึงถึงเงินหลังเกษียณ ภาวะเศรษฐกิจ จะมีผลตอการตัดสินใจของพนักงาน วาจะเลือกเงินเดือน

หรือความมั่นคง 

ผูบริหารบริษัท  แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) มองวาปจจัยอ่ืนที่สําคัญ คือ 

องคการมีชื่อเสียง เปนองคการใหญ บางคนมองวาการที่เคยอยูในบริษัทน้ีจะทําใหไดรับการยอมรับ 

สามารถไปทํางานที่อ่ืนไดงาย ถาผูสมัครที่เปนเด็กรุนใหมบอกวาจะทํางานกับองคการประมาณ

สองสามปแลวจะลาออก ก็จะไมรับ ปจจัยหลักที่ทําใหพนักงานอยูกับบริษัทนาจะเปนเพราะ

องคการมี description ชัดเจน ผูบริหารลงมามีสวนรวมกับพนักงาน สถานที่ทํางานสวย เปนความ

ภาคภูมิใจเวลามีเพื่อนมาหา บรรยากาศการทํางานเปนกันเอง สบายใจในการทํางาน แตเงินเดือนก็

ตองพอประมาณดวย เ มื่อเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยดานคาตอบแทนกับปจจัยดานอ่ืน 

ผูบริหารเห็นวาหากเปนพนักงานสํานักงานจะพิจารณาเงินเดือนเปนหลัก สวนพนักงานฝายผลิตจะ

พิจารณาจากลักษณะการทํางานเปนหลัก ผูบริหารยังไดปดทายวาปจจัยที่ผูบริหารเห็นวามี

ความสําคัญมากที่สุด คื อ ความสบายใจ พนักงานบางคนออกเพราะไมสบายใจ คิดวาอยูกับบริษัท
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แลวไมสบายใจ แตเมื่อออกไปทํางานกับบริษัทอ่ืนพบวาบริษัทอ่ืนแยกวา ขอกลับมาทํางานที่เดิม 

ซึ่งผูบริหารก็รับใหกลับมาทํางาน 

 

4.4 สรุป 

 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พนักงานเห็นวาตนไดรับคาตอบแทนในระดับสูง การจัดสรรรางวัล

มีความเปนธรรม  องคการมีการสื่อสารเร่ืองคาตอบแทนกับพนักงานในระดับสูง การบริหาร

คาตอบแทนมีความเปนธรรม พนักงานสวนใหญไมเคยไดรับรางวัลระดับองคการ และพนักงานไม

มีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองรางวัล 

ผลการศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย พบวา

โครงสรางรางวัลและกระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลในทางบวกตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญ และเปนไปตาม สมมติฐานของการศึกษาคร้ังน้ี คือ กระบวนการ

บริหารรางวัลมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวาโครงสรางรางวัล นอกจากน้ี

กระบวนการบริหารรางวัลยังมีอิทธิพลในทางบวกตอความผูกพันกับองคการของพนักงานและ

สมรรถนะของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ สวนผลการศึกษาอิทธิพลขององคประกอบของระบบ

รางวัล พบวาระดับรางวัลและ ความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลในทางบวก

ตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย และความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพล

ในทางบวกตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูบริหารองคการ เร่ืองนโยบายระบบรางวัลและ

ผลลัพธการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย สรุปไดดังน้ี 

ในสวนของนโยบายระบบรางวัล เกณฑที่องคการใชในการกําหนดคาตอบแทนพนักงาน

ใหม ใหความสําคัญกับประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา สวนการเลื่อนคาตอบแทน

ประจําป พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล องคการมีนโยบายกําหนดระดับ

คาตอบแทนขององคการอยูในระดับใกลเคียงหรือสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม มีการแบงระดับ

พนักงานเปนกลุม โดยพนักงานที่อยูในระดับเดียวกันจะไดรับคาตอบแทนตางกันไมมากนัก แตจะ

มีความแตกตางของคาตอบแทนมากเมื่อพนักงานมีการเลื่อนระดับไปอยูในกลุมที่สูงขึ้น มีการ

กําหนดคาตอบแทนแบบผันแปรในรูปโบนัส องคการทั้งสามแหงมีคาตอบแทนระดับองคการ คือ 

การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน และการใหรางวัลตามผลกําไรขององคการ สวนการใหรางวัลตาม

หลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการมีในบางองคการ 
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กระบวนการบริหารรางวัล มีการสื่อสารใหพนักงานเขาใจเร่ืองคาตอบแทนต้ังแตวัน

สัมภาษณหรือในชวงเร่ิมตนทํางาน หามพนักงานพูดคุยกันเร่ืองคาตอบแทน และพนักงานไมมีสวน

รวมตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทน 

ในสวนของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหารใหความสําคัญกับทั้งสมรรถนะ

ของพนักงานและความผูกพันกับองคการ ซึ่งผูบริหารเห็นวาองคการประสบความสําเร็ จในดาน

ความผูกพันกับองคการมากกวาสมรรถนะของพนักงาน ซึ่งระบบรางวัลเปนปจจัยที่มีความสําคัญ

เปนอันดับตน ๆ ตอความสําเร็จของผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืน ๆ 

เชน วัฒนธรรมองคการ หัวหนางาน เปนตน 

 



 

 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทนํา  

 

ในบทน้ี ผูวิจัยจะไดนําเสนอการสรุปขอคนพบจากการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของรางวัลระดับ

องคการตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย การอภิปรายวาขอคนพบที่ไดสอดคลองหรือขัดแยงกับสมมติฐานที่กําหนดไว

และงานวิจัยของผูอ่ืนอยางไร ขอจํากัดในการศึกษา การเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายใหผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของในการตัดสินใจ รวมไปถึงการเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต   

 

5.2 สรุปผลการวิจัย 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมุงเนนที่ทุนมนุษยวาเปนเคร่ืองมือที่ชวยสรางคุณคาและความสามารถใน

การแขงขันขององคการ โดยจะไดศึกษาวากลยุทธดานคาตอบแทนที่องคการใชมีผลอยางไรตอ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย  

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยนําออกดานทัศนคติและพฤติกรรมของ

พนักงานอันเกิดจากอิทธิพลของนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่องคการใช โดยศึกษา

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 2 ดาน ไดแก ความผูกพันกับองคการของพนักงาน และ

สมรรถนะของพนักงาน ซึ่งความผูกพันกับองคการของพนักงาน คือ การที่พนักงานยอมรับ

เปาหมายขององคการ พยายามใหบรรลุเปาหมายข ององคการ และพนักงานมีความปรารถนาอยาง

แรงกลาที่จะดํารงความเปนสมาชิกกับองคการ ขณะที่สมรรถนะของพนักงานเปนสิ่งที่บุคคล

จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดในระดับดี  

ระบบรางวัล เปนการใชกลยุทธและกลไกขององคการโดยรวมเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรม

และผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่องคการตองการ ประกอบดวย การตัดสินใจในเร่ือง

โครงสรางรางวัลและการตัดสินใจเร่ืองกระบวนการบริหารรางวัล 
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กลยุทธดานคาตอบแทนเปนแนวทางหน่ึงที่สามารถใชเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถใหมีพฤติกรรมไปในแนวทางที่องคการตองการ ซึ่งอ ธิบายไดดวยทฤษฎีการจูงใจ

รวมกับทฤษฎีความคาดหวัง โดยทฤษฎีการจูงใจเสนอวา รางวัลชวยตอบสนองความตองการของ

มนุษย การจายรางวัลตองคํานึงถึงความสนใจของแตละบุคคล การจายรางวัลจะสงผลตอพฤติกรรม

ของบุคคลใหเกิดการทําพฤติกรรมน้ันซ้ําหากรางวัลที่ไดรับสูงเพียงพอ รางวัลจะจูงใจพนักงานไดก็

ตอเมื่อผูบริหารสามารถจูงใจใหพนักงานยอมรับในแผนการจายรางวัลที่กําหนดข้ึน สวนทฤษฎี

ความคาดหวังชวยอธิบายวาคนจะคํานึงถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทุกพฤติกรรมกับ

ผลลัพธที่แนนอน แตจะตองการและรับรูถึงคุณคาของรางวัลแตกตางกัน รวมถึงมีการประเมินความ

เปนไปไดที่พฤติกรรมจะประสบความสําเร็จ ดังน้ัน พนักงานจะใชความพยายามในการทํางานมาก

ขึ้นถาพนักงานคาดวาจะไดรับรางวัลที่มีคุณคา เพื่อใหเกิดการจูงใจใหพนักงานมีความพยายามใน

การทํางาน คุณคาของรางวัลที่เปนตัวเงินที่เสนอใหแกพนักงานจึงตองดึงดูดใจ พนักงานยังตองเชื่อ

ดวยวาผลการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณคาตอนายจางและนํามาซึ่งการไดรับรางวัลที่ตนคาดหวัง 

วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อ 1) ศึกษาผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยของ 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพ อรต้ี จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) และ 2) ศึกษาผลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท อารียา พร็อพเพอร

ต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)  

ผลการศึกษาระดับปจเจกบุคคลไดผลดังน้ี ความคิดเห็นตอโครงสรางรางวัล พนักงานสวน

ใหญเห็นวาคาตอบแทนที่ตนไดรับอยูในระดับสูง การจัดสรรรางวัลภายในองคการมีความเปน

ธรรม สวนใหญไมเคยไดรับรางวัลระดับองคการ ความคิดเห็นตอกระบวนการบริหารรางวัล 

พนักงานมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัลนอย การสื่อสารเร่ืองคาตอบแทนใหแกพนักงาน

อยูในระดับสูง และการบริหารคาตอบแทนมีความเปนธรรมสูง  

ผลการศึกษาผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบวัตถุประสงคขอหน่ึง การประเมิน

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งประกอบดวยความผูกพันกับองคการของพนักงานและ

สมรรถนะของพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญเห็นวาตนมีความผูกพันกับองคการในระดับสูง 

โดยเร่ืองที่เห็นวาความผูกพันกับองคการของพนักงานอยูในระดับสูงที่สุด คือ ความเต็มใจทุมเท

ทํางานมากกวาปรกติเพื่อความสําเร็จขององคการ รองลงมาไดแก ภูมิใจที่จะบอกผูอ่ืนวาเปนสวน

หน่ึงขององคการน้ี และหวงใยชะตากรรมขององคการ และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน 

พบวาพนักงานเห็นวาตนมีสมรรถนะในระดับสูง โดยเร่ืองที่เห็นวาพนักงานมีสมรรถนะสูงที่สุด 

คือ แมงานชิ้นน้ีมีผลตอบแทนที่เปนนามธรรมแตเหตุที่พนักงานชอบที่จะทํางานน้ีก็เพราะงานนี้มี
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คุณคาสําหรับพนักงาน รองลงมาไดแก  การที่ทานสามารถทํางานน้ีใหสําเร็จจะมีความหมายตอทาน

มาก และงานน้ีเปนสิ่งที่สามารถจัดการไดและปญหาใด ๆ มีแนวโนมไดรับการแกไขอยาง

เหมาะสม 

ผลการศึกษาอิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือตอบ

วัตถุประสงคขอสอง พบวาโครงสรางรางวัลและกระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลในทางบวก

ตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญ และเปนไปตาม สมมติฐานของการศึกษา

คร้ังน้ี คือ กระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพ ยากรมนุษยสูงกวา

โครงสรางรางวัล นอกจากน้ีกระบวนการบริหารรางวัลยังมีอิทธิพลในทางบวกตอความผูกพันกับ

องคการของพนักงานและสมรรถนะของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ สวนผลการศึกษาอิทธิพลของ

องคประกอบของระบบรางวัล พบวาระดับรางวัลและความเปนธรรมของกระบวนการบริหาร

รางวัลมีอิทธิพลในทางบวกตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย และความเปนธรรมของ

กระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลในทางบวกตอความผูกพันกับองคการของพนักงาน  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเร่ืองระบบรางวัลขององคการ ดานการตัดสินใจเกี่ยวกับ

โครงสรางรางวัล พบวาเกณฑที่ องคการใชในการกําหนดคาตอบแทนของพนักงาน คือ 

ประสบการณในการทํางาน ระดับคาตอบแทนเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมเทากับหรือสูงกวา

คาเฉลี่ย ความแตกตางระหวางคาตอบแทนของพนักงานในระดับเดียวกันไมสูงนัก แตแตกตางมาก

ระหวางพนักงานที่อยูตางระดับกัน กําหนดใหคาตอบแทนผันแปรตามผลการดํา เนินงานของ

องคการ มีการกําหนดคาตอบแทนระดับองคการบางประเภทใหแกพนักงาน ผลการศึกษาดาน

กระบวนการบริหารรางวัล พบวา องคการไดใหรายละเอียดแกพนักงานเกี่ยวกับการกําหนด

คาตอบแทนในชวงเร่ิมตนเขาสูองคการ แตพนักงานไมมีสวนรวมในการตัดสินใจดานรางวัล 

การประเมินผลลัพธดานการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการ ความผูกพันกับองคการ

ของพนักงานข้ึนอยูกับแผนกที่สังกัดและอุตสาหกรรม ซึ่งฝายขายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการ

สื่อสารมีการยายงานสูงพนักงานมีการลาออกมาก แตพนักงานสํานักงานมีความผูกพันกับองคการ

ในระดับสูง สวนสมรรถนะของพนักงานบริษัทประเมินวาประสบความสําเร็จประมาณ 70-80% 

โดยผูบริหารมองวารางวัลเปนหน่ึงในปจจัยหลักที่มีผลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยของ

องคการ 
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5.3 อภิปรายผล อธิบายทฤษฎีและขอคนพบเชิงประจักษเพ่ือสรางองคความรู 

 

องคการในปจจุบันตองการทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ มีความมุงมั่นทุมเท

เพื่อความสําเร็จขององคการ เพื่อใหองคการสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนได เมื่อองคการตองการ

ใหบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง องคการจะตองมีระบบการจายคาตอบแทนหรือรางวัลที่

สามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางาน (ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน, 2551: 8) 

ระบบรางวัลจึงถือเปนหน่ึงในกลยุทธที่สําคัญขององคการ แตงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับ

ระบบรางวัลกลับมีไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับระบบรางวัลของบริษัทเอกชน ซึ่ง

สวนใหญถือเปนความลับที่ไมตองการเปดเผยใหบุคคลภายนอกทราบ ผูวิจัยจึงตองการใหการศึกษา

คร้ังน้ีกอใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับผลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

ประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธใหแกผูบริหาร องคการ รวมถึงเพื่อใชใน

การศึกษาวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวของตอไป 

ขอคนพบที่สําคัญจากงานวิจัยคร้ังน้ี คือ โครงสรางรางวัลและกระบวนการบริหารรางวัลมี

อิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญ โดยกระบวนการบริหารรางวัลมี

อิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวาโครงสรางรางวัล และองคประกอบของระบบ

รางวัลที่มีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญ ไดแก ความเปนธรรมของ

การบริหารรางวัล และระดับรางวัลที่ไดรับ  

ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจที่กลาววามนุษยมีการไตรตรองถึงผล

ของการกระทํากอนที่จะลงมือแสดงพฤติกรรม (Hume, 1995: 27-28) ซึ่งคุณลักษณะของรางวัลที่จะ

จูงใจพนักงานไดพนักงาน พนักงานตองเห็นวาแผนรางวัลมีความยุติธรรม (Bohlander, Snell, and 

Sherman, 2001: 402) รวมถึงสอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังที่กลาวถึงความคาดหวังกับรางวัลวา 

พนักงานจะใชความพยายามในการทํางานมากขึ้นถาพนักงานคาดวาจะไดรับรางวัลที่มีคุณคา โดย

คุณคาของรางวัลที่เปนตัวเงินที่เสนอใหแกพนักงานตองดึงดูดใจ (Bohlander, Snell, and Sherman, 

2001: 365-366) 

แมวาผูวิจัยจะไมพบวามีนักวิชาการที่กลาวถึงผลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยโดยตรง แตก็พบงานการศึกษาของนักวิชาการบางทาน เกี่ยวกับระบบรางวัลตอ

ความผูกพันกับองคการของพนักงานและสมรรถนะของพนักงาน โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนขอ

คนพบเร่ืองอิทธิพลของความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลตอความผูกพันกับองคการ

ของพนักงาน ไดแก การศึกษาของ Folger and Konovsky (1989: 115-130) ที่ศึกษาพนักงานระดับ

ปฏิบัติการของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในภาคกลางตอนใตของสหรัฐอเมริกา จํานวน 217 
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คน พบวาความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลมีความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการ

ของพนักงานอยางมีนัยสําคัญ เชนเดียวกับการศึกษาของ McFarlin and Sweeney (1992: 626-637) 

ที่สงแบบสอบถามใหพนักงานธนาคารในภาคตะวันตกตอนกลาง (Midwestern) จํานวน 1,100 ชุด 

ไดรับแบบสอบถามคืน 675 ชุด พบวาพนักงานที่เห็นวากระบวนการบริหารรางวัลเปนธรรมมี

แนวโนมจะมีความผูกพันกับองคการสูงกวาพนักงานที่เห็นวากระบวนการบริหารรางวัลไมเปน

ธรรม ซึ่งความแตกตางน้ีจะมีมากขึ้นเมื่อความเปนธรรมของการจัดสรรรางวัลตํ่า 

ขอคนพบเกี่ยวกับระบบรางวัลขององคการที่พบวาเกณฑที่องคการใชในการกําหนด

คาตอบแทนของพนักงาน คือ ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา บริษัทมีการสํารวจ

คาตอบแทนของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเพื่อเปรียบเทียบคาตอบแทน การกําหนด ความแตกตาง

ระหวางคาตอบแทนของพนักงานในระดับเดียวกันไมสูงนัก แตแตกตางมากระหวางพนักงานที่อยู

ตางระดับกัน มีการกําหนดคาตอบแทนระดับองคการบางประเภทใหแกพนักงาน สอดคลองกับ

การศึกษาของชนะใจ เดชวิทยาพร, วีรยา ภัทรอาชาชัย และชนะจิต เดชวิทยาพร (2544: 3-37) ที่

ศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศนการบริหารทรัพยากรมนุษยระหวางธุรกิจไทยกับตางชาติ จากกลุมธุรกิจ 

15 ประเภท โดยการสัมภาษณผูบริหารฝายทรัพยากรมนุษย 144 ราย และแจกแบสัมภาษณพนักงาน 

1,286 ราย โดยรวบรวมขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม 2542 ถึงมิถุนายน 2543 ที่พบวาองคการธุรกิจมี

เงื่อนไขการจายคาตอบแทนที่ตางกัน บางองคการมีการสํารวจเงินเดือนปละ 2 คร้ัง และปรับ

เงินเดือนตามสภาวะตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจ บริษัทใหเงินเดือนตามวุฒิ การศึกษาและ

ประสบการณในการทํางาน บางองคการมีเปาหมายผลกําไรวาเทาใดและกําหนดเปนเปอรเซ็นตการ

ปรับเงินเดือนซึ่งมีผลตอโบนัสและเงินเดือนของพนักงาน ปญหาที่พบคือความหางกันระหวางขั้น

ของเงินเดือนแตละตําแหนงงานจะมีสูง  

องคความรูจากการวิจัยคร้ังน้ี นอกเหนือจากการไดสารสนเทศเกี่ยวกับระบบรางวัลของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไมคอยจะมีสารสนเทศในเร่ืองน้ีมากนัก 

ผลการศึกษาคร้ังน้ียังชวยตอยอดทฤษฎีในแงที่มีการเปรียบเทียบอิทธิพลของโครงสรางรางวัลกับ

กระบวนการบริหารรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งพบวาในบริบทของประเทศ

ไทย กระบวนการบริหารรางวัลมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยสูงกวาโครงสราง

รางวัล  และเมื่อพิจารณาองคประกอบของระบบรางวัลแยกทีละตัว พบวาความเปนธรรมของการ

บริหารรางวัลมีอิทธิพลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งขอคนพบน้ีจะชวย

ใหผูบริหารใชเปนสารสนเทศประกอบการกําหนดกลยุทธขององคการ  
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5.4 ขอจํากัดในการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองผลของระบบรางวัลตอผลลัพธการบริหารทรัพยากรมนุษย มีขอจํากัดใน

การศึกษากําหนดเปนประเด็นหลักไดดังตอไปน้ี 

 

5.4.1 การไมเปดเผยขอมูลระบบรางวัลแกบุคคลภายนอก แมวาการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิจัยจะ

เจาะจงศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพราะเห็นวามีการเปดเผย

ขอมูลองคการมากกวาบริษัทที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยฯ แตเน่ืองจากบริษัทโดยทั่ว ๆ ไป ไม

ตองการที่จะใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับระบบรางวัลของบริษัทแกบุคคลภายนอก เพราะถือวา

เปนความลับขององคการ เกรงวาบริษัทอ่ืนอาจนําขอมูลที่ไดไปใชเสนอคาตอบแทนที่ดีกวาเพื่อ

ดึงดูดบุคลากรสําคัญขององคการ อีกทั้งมีธรรมเนียมปฏิบัติที่หามพนักงานพูดคุยสอบถามกันใน

เร่ืองคาตอบแทนที่ไดรับ ซึ่งการที่องคการมีคานิยมดังกลาว ไดสงผลตอการศึกษาคร้ังน้ี ดังตอไปน้ี 

5.4.1.1 การคัดเลือกองคการที่จะใชในการศึกษา ผูวิจัยจําเปนจะตองใชความ 

สัมพันธสวนตัว โดยเลือกศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีผูแนะนํา

ไปยังผูบริหารสูงสุดขององคการ 

5.4.1.2 ผูวิจัยไมไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางองคการ เน่ืองจากผูวิจัยเห็น

วาหากตองการเปรียบเทียบระหวางองคการ ควรจะตองควบคุมลักษณะองคการที่นํามาศึกษาใหมี

ความใกลเคียงกัน เชน อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนตน แตการศึกษาคร้ังน้ีไ มสามารถ

ควบคุมลักษณะขององคการที่ศึกษาใหใกลเคียงกัน ดังน้ัน ความแตกตางของแตละองคการจึงอาจ

เกิดจากปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือจากปจจัยที่นํามาใชในการศึกษา 

5.4.1.3 แมวาการศึกษาคร้ังน้ีจะไดขออนุมัติจากผูบริหารขององคการกอนที่จะ

ดําเนินการเก็บขอมูล แตระหวางการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไดมีผูบริหารของบางองคการสั่ง

ไมใหพนักงานตอบแบบสอบถามในสวนของระบบรางวัล สงผลใหมีแบบสอบถามจํานวน 43 ชุด 

ที่กลุมตัวอยางไมไดตอบคําถามในสวนน้ี อัตราการไมตอบของขอคําถามในสวนของระบบรางวัล

จึงสูงกวาอัตราการไมตอบของขอคําถามในสวนอ่ืนมาก แตอัตราการไมตอบก็ยังไมถึงรอยละ 20 

ผูวิจัยจึงยังสามารถนําขอคําถามเหลาน้ันมาใชได 

 

5.4.2 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามกระทําโดยพนักงานในองคการ อาจสงผลให

พนักงานที่ตอบแบบสอบถามเกิดความกังวล เกรงวาคําตอบในแบบสอบถามอาจสงผลกระทบถึง

ตนในภายหลังได แมวาผูวิจัยจะไดใสคําชี้แจงในแบบสอบถามวา คําตอบที่ไดจะไมสงผลตอบริษัท
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และตัวพนักงาน ก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงการที่พนักงานไมคอยจะตอบคําถามปลายเปดที่ใหระบุปจจัย

ที่มีผลตอความผูกพันกับองคการของพนักงานและปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะของพนักงาน  

 

5.5 ขอเสนอแนะ 

 

5.5.1 ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคการ 

จากผลการศึกษาเร่ืองผลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะตอผูบริหารองคการ ดังตอไปน้ี 

 

5.5.1.1 ผูบริหารองคการหลายแหงมองวาการกําหนดคาตอบแทนในระดับสูง

เพียงอยางเดียวจะชวยดึงดูดและรักษาบุคลากรใหกับองคการได แตผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวาปจจัย

สําคัญที่มีผลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย มีทั้งปจจัยดานโครงสรางรางวัลและ ปจจัยดาน

กระบวนการบริหารรางวัล รวมถึงปจจัยดานอ่ืนที่ไมใชรางวัล เชน การพัฒนาสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหเอ้ือตอการทํางาน สงเสริมวัฒนธรรมการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน เปนตน ดังน้ัน 

ผูบริหารจึงไมควรมุงเนนใชจํานวนเงินรางวัลเพียงอยางเดียวเปนเคร่ืองมือในการดึงดูดไมให

พนักงานที่มีสมรรถนะสูงลาออกจากองคการ แตควรใหความสําคัญกับ กลยุทธรางวัลในภาพรวม 

เพราะหากองคการมุงเนนการจูงใจพนักงานดวยจํานวนเงินรางวัลแตไมไดใหความสําคัญกับการ

สรางความผูกพันทางจิตใจของพนักงานแลว นอกจากจะทําใหองคการมีตนทุนดานคาตอบแทน

พนักงานที่สูงเกินความจําเปนแลว องคการก็อาจตองสูญเสียบุคลากรที่สําคัญไปเมื่อมีองคการอ่ืนมา

เสนอผลประโยชนเปนจํานวนเงินที่สูงกวาใหกับพนักงาน แตหากพนักงานมีความผูกพันทางจิตใจ

กับองคการและเพื่อนรวมงานในระดับสูง พนักงานเห็นวางานที่ตนทํามีความหมาย การอยูกับ

องคการทําใหมีโอกาสพัฒนาตนเองมาก และผูบริหารมีความเปนธรรม แมวาจะมีองคการอ่ืนมา

เสนอผลประโยชนที่มากข้ึน แตพนักงานก็เลือกที่จะคงอยูกับองคการตอไป 

5.5.1.2 รางวัลแตละประเภทมีขอกําหนดเงื่อนไขในการใช องคการควรจะได

ศึกษาเงื่อนไขความสําเร็จของรางวัลกอนนํามาใช เชน องคการที่จะใหรางวัลพนักงานในรูปของ

การใหรางวัลตามหลักการมีสวนรวมในเปาหมายขององคการ จําเปนที่จะตองพิจารณาวาเปาหมาย

ที่กําหนดเหมาะสมและเปนธรรมกับพนักงานหรือไม หากการกําหนดเปาหมายไมเหมาะสมก็จะ

เปนผลใหรางวัลที่กําหนดไมสามารถจูงใจพนักงานได 

5.5.1.3 รางวัลบางประเภทมีความเสี่ยงในระดับสูง เชน การจัดสรรหุนสามัญให

พนักงาน ถือวามีความเสี่ยงจากการที่ราคา ตลาดของหุนมีความผันผวน ผูบริหารควรจะไดสราง
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ความเขาใจใหกับพนักงานกอนมีการจัดสรรหุนใหกับพนักงาน โดยเฉพาะกรณีที่พนักงานตองซื้อ

หุนไมใชการไดหุนแบบใหเปลา เพื่อใหพนักงานไดรับทราบวาพนักงานอาจมีโอกาสขาดทุนจาก

การซื้อหุนสามัญที่องคการจัดสรรให พนักงานจึงควรไดมีการศึกษาขอมูลใหเขาใจกอนตัดสินใจ

ซื้อหุนที่องคการจัดสรรให 

5.5.1.4 ความเปนธรรมของกระบวนการบริหารรางวัลเปนปจจัยที่มีความสําคัญ

ตอความผูกพันกับองคการของพนักงานและผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหารควรจะได

มีการชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบวาองคการมีแนวทางอยางไรใหการบริหารรางวัลขององคการ

เปนไปอยางถูกตอง เปนธรรม รวมถึงมีแนวทางแกปญหากรณีพนักงานเกิดความรูสึกวา

กระบวนการบริหารรางวัลมีความไมเปนธรรมวาจะสามารถรองเรียนไดที่ใด เพื่อใหพนักงานเกิด

การยอมรับกระบวนการบริหารรางวัลขององคการ และมีความมุงมั่นที่ จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอทั้งตัวพนักงานและองคการ  

 

5.5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

การศึกษาเร่ืองระบบรางวัลหรือคาตอบแทนในประเทศไทย ยังมีไมมากนัก อาจเพราะ

หลาย ๆ องคการไมตองการใหบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับนโยบายดานคาตอบแ ทนขององคการ 

หากไดมีการศึกษาในเร่ืองน้ีใหมากขึ้นจะไดขอสารสนเทศเกี่ยวกับระบบรางวัลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

 

5.5.2.1 ควรศึกษาผลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยที่นอก 

เหนือจากความผูกพันกับองคการของพนักงาน แล ะสมรรถนะของพนักงาน เชน ผลของระบบ

รางวัลตอการแบงปนความรูของพนักงาน ผลของระบบรางวัลตอการปฏิบัติตามกลยุทธของ

องคการ เปนตน 

5.5.2.2 ควรศึกษาโดยแยกกลุมตัวอยางระหวางกลุมผูบริหารกับพนักงาน ซึ่งอาจมี

ปจจัยจูงใจที่แตกตางกัน อีกทั้งบางบริษัทอาจใหรางวัล บางประเภทกับพนักงานระดับบริหาร

เทาน้ัน โดยอาจศึกษากลุมผูบริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกบริษัท หรือ

บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง 

5.5.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางบริษัทของไทยกับบริษัทตางประเทศหรือ

บริษัทขามชาติ ซึ่งหากเปนบริษั ทในประเทศแถบตะวันตกมักจะมีการเปดเผยขอมูลมากกวาบริษัท

ในเอเชีย อีกทั้งการทบทวนวรรณกรรมสวนใหญไดมาจากบทความและหนังสือของนักวิชาการ
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ตางประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบนาจะทําใหเห็นความแตกตางของบริบท ซึ่งจะชวยใหการ

ประยุกตใชขององคการในประเทศไทยมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

5.5.2.4 ผลของระบบรางวัลบางประเภท เชน การจัดสรรหุนสามัญใหพนักงาน 

อาจใหผลที่แตกตางกัน ในแตละชวงเวลา ผูวิจัยอาจศึกษาโดยใชการวิจัยแบบระยะยาวที่มีการเก็บ

แบบสอบถามในเร่ืองเดิมมากกวาหน่ึงคร้ัง เพื่อนําผลการศึกษาในแตละคร้ังมาเปรียบเทียบกัน แลว

นําขอมูลการเปลี่ยนแปลงมาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวแปร

ตาง ๆ   

5.5.2.5 การศึกษาในเร่ืองเดิมกับที่ผูวิจัยไดศึกษาไวน้ี อาจศึกษาโดยการปรับ  

เปลี่ยนเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมแบบสอบถาม เชน การวัดสมรรถนะ ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีวัด

โดยใหพนักงานประเมินสมรรถนะของตนเอง หากงานวิจัยคร้ังตอไปศึกษาจากพนักงานในองคการ

ที่ผูวิจัยทํางานอยูอาจวัดสมรรถนะโดยวิธีอ่ืน เชน  ใชศูนยประเมิน (Assessment Center) หรือการ

ประเมิน 360 องศา เปนตน ซึ่งจะชวยลดอคติที่เกิดจากที่ผูประเมินใหคะแนนสูงหรือตํ่าเกินไปได 

5.5.2.6 ในแบบสอบถามเร่ืองการรับรูเกี่ยวกับระบบรางวัลภายในองคการของ

พนักงาน ไดใชคําถามวา ทานไดรับคาตอบแทนในลักษณะตอไปน้ีจากองคการแหงน้ีหรือไม หาก

การศึกษาคร้ังตอไปไดระบุเวลา เชน ภายใน 2 ปที่ผานมาทานไดรับคาตอบแทนในลักษณะตอไปน้ี

จากองคการแหงน้ีหรือไม จะชวยใหไดคําตอบที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพราะหากพ นักงานเคยไดรับ

รางวัลในลักษณะดังกลาวเมื่อนานมากแลว เชน 10 ปที่แลว รางวัลที่ไดรับน้ัน ก็อาจไมมีผลตอ

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบันของพนักงานผูน้ัน  
 



 

 

บรรณานุกรม 
 

กรพินธุ โอฬารเสถียรกุล ,  ทิพยนภา เจียระบรรยง  และวรรัตน เลาหธนะกูร.  2551.  รายงาน

ผลการวิจัย การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิ ภาพ

กับผลการดําเนินงานขององคการ: ศึกษากลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต.   คนวันที่ 1 

เมษายน 2551 จาก http://www.thaihrhub.com/index.php/archives/research-view/research-

822/   

กัลยา วานิชยบัญชา.    2546.   การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล.   พิมพคร้ังที่  6.  

กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

กิตติพงศ กิตติภัสสร.  ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน).  2551 (11 พฤศจิกายน).  การสัมภาษณ. 

จิรประภา อัครบวร.  2549.  Competency คืออะไรกันแน.  วารสารดํารงราชานุภาพ.  6 (20): 1-3.  

ชนะใจ เดชวิทยาพร, วีรยา ภัทรอาชาชัย และชนะจิต เดชวิทยาพร.  2544.  การศึกษาเปรียบเทียบ

วิสัยทัศนการบริหารทรัพยากรมนุษยระหวางธุรกิจไทยกับตางชาติ  ในยุคโลกไรพรมแดน.  

กรุงเทพฯ:  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  

โชคชัย เที่ยงสุรินทร  และรัตติเกลา เที่ยงทางธรรม .   ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานอํานวยการ 

และผูจัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท อารียา พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน).  

2551 (21 พฤศจิกายน).  การสัมภาษณ.   

ดนัย เทียนพุฒ.  2546.  Core Human Competencies ความสามารถปจจัยชนะของธุรกิจและคน.  

กรุงเทพฯ: นาโกตา. 

ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน.  2551.  การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ.  กรุงเทพฯ:  ทีพีเอ็น เพรส. 

เทื้อน ทองแกว .   ม.ป.ป.  สมรรถนะ (Competency): หลักการและแนวปฏิบัติ.   คนวันที่ 29 

มกราคม 2551 จาก http://dusithost.dusit.ac.th/~ei/tuan/file21122005046.doc   

นิสดารก เวชยานนท.  2549.  Competency-Based Approach.  กรุงเทพฯ: กราฟโก ซิสเต็มส. 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน).  2551.   รายงานประจําป 2550.  คนวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.irplus.in.th/Listed/TWZ/annual/an_twz_2007.pdf 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน).  2551.  รายงานประจําป 2550.  กรุงเทพฯ: บริษัท แม็ทชิ่ง 

สตูดิโอ จํากัด (มหาชน). 

http://www.thaihrhub.com/index.php/archives/research-view/research-822/�
http://www.thaihrhub.com/index.php/archives/research-view/research-822/�
http://dusithost.dusit.ac.th/~ei/tuan/file21122005046.doc�


 

 

141 

บริษัท อารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน).  2551.  รายงานประจําป 2550.  คนวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2551 จาก http://www.areeya.co.th/investor/annual_2007/Areeya2007.pdf 

พิชิต พิทักษเทพสมบัติ.  2547.  การสํารวจโดยการสุมตัวอยาง: ทฤษฎีและปฏิบัติ.   พิมพคร้ังที่ 2.  

กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  2550.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

โครงการพัฒนาการบูรณาการแผนปฏิบัติงาน ของสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเพื่อการบริหารจัดการยุคใหม (ป 2550-2551).   คนวันที่ 31 มีนาคม 2551 

จาก http://www2.nesac.go.th/office/opdc_kpi/pdf/PMQA2550.pdf   

สมชาย ชีวสุทธานนท.   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ 

จํากัด (มหาชน).  2551 (11 ธันวาคม).  การสัมภาษณ. 

สํานักงานขาราชการพลเรือน.  2549.  เปดโลกความรู พัฒนาทุนมนุษย: หลักแนวคิด นโยบาย และ

ทิศทางการบริหารคน.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ: แอรบอรน พรินต. 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ .  2548.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based 

Learning.    พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนา อินเตอรพรินท. 

สุจิตรา บุณยรัตพันธุ .  2546.  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร.   พิมพคร้ังที่ 7.  

กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  2546.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร.   พิมพคร้ังที่ 12.  กรุงเทพฯ: 

เฟองฟา พร้ินต้ิง. 

ESOP สูตรลับมัดใจผูบริหาร & พนักงาน.  2547.  การเงินการธนาคาร.  (23 มีนาคม): 163-168. 

Allen, Natalie J. and Meyer, John P.  1990.  The Measurement and Antecedents of Affective, 

Continuance and Normative Commitment to the Organization.  Journal of Occupational 

Psychology.  63 (1): 1-18.    

Anantharaman, Paul R.N.  2004.  Influence of HRM Practices on Organizational Commitment: A 

Study  among  Software  Professionals  in  India.   Human Resource Development 

Quarterly.  15 (1): 77-88.   

Armstrong, Michael.  1993.  Managing Reward Systems.  Buckingham: Open University Press. 

Armstrong,  Michael.  2006.  Strategic Human Resource Management: A Guide to Action.    

3rd ed.  London: Kogan Page.  

Arthur, Jeffrey B.  2001.  Gainsharing and Organizational Learning: an Analysis of Employee 

Suggestions over Time.  Academy of Management Journal.  44 (4):  737-754.     

http://www2.nesac.go.th/office/opdc_kpi/pdf/PMQA2550.pdf�


 

 

142 

Athey, Timothy R. and Orth, Michael S.  1999.  Emerging Competency Methods for the Future.  

Human Resource Management.  38 (3): 215-225. 

Becker,  Brain  E.;  Huselid,  Mark  A.  and  Ulrich, Dave.    2001.   The HR Scorecard: Linking 

People, Strategy, and Performance.  Boston, Massachusetts: Harvard Business School 

Press.     

Beer, Michael; Spector, Bert; Lawrence, Paul R.; Mills, D. Quinn and Walton, Richard E.  1984.  

Managing Human Assets.  New York: The Free Press;  Boston, Massachusetts: Harvard 

Business School Press. 

Bernardin,  H.  John.    2007.   Human Resource Management: An Experiential Approach.        

4th ed.  Boston, Mass.; Bangkok: McGraw-Hill/Irwin.   

Bohlander, George W.; Snell, Scott and Sherman, Arthur.  2001.  Managing Human Resources.  

12th ed.  Ciccinnati, Ohio: South-Western College Pub. 

Boselie,  Paul;  Hesselink,  Martijn;  Paauwe,  Jaap  and  Van  Der  Wiele,  Ton.    2001.    Employee 

Perception on Commitment Oriented Work Systems: Effects on Trust and Perceived Job 

Security.   Erim Report Series Research in Management.   No.  ERS-2001-02-ORG, 

2001.  Retrieved  October  20,  2008  from https://dspace.ubib.eur.nl/retrieve/65/erimrs 

20010123152802.pdf  

Bourantas, Dimitris and Papalexandris, Nancy.  1999.  Personality Traits Discriminating between 

Employees  in  Public- and  in  Private-Sector  Organizations.   International Journal of 

Human Resource Management.  10 (5): 858-869 

Brewer, Ann M.  1996.  Developing Commitment between Managers and Employees.  Journal 

of Managerial Psychology.  11 (4): 24-34. 

Brown, Donna and Sargeant, Marcel A.  2007.  Job Satisfaction, Organizational Commitment, 

and Religios Commitment of Full-Time University Employees.  Journal of Research on 

Christian Education.  16 (2): 211-241.   

Buchko,  Aaron.  1993.    The  Effects  of  Employee  Ownership  on  Employee  Attitudes:  An 

Integrated Causal and Path.  Journal of Management Studies.  30 (4): 633-658. 

Chaiyanant Panyasiri.  2008.  Organizational Commitment of The Staff of the PTT Group.  

Doctoral Dissertation,  National Institute of Development Administration.  

https://dspace.ubib.eur.nl/retrieve/65/erimrs%2020010123152802.pdf�
https://dspace.ubib.eur.nl/retrieve/65/erimrs%2020010123152802.pdf�


 

 

143 

Chicago  Area  Partnerships.    2003.   Pathways and Progress: Best Practices to Ensure Fair 

Compensation. Retrieved  October  20,  2008  from http://www.issuelab.org/research/ 

pathways_and_progress_best_practices_to_ensure_fair_compensation.  

Cohen, Aaron.  2007.  Commitment Before And After: An Evaluation And Reconceptualization 

of Organizational Commitment.  Human Resource Management Review.  17 (3): 336-

354.  

Coyle-Shapiro,  Jacqueline  A-M. et  al.  2002.    Using  Profit  Sharing  to  Enhance  Employee 

Attitudes: a Longitudinal Examination of the Effect on Trust and Commitment.  Human 

Resource Management.  41 (4): 423-439. 

Czander, William M.  2008.  The Psycho –Social Analysis of Employee Commitment: How 

Organizations Induce and Destroy Commitment.  Retrieved  February 13,  2008 from  

http://www.ispso.org/Symposia/Paris/2001czander.htm   

Darcimoles  Charles-Henri  and  Stephane,  Trebucq.    2002.   The Effects of ESOPs on 

Performance and Risk: Evidence from France.  11th Conference of the International 

Association  for  the  Economics  of  Participation  (IAFEP)  “Participation  World-Wide” 

Katholieke Universiteit Brussel.  

Davis, Paul W.  2005.  The ABC's of Gainsharing: Lessons from the Scanlon Plan.  Retrieved  

February 5,  2008  from  http://www.scanlonleader.org/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=55&Itemid=51  

Day, Nancy E.  2007.  An Investigation into Pay Communication: Is Ignorance Bliss?  Personnel 

Review.  36 (5): 739-762.  

Direk  Thammarak.    2004.   Power, Networking, Satisfaction and Commitment in the Thai 

Service Industry: a Comparison of a Private and Public Enterprise.   Doctoral 

Dissertation,  National Institute of Development Administration.              

Donaldson,  Stewart  I.;  Ensher,  Ellen  A.  and  Grant-Vallone,  Elisa  J.    2000.    Longitudinal 

Examination of Mentoring Relationships on Organizational Commitment and Citizenship 

Behavior.  Journal of Career Development.  26 (4): 233-249. 

Doorewaard, Hans; Van Hootegem, Geert and Huys, Rik.  2002.  Team Responsibility Structure 

and Team Performance.  Personnel Review.  31 (3): 356-370. 

http://www.issuelab.org/research/%20pathways_and_progress_best_practices�
http://www.issuelab.org/research/%20pathways_and_progress_best_practices�
http://www.ispso.org/Symposia/Paris/2001czander.htm�
http://www.scanlonleader.org/index.php?option=com_%20content&task=view&id=55&Itemid=51�
http://www.scanlonleader.org/index.php?option=com_%20content&task=view&id=55&Itemid=51�


 

 

144 

Earl, Joanne K. and Bright, Jim E.H.  2007.  The Relationship between Career Decision Status 

and Important Work Outcomes.  Journal of Vocational Behavior.  71 (2): 233-246. 

Ehigie, Benjamin  Osayawe and  Umoren,  Ugonma  Eme.  2003.    Psychological  Factors 

Influencing Perceived Entrepreneurial Success among Nigerian Women in Small-Scale 

Businesses.  Journal of International Women’s Studies.  5 (1): 78-95. 

Faulk  II,  Larry  H.    2002.   Pay Satisfaction Consequences: Development and Test of A 

Theoretical Model.  Doctoral Dissertation,  Louisiana State University and Agricultural 

and Mechanical College. 

Feldman, Howard D.; Koberg, Christine S. and Dean, Thomas J.  1991.  Minority Small Business 

and Their Paths to Ownership.  Journal of Small Business Management.  29 (4): 12-27.     

Fernandez, Carmen F.  1997.  Situational Leadership Theory Revisited: a Test of an Across-jobs 

Perspective.  Leadership Quarterly.  8 (1): 67-84. 

Fiorito, Jack; Bozeman, Dennis P.; Young, Angela and Meurs, James A.  2007.  Organizational 

commitment, human resource practices, and organizational characteristics.  Journal of 

Managerial.  19 (2): 186-207.  

Folger, Robert and Konovsky, Mary.  1989.  Effects of Procedural and Distributive Justice on 

Reactions to Pay Raise Decisions.  Academy of Management Journal.  32 (1): 115-

130.   

Freeman, Steven.  2007.  Effects of ESOP Adoption and Employee Ownership: Thirty Years 

of Research and Experience.  Organizational Dynamics Working Papers.  University of 

Pennsylvia.         

Fretwell, Barara J.  2008.  Promoting Organizational Competency: A Solution to Increasing 

Employee Morale and Customer Satisfaction. Retrieved  February  3,  2008  from 

http://www.ceresinnovations.com/documents/EmployeeCompetenceArticle_rev4_04.pdf 

Gitman,  Lawrence  J.    2006.   Principles of Managerial Finance.  11th ed.    Boston:    Pearson 

Addison Wesley. 

Glover,  Linda.    2001.    Communication  and  Consultation  in  a  Greenfield  Site  Company.  

Personnel Review.  30 (3): 297-316. 

Grzeda, Maurice.  2004.  In Competence We Trust? Addressing Conceptual Ambiguity.  Journal 

of Management Development.  24 (6): 530-545. 



 

 

145 

Guest, David E.  1997.  Human Resource Management and Performance: a Review and Research 

Agenda.  International Journal of Human Resource Management.  8 (3): 263-276. 

Hallock,  Daniel  E.  and  Salazar,  Ronald  J.    2003.    A  Research  Model  to Investigate  the 

Organizational  Impact  of  an  ESOP.   International Journal of Sociology and Social 

Policy.  23 (12): 47-63.  

Heilmann, Pia.  2006.  Commitment Between Employee and Organization Examined in Finnish 

ICT and Paper Business Sectors.  In Kolehmainen, Sinikka Vanhala – Merja,  HRM – 

Between Performance and Employees.    Proceedings  from  the  HRM  Conference  in 

Helsinki.  191-202. 

Henderson, Richard I.  2006.  Compensation Management in a Knowledge-based World.  10th 

ed.  Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/Prentice Hall.   

Hrebiniak, Lawrence G. and Alutto, Joseph A.  1972.  Personal and Role-Related Factors in the 

Development of Organizational Commitment.  Administrative Science Quarterly.  17 

(4): 555-573. 

Huang, Tung-Chun.  2001.  Succession Management Systems and Human Resource Outcomes.  

International Journal of Manpower.  22 (8): 736-747.  

Human Resource Management and Innovation.    2004.   Retrieved July  14,  2008  from  

http://www.mb.utwente.nl/leerstoelen/hrm/chair/     

Hume, David A.  1995.  Reward Management: Employee Performance, Motivation and Pay.  

Oxford: Blackwell Business. 

Iqbal, Zahid, and Hamid, Shaikh Abdul.  2000.  Stock Price and Operating Performance of ESOP 

Firms: A Time-series Analysis.  Quarterly Journal of Business and Economics.  39 

(3): 25-48.   

Jaeger,  Audrey  J.    2003.    Job  competencies  and  the  Curriculum:  An  Inquiry  into  Emotional 

Intelligence in Graduate Professional Education.  Research in Higher Education.  44 

(6): 615-639. 

Kalimo, Raija; Pahkin, Krista; Mutanen, Pertti and Toppinen-Tanner, Salla.  2003.  Staying Well 

or  Burning  Out  at  Work:  Work  Characteristics  and  Personal  Resources  as  Long-term 

Predictors.  Work & Stress.  17 (2): 109-122. 

http://www.mb.utwente.nl/leerstoelen/hrm/chair/�


 

 

146 

Kay,  Ira  T.    1999.    Growing  Shareholder  Value:  Why  Executive  Stock  Ownership  Works.  

Compensation & Business Review.  31 (1): 32-37.   

Kim,  Hyondong.    2006.   Strategic Impacts of Compensation System on Organizational 

Outcomes: an Empirical Study of the Conceptualizations of Fit and Flexibility in 

the Compensation Design.  Doctoral Dissertation, The Ohio State University. 

Koys,  Daniel  J.    2001.    The  Effects  of  Employee  Satisfaction,  Organizational  Citizenship 

Behavior,  and  Turnover  on  Organizational  Effectiveness:  a  Unit-Level,  Longitudinal 

Study.  Personnel Psychology.  54 (1): 101-114.   

Krejcie,  Robert  V.  and  Morgan,  Daryle  W.    1970.    Determining  Sample  Size  for  Research 

Activities.  Educational and Psychological Measurement.  30 (3): 607-610.  

Lancaster, Raymond A.  2004.  ESOP Accounts, Age, and Seniority: Effect on Work Related 

Behavior at Four Small Companies.    Doctoral    Dissertation,  Case  Western  Reserve 

University. 

Lawler, Edward E. III.  2000.  Rewarding Excellence: Pay Strategies for the New Economy.  

First edition, California, Jossey-Bass Inc. 

Lawler, Edward E. III.  2003.  The Design of Effective Reward System. In Porter, Lyman W., 

Gregory A., and Richard M. Steers, Motivation and Work Behavior.  7th ed.  Boston: 

McGraw-Hill.  

Lee, Cynthia; Earley, P. Christopher; Lituchy, Terri R. and Wagner, Michael.  1991.  Relation of 

Goal Setting and Goal Sharing to Performance and Conflict for Interdependent Tasks.  

British Journal of Management.  2 (1): 33-39. 

Li, Ling and Roloff, Michael E.  2007.  Organizational Culture and Compensation Systems: An 

Examination of Job Applicants’ Attraction to Organizations.  International Journal of 

Organizational Analysis.  15 (3): 210-230.  

Liu, Xiaoyun; Martineau, Tim; Chen, Lieping; Zhan, Shaokang and Tang, Shenglan.  2006.  Does 

Decentralisation Improve Human Resource Management in the Health Sector? A Case 

Study from China.  Social Science & Medicine.  63 (7): 1836-1845.   

Martocchio,  Joseph  J.    2004.   Strategic Compensation: A Human Resource Management 

Approach.  3rd ed.  New Jersey: Pearson Prentice Hall.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536�


 

 

147 

McFarlin, Dean B. and Sweeney, Paul D.  1992.  Distributive and Procedural Justice as Predictors 

of Satisfaction with Personal and Organizational Outcomes.  Academy of Management 

Journal.  35 (3): 626-637. 

McGurk, Patrick.  2007.  Developing “Middle Leaders” In the Public Services? The Limited 

Success of Leadership and Management Development for Middle-Managers”.  

Paper  Presented  to  the  European  Group  of  Public  Administration  (EGPA)  Conference 

2007 19-22 September. Madrid.   

Meyer,  John  P. and Allen,  Natalie  J.  1991.    A  Three-component  Conceptualization  of 

Organizational Commitment.  Human Resource Management Review.  1 (1): 61-89.  

Michaels,  Ed; Handfield-Jones,  Helen and  Azelrod,  Beth.    2001.    The War for Talent.    

Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.  

Milkovich, George T. and Newman, Jerry M.  2008.  Compensation.  9th ed.  Boston, Mass.; 

Bangkok: McGraw-Hill/Irwin.   

Mir,  Ali; Mir, Raza and Mosca, Joseph B.  2002.  A New Age Employee: An Exploration of 

Changing Employee-Organization Relations.  Public Personnel Management.  31 (2): 

187-200.   

Mitchell, Terence R. and Daniels, Denise.  2003.  Motivation in Organizations.  In Lyman W. 

Porter,  Gregory  A.  Bigley  and  Richard  M.  Steers. Motivation and Work Behavior.      

7th ed.  Boston: McGraw-Hill.  

Mondy,  R.  Wayne;  Noe,  Robert  M.  and  Premeaux,  Shane  R.    1999.   Human Resource 

Management.  7th ed.  New Jersey: Prentice-Hall. 

Montemayor, Edilberto F.  1996.  Congruence between Pay Policy and Competitive Strategy in 

High-Performing FBozeman; irms.  Journal of Management.  22 (6): 889-908.  

Mowday, Richaard T., Steers, Richard M. and Porter, Lyman W.  1979.  The Measurement of 

Organizational Commitment.  Journal of Vocational Behavior.  14 (April): 224-247.  

Odewahn, Charles A. and Petty, M. M.  1980.  A Comparison of Levels of Job Satisfaction, Role 

Stress and Personal Competence between Union Members and Nonmembers.  Academy 

of Management Journal.  23 (1): 150-155.  



 

 

148 

Omolayo, Bunmi and Owolabi, A.B.  2008.  Monetary Reward: A Predictor of Employees’ 

Commitment to Medium Scale Organizations in Nigeria.  Retrieved   February 12, 

2008 from www.bangladeshsociology.org/BEJS%204.1%20Bunmi.pdf    

Paauwe, Jaap.  2007.  HRM and Performance: In Search of Balance. Retrieved December 20, 

2008 from http://www.uvt.nl/faculteiten/fsw/departementen/pew/Paauwe2007.pdf  

Palmer, Benjamin R.;Manocha, Ramesh; Gignac, Gilles and Stough, Con.  2003.  Examining the 

Factor Structure of the Bar-On Emotional Quotient Inventory with an Australian General 

Population Sample.  Personality and Individual Differences.  35 (5): 1191-1210.  

Parker, Owen and Wright, Liz.  2001.  The Missing Link Pay and Employee Commitment.  Ivey 

Business Journal.  65 (3): 70-73.   

Pendleton, Andrew; Poutsma, Erik; Van Ommeren, Jos and Brewster, Chris.  2001.    Employee 

Share  Ownership and Profit-Sharing in the European Union.    Dublin 18: European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.   

Perotin,  Virginie  and  Robinson,  Andrew.  2002.   Employee Participation in Profit and 

Ownership: A Review of the Issue and Evidence.  Paper Prepared for the European 

Parliament. 

Phakdee Tawinno.  2003.  Factors Affecting Organizational Commitment of the Seventh-Day 

Adventist Institutional Staff in Thailand.  Doctoral Dissertation,  National Institute of 

Development Administration. 

Poutsma, Erick.  2001.  Recent Trends in Employee Financial Participation in the European 

Union.    Dublin:  European  Foundation  for  the  Improvement  of  Living  and  Working 

Conditions.  

Putterill, M. and Rohrer, T.  1995.  A causal model of employee commitment in a manufacturing 

setting.  International Journal of Manpower.  15 (5/6): 56-69. 

Putti,  Joseph  M.; Aryee,  Samuel  and  Phua, Joseph.    1990.    Communication  Relationship 

Satisfaction  snd  Organizational  Commitment.   Group & Organization Management.  

15 (1): 44-53. 

Raschle  Grand,  Micaela  Brigitta.    2004.   Antecedents and Consequences of All-Employee 

Equity-Based Pay in Germany.  Doctoral Dissertation, The University of St. Gallen. 

http://www.bangladeshsociology.org/BEJS%204.1%20Bunmi.pdf�
http://www.uvt.nl/faculteiten/fsw/departementen/pew/Paauwe2007.pdf�


 

 

149 

Rentsch, Joan R. and Steel, Robert P.  1998.  Testing  the Durability of Job Characteristics as 

Predictors of Absenteeism Over a Six-Years Peroid.  Personnel Psychology.  51 (1):165-

190. 

Risher,  Howard.    1999.   Aligning Pay and Results.    New  York:  American  Management 

Association.  

Rowe,  Christopher.  1995.    Clarifying  the  Use  of  Competence  and  Competency  Models  in 

Recruitment,  assessment  and  Staff  Development.   Industrial and Commercial 

Training.  27 (11): 12-17. 

Sakda  Siriphattrarasophon.    2008.   Public Enterprise Reform and Organizational 

Commitment: a Comparative Study on the Energy Public Enterprise in Thailand.  

Doctoral Dissertation,  National Institute of Development Administration.   

Salami,  Samuel  O.    2008.    Demographic  and  Psychological  Factors  Predicting  Organizational 

Commitment amoung Industrial Workers.  Anthropologist.  10 (1): 31-38.  

Sekaran, Uma and Wagner, Francis R.  1980.  Sense of Competence: A Cross-Cultural Analysis 

for Managerial Application.  Group Organization Studies.  5 (3): 340-352. 

Singh, Ramsumair.  1992.  Human Resource Management: The Key to Competitive Advantage.  

Engineering Management Journal.  2 (3): 116-120.   

Sinha,  Arvind  K.  and Rai, Sumita.    2004.   Transformational  leadership,  Competencies,  Self-

Control, and Performance as a Function of Perceived Organizational Culture in Service 

Organizations.  Characteristics of Indonesian intercultural sensitivity in multicultural and 

international  work  groups. In Ongoing Themes in Psychology and Culture.  B.  N. 

Setiadi, A. Supratiknya, W. J. Lonner, & Y. H. Poortinga, eds.  Online ed.  Melbourne, 

FL:  International  Association  for  Cross-Cultural  Psychology.  Retrieved  February 12, 

2008 from http://ebooks.iaccp.org/ongoing_themes/chapters/sinha/sinha.php?file=sinha& 

output=print 

Smit,  Hermanus  Bernardus.    2003.   The Influence of Leadership Role Competencies on 

Organization Change Outcome in the Manufacturing Industry in South Africa.  

Doctoral Dissertation, Rand Afrikaans University.  

Spencer,  L.  M.,  and  Spencer,  S.  M.    1993.   Competence at Work: Models for Superior 

Performance.  New York: John Wiley. 

http://ebooks.iaccp.org/ongoing_themes/chapters/sinha/sinha.php?file=sinha&�


 

 

150 

Steel,  Robert  P.;  Mento,  Anthony  J.;  Davis,  Carl  L.  and  Wilson,  Benjamin  R.    1989.  

Psychometric  Properties  of  A  Measure  of  Sense  of  Competence.   Educational and 

Psychological Measurement.  49 (2): 433-446. 

Steel,  Robert  P.  and  Scotter,  James  R.  Van.  2003.    The  Organizational  Performance  Cycle: 

Longitudinal Assessment of Key Factors.  Journal of Business and Psychology.  18 (1): 

31-50.  

Steers,  Richard  M.    1977.    Antecedents  and  Outcomes  of  Organizational  Commitment.  

Administrative Science Quarterly.  22 (1): 46-56. 

Steers, Richard M.  1988.  Introduction to Organizational Behavior.  3rd ed.  Boston: Scott Fore 

and Company.   

Stoof, Angela; Martens, Rob L.; Merrienboer, Jeroen J. G. Van and Bastiaens, Theo J.  2002.  

The  Boundary  Approach  of  Competence:  A  Constructivist  Aid  for  Understanding  and 

Using the Concept of Competence.  Human Resource Development Review.   1 (3): 

345-365.   

Suliman,  Abubakr  and  Iles,  Paul.    2000.    Is  Continuance  Commitment  Beneficial  to 

Organizations?  Commitment-Performance  Relationship:  a  New  Look.   Journal of 

Managerial Psychology.  15 (5): 407-426.  

Sydanmaanlakka,  Pentti.    2003.   Intelligent Leadership and Leadership Competencies.  

Doctoral Dissertation, Helsinki University of Technology.   

Tharenou, Phyllis; Saks, Alan M. and Moore, Celia.  2007.  A Review and Critique of Research 

on  Training  and Organizational-Level Outcomes.   Human Resource Management 

Review.  17 (3): 251-273. 

Tortia, Ermanno.  2006.  Worker Satisfaction And Perceived Fairness: Result Of A Survey In 

Public, And  Non-Profit  Organizations.   Retrieved February  20,  2009 from 

http://portale.unitn.it/bpmapp-upload/download/fstore/7f0000016c9f2f72_186c6b2_11c 

07210e38_-2f82/4_06_tortia.pdf   

Ulrich, Dave.  1998.  Intellectual Capital = Competence x Commitment.  Sloan Management 

Review.  39 (2): 15-26. 

Van  Herpen,  Martinus  Franciscus  Marcellis.    2006.   Pay, Promotions, and Performance: 

Essays  on Personnel Economics.  Ridderkerk: Offsetdrukkerij Ridderprint.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10534822�
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10534822�
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236544%232007%23999829996%23667500%23FLA%23&_cdi=6544&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000054437&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750413&md5=36ff9fd3cd43915e7553b3ea3a28d9e0�
http://portale.unitn.it/bpmapp-upload/download/fstore/7f0000016c9f2f72_186c6b2_�


 

 

151 

Vandenberg, Robert j.; Richardson, Hettie A. and Eastman, Lorrina J.  1999.  The Impact of  High 

Involvement Work Processes on Organizational Effectiveness: A Second-Order Latent 

Variable Approach.  Group and Organizational Management.  24 (3): 300-339.  

VB-HR Rating Model.    n.d.    Retrieved  January 14, 2008 from http://www.vbhr.com/about/ 

ratingmodel.htm 

Wagner, Francis R. and Morse, John J.  1975.  A Measure of Individual Sense of Competence.  

Psychological Reports.  36 (2): 451-459.  

Washington Research Council.  2007 (February 22).  Gain-Sharing, Pain Sharing.  Policy Brief. 

Retrieved  October  29,  2009  from http://www.researchcouncil.org/publications_ 

container/ Gain-sharing%202007.pdf 

Way, Sean  A.    2002.    High  Performance  Work  Systems  and  Intermediate  Indicators  of  Firm 

Performance within the US Small Business Sector.  Journal of Management.  28 (6): 

765-785.  

Weiss, Mark F.  2007.  Gain Your Fair Share: Gainsharing Makes a Comeback.  Communique. 

Retrieved November 4, 2009 from http://www.communiquenews.com/articles/58     

Wilensky, Gail  R.; Wolter,  Nicholas  and  Fischer,  Michelle  M.    2007.    Gain  Sharin:  A  Good 

Concept Getting a Bad Name?  Health Affairs.  26 (1): 58-67.  

Wirtz,  Ronald  A.    2007.    Employee  Ownership:  Economic Miracle  or ESOPs  Fable?  The 

Region.  21 (2): 23-41. 

Zheng,  Connie;  Morrison,  Mark  and  O’Neill,  Grant.    2006.    An  Empirical  Study  of  High 

Performance  HRM  Practices  in  Chinese  SMEs.   International Journal of Human 

Resource Management.  17 (10): 1772-1803. 

                

     

http://www.vbhr.com/about/%20ratingmodel.htm�
http://www.vbhr.com/about/%20ratingmodel.htm�
http://www.researchcouncil.org/publications_%20container/%20Gain-sharing%202007.pdf�
http://www.researchcouncil.org/publications_%20container/%20Gain-sharing%202007.pdf�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามในการวิจัยเชิงสํารวจ 
 



 

 

154 

แบบสอบถามการวิจัย 

เร่ือง ระบบรางวัล ความผูกพันกับองคการ และสมรรถนะของพนักงาน 

______________________________________________________________________________ 

แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย: กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพื่อ

ประกอบการทําวิทยานิพนธ คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับน้ีมีเน้ือหารวม 4 สวน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  การรับรูเกี่ยวกับระบบรางวัลภายในองคการของพนักงาน 

ตอนท่ี 3  ความผูกพันกับองคการของพนักงาน 

ตอนท่ี 4  การประเมินสมรรถนะตนเองของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําตอบที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นในคร้ังน้ีจะถูกเก็บเปนความลับ และขอมูลที่

ไดรับ ถือวาเปนสิทธิสวนตัวของผูตอบ และขอรับรองวาคําตอบของทานจะไมสงผลตอบริษัทฯ 

และตัวทานเปนอันขาด  
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ตอนท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจงในการตอบ  

โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวาง  หรือเติมรายละเอียดลงในชองวาง ซึ่งตรงกับ

ขอมูลหรือความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

1. เพศ     ชาย   หญิง 

2. อายุ _________ ป (เต็ม) 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   ต่ํากวาปริญญาตรี 

     ปริญญาตรี 

     สูงกวาปริญญาตรี 

4. ตําแหนงงานปจจุบัน   พนักงาน, พนักงานอาวุโส 

     หัวหนางาน, ผูชวยผูจัดการ 

     ผูจัดการ, ผูจัดการอาวุโส 

     ผูชวยผูอํานวยการ, ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่สูงกวา 

5. ระยะเวลาที่ทํางานในบริษัท _________ ป (เต็ม) 

6. ฝายท่ีสังกัด     ฝายบริหาร, ฝายบัญชี, ฝายการเงิน, ฝายบริหารสํานักงาน 

     ฝายขายและบริการหลังการขาย, ฝายการตลาด, ฝายพัฒนาธุรกิจ 

     ฝายการผลิต, ฝายศิลป และฝายที่เก่ียวของกับการผลิต 

     ฝายกฎหมาย, ฝายทรัพยากรมนุษย 

     ฝายอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _____________________________ 

 

ตอนท่ี 2: การรับรูเก่ียวกับระบบรางวัลภายในองคการของพนักงาน 

 

ทานเคยไดรับคาตอบแทนในลักษณะตอไปนี้จากองคการแหงนี้หรือไม 

1. ไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัท       เคย   ไมเคย 

2. ผูบริหารกําหนดเปาหมายกําไรที่องคการตองการใหพนักงานทราบลวงหนา เม่ือทําไดตามเปาหมาย ไดมีการจัดสรร

รางวัลใหกับพนักงานในองคการ       เคย   ไมเคย 

3. ผูบริหารกําหนดเปาหมายที่ไมใชกําไรใหพนักงานในองคการทราบลวงหนา เชน กําหนดระยะเวลาโอนอาคารชุด

ในโครงการไดภายในเวลาที่กําหนด เม่ือทําไดตามเปาหมาย ไดมีการจัดสรรรางวัลใหกับพนักงานในองคการ 

              เคย   ไมเคย   
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ใจ 

ไม 

ทราบ 

  4 ทานไดรับคาตอบแทนจากการทํางานที่ตํ่าเกินไป      

  5 ทานไดรับคาตอบแทนที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงาน

ของทาน 

     

  6 เทาที่ทราบ เงินเดือนของทานสูงกวาหรือดีกวาของบริษัทคูแขง      

  7 โดยสรุป ระดับคาตอบแทนที่ทานไดรับจากองคการเปนอยางไร 

  [  ] ไมไดอะไรเลย      [  ] ตํ่า                [  ] ปานกลาง           [  ] สูง                  [  ] ไมแนใจ 

  8 คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามความรับผิดชอบที่ทานมี      

  9 คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามคุณสมบัติและการฝกอบรมของ

ทาน 

     

10 คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามประสบการณของทาน      

11 คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามความทุมเทใหกับองคการของ

ทาน 

     

12 คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามคุณภาพการทํางานของทาน      

13 คาตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามสภาวะทางการเงินขององคการ      

14 โดยสรุป การจัดสรรรางวัลภายในองคการของทานมีความเปนธรรมมากนอยเพียงใด 

[  ] ไมมีเลย               [  ] นอย            [  ] ปานกลาง              [  ] มาก              [  ] ไมแนใจ 

15 ผูบริหารพยายามรับฟงความคิดเห็นของทานในเร่ือง

คาตอบแทน 

     

16 ทานไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการแกปญหา

เกี่ยวกับคาตอบแทน 

     

17 ทานรูสึกวาไดรับการสนับสนุนใหนําเสนอนโยบายเกี่ยวกับ

คาตอบแทนใหมที่ดีข้ึนกวาเดิม 

     

18 ดวยตําแหนงของทาน การที่ทานมีสวนรวมตัดสินใจเร่ือง

คาตอบแทนในระดับที่เปนอยูน้ี เปนที่นาพอใจแลว 

     

19 โดยสรุป ทานมีสวนรวมในกระบวนการบริหารรางวัลขององคการมากนอยเพียงใด 

[  ] ไมมีเลย               [  ] นอย            [  ] ปานกลาง              [  ] มาก              [  ] ไมแนใจ 



 

 

157 

 

ขอ 

ที่ 

 

ขอความ 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

แน 

ใจ 

ไม 

ทราบ 

20 องคการไดอธิบายถึงวิธีกําหนดระดับการจายคาตอบแทน

อยางเปนทางการ เชน การจัดการอบรมพนักงาน 

     

21 องคการมีสารสนเทศที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับระดับ

การจายและการกําหนดระดับการจายคาตอบแทน 

     

22 ผูบังคับบัญชาของทานไดอธิบายใหทราบเกี่ยวกับการกําหนด

ระดับการจายคาตอบแทนของงาน 

     

23 โดยสรุป องคการของทานมีการติดตอสื่อสารกับพนักงานเร่ืองคาตอบแทนมากนอยเพียงใด 

  [  ] ไมมีเลย           [  ] นอย             [  ] ปานกลาง            [  ] มาก             [  ] ไมแนใจ 

24 เมื่อมีผลงานที่ดี ทานมีโอกาสไดรับคาตอบแทนเพิ่มสูงข้ึน      

25 เมื่อมีผลการทํางานที่ดี ทานก็จะไดรับผลการประเมินที่ดีตาม

ไปดวย 

     

26 ทานรูสึกวาองคการน้ีใหผลตอบแทนที่ดีแกพนักงานที่มีความ

พยายามเปนพิเศษในการทํางาน 

     

27 ทานพอใจกับระดับการยอมรับนับถือ เมื่อทานสามารถทํา

ผลงานไดดี 

     

28 การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการมีกฎและ

กระบวนการที่สอดคลองกัน 

     

29 อคติสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนใน

องคการ 

     

30 การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการกระทําอยางมี

จริยธรรม 

     

31 การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการใชสารสนเทศที่

ถูกตอง 

     

32 การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทนในองคการพิจารณาจากสิ่งที่

ทานทําใหเกิดประโยชนแกองคการเปนหลัก 

     

33 ทานมีโอกาสขอปรับเปลี่ยนการตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทน      
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ของทานที่ผูบริหารไดพิจารณาไปแลว 

34 มีการอธิบายใหทานทราบวาเพราะเหตุใดทานจึงได

คาตอบแทนตามที่ได 

     

35 ผูบริหารพยายามที่จะใหคาตอบแทนของทานเปนธรรม      

36 โดยสรุปทานเห็นวาองคการของทานมีความเปนธรรมในการบริหารคาตอบแทนเพียงใด 

[  ] ไมมีเลย                [  ] นอย              [  ] ปานกลาง          [  ] มาก              [  ] ไมแนใจ 

 

ตอนท่ี 3: ความผูกพันกับองคการของพนักงาน 
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37 ทานเต็มใจทุมเททํางานมากกวาปรกติที่ถูกคาดหวังเพื่อ

ความสําเร็จขององคการน้ี 

     

38 ทานมักพูดกับเพื่อนวาองคการน้ีเปนองคการที่ยิ่งใหญ        

39 การทุมเทในการทํางานของทานเกี่ยวพันโดยตรงกับ

คาตอบแทน 

     

40 ทานพรอมที่จะรับมอบหมายงานใดๆ ก็ตาม เพียงเพื่อใหได

ทํางานในองคการน้ี 

     

41 คานิยมขององคการน้ีคลายคลึงกับคานิยมของทาน      

42 ทานภูมิใจที่จะบอกผูอ่ืนวาทานเปนสวนหน่ึงขององคการน้ี      

43 องคการน้ีสรางแรงบันดาลใจใหทานใชความสามารถที่มีอยู

ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

     

44 ดวยสภาพขององคการ ณ เวลาน้ี มีโอกาสนอยมากที่ทานจะ

จากองคการน้ีไป 
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45 ทานพอใจเปนอยางมากที่ไดเลือกเขาทํางานในองคการน้ี 

ถึงแมวากอนทานจะเขามาทํางานที่น่ี มีที่อ่ืนใหทานได

พิจารณาเลือกเชนกัน 

     

46 ทานเต็มใจนอมรับธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติขององคการน้ี      

47 บอยคร้ังทานเห็นดวยกับนโยบายขององคการที่เกี่ยวของกับ

ปญหาสําคัญซึ่งเกี่ยวพันกับพนักงาน 

     

48 ทานมีความรูสึกหวงใยตอชะตากรรมขององคการน้ี      

49 สําหรับทาน ที่น่ีคือที่ ๆ ดีที่สุดในจํานวนองคการทั้งหมดที่จะ

ทํางานให 

     

50 ทานมีความรูสึกวาทานเปนมากกวาลูกจางคนหน่ึง แตรูสึก

ราวกับวาองคการน้ีเปนของทาน 

     

51 โดยสรุป ทานผูกพันกับองคการน้ีมากนอยเพียงใด 

  [  ] ไมผูกพันเลย        [  ] นอย             [  ] ปานกลาง          [  ] มาก           [  ] ไมแนใจ 

 

ตอนท่ี 4:  การประเมินสมรรถนะตนเองของพนักงาน 

 

ขอ 

ที่ 

 

ขอความ 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

แน 

ใจ 

ไม 

ทราบ 

52 ทานทราบเกี่ยวกับงานที่ทําดีกวาผูอ่ืน      

53 ทานมีทักษะดานการทําความเขาใจผลที่เกิดจากการกระทําของ

ทาน ทําใหงายในการแกปญหาตาง ๆ 

     

54 แมวาการไดทํางานน้ีถือเปนรางวัล แตสิ่งจูงใจใหทานทํางาน

ตอไปก็ยังเปนคาตอบแทนที่ไดรับ 

     

55 ทานมีคุณลักษณะผูเชี่ยวชาญตามที่คาดหวังในการทํางานน้ี 
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ขอ 

ที่ 

 

ขอความ 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

แน 

ใจ 

ไม 

ทราบ 

56 บางคร้ังในสถานการณที่ดูเหมือนทานจะควบคุมได แตทาน

กลับรูสึกวากําลังถูกผูอ่ืนจัดแจงหรือบังคับ 

     

57 ทานทราบเกี่ยวกับงานที่ทําไมมากเทากับผูที่อยูในตําแหนงน้ีมา

กอน 

     

58 ทานไดสรางรูปแบบที่ดีเพื่อใหผูฝกงานไดเรียนรูทักษะที่จําเปน

ตอความสําเร็จ 

     

59 งานน้ีเปนสิ่งที่สามารถจัดการได และปญหาใด ๆ มีแนวโนม

ไดรับการแกไขอยางเหมาะสม 

     

60 ถาจะมีใครก็ตามที่สามารถแกปญหาในการทํางาน ทานคือ

บุคคลผูน้ัน 

     

61 บางคร้ังทานรูสึกวาทานไมไดทําอะไรใหสําเร็จลงไป      

62 งานที่ทํา ทําใหทานมีโอกาสไดทดสอบตนเองและ

ความสามารถของตนเอง 

     

63 แมงานชิ้นน้ีมีผลตอบแทนที่เปนนามธรรม แตเหตุที่ทานชอบที่

จะทํางานน้ีก็เพราะงานน้ีมีคุณคาสําหรับทาน 

     

64 สิ่งที่ทานทําไดดีที่สุด เปนสิ่งซึ่งไมเกี่ยวของกับการทํางานของ

ทาน 

     

65 พิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการทํางาน ทานรูสึกวาคุนเคยกับ

งานที่ทํา 

     

66 หากงานที่ทํานาสนใจมากกวาน้ี ทานจะปฏิบัติงานไดดีข้ึน      

67 ทานเชื่ออยางแทจริงวาทานมีทักษะที่จําเปนในการทํางานน้ี      

68 งานน้ีทําใหทานรูสึกกระวนกระวายและกังวลใจ      

69 การไดทํางานน้ีถือเปนรางวัลไปในตัว      

70 เมื่อทํางานน้ี ทานทํางานจนลืมเวลา      

71 การที่ทานสามารถทํางานน้ีใหสําเร็จจะมีความหมายตอทาน

มาก 
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ขอ 

ที่ 

 

ขอความ 

ไม 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

เห็น 

ดวย 

อยาง 

ย่ิง 

ไม 

แน 

ใจ 

ไม 

ทราบ 

72 โดยสรุป ทานมีสมรรถนะหรือความพรอมในการที่จะทํางานในตําแหนงใหสําเร็จมากนอย

เพียงใด 

  [  ] ไมมีเลย             [  ] นอย             [  ] ปานกลาง             [  ] มาก             [  ] ไมแนใจ 

 

73. กรุณาระบุปจจัยท่ีมีผลใหทานมีความผูกพันกับองคการแหงน้ี (1 คือ ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด) 

1. ………………………………………………   

2 ………………………………………………. 

3. ………………………………………………   

74. กรุณาระบุปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถนะในการทํางานของทาน (1 คือ ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด) 

1. ………………………………………………   

2 ………………………………………………. 

3. ………………………………………………   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณผูบริหารองคการ 
 



 

 

แบบสัมภาษณผูบริหารองคการ 

อิทธิพลของระบบรางวัลตอผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย: 

กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ระบบรางวัลขององคการ 

1. เกณฑที่องคการใชเปนพื้นฐานในการจายคาตอบแทนพนักงาน คํานึงถึงปจจัยใดบาง 

ใหความสําคัญของแตละปจจัยมากนอยเพียงใด เชน ตําแหนงงาน ตัวบุคคล (เชน ทักษะ การศึกษา 

ประสบการณ) ผลการปฏิบัติงาน อาวุโส 

2. การกําหนดคาตอบแทนพนักงานไดเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขงหรือไม องคการมี

นโยบายการจายคาตอบแทนพนักงานในระดับใกลเคียง สูง หรือตํ่ากวาบริษัทในธุรกิจเดียวกัน  

เพราะเหตุใด 

3. บริษัทกําหนดความแตกตางระหวางคาตอบแทนของผูบริหารกับพนักงานใหเกิดความ

แตกตางกันมากหรือไมมากนัก เพราะเหตุใด และกําหนดความแตกตางของคาตอบแทนระหวาง

พนักงานดวยกันมากหรือไม เพราะเหตุใด 

4. องคการใหคาตอบแทนพนักงานแบบผันแปร (เชน โบนัส การใหหุนพนักงาน) มาก

นอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนแบบคงที่ (เงินเดือน) เพราะเหตุใด 

5. องคการมีการใหคาตอบแทนพนักงานในลักษณะตอไปน้ีหรือไม (ถามีใชกับพนักงาน

ทุกคนหรือบางกลุม) 

5.1 การจัดสรรหุนสามัญขององคการใหพนักงาน (ใหฟรีหรือใหพนักงานซื้อ) 

5.2 องคการกําหนดเปาหมายผลกําไรใหพนักงานทราบ และหากองคการมีผล

กําไรเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จะจัดสรรรางวัลใหพนักงาน 

5.3 การใหรางวัลเมื่อพนักงานเสนอวิธีการลดตนทุนและทําไดตามเปาหมาย 

5.4 การใหรางวัลพนักงานเมื่อองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนเปาหมายที่

ไมใชกําไร เชน องค การไดรับการคัดเลือกวามีบริการดีที่สุดในโลก พนักงาน

ใหบริการลูกคาไดทันเวลาที่กําหนด สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง เปนตน  
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6. นโยบายการติดตอสื่อสารในเร่ืองคาตอบแทนของพนักงาน 

6.1 คาตอบแทนของพนักงานแตละคนถือเปนความลับมากนอยเพียงใด หาม

พนักงานพูดคุยในเร่ืองคาตอบแทนของตนกับเพื่อนรวมงาน หรือเปดเผย

ตัวเลขคาตอบแทนที่พนักงานไดรับใหทราบกันโดยทั่วไป 

6.2 องคการมีการสื่อสารมากนอยเพียงใดเพื่อใหพนักงานเกิดความชัดเจนวา

ความแตกตางของคาตอบแทนของพนักงานแตละคนเกิดจากอะไร 

7. การตัดสินใจเร่ืองคาตอบแทน เปนเร่ือ งของผูบริหารระดับสูงเทาน้ัน หรือเปดโอกาส

ใหพนักงานมีสวนรวมตัดสินใจ 

 

ผลลัพธการจัดการทรัพยากรมนุษย 

1. องคการทานใหความสําคัญในเร่ืองใดมากกวากันหรือใหความสําคัญเทากัน ระหวาง

เร่ืองพนักงานมีความผูกพันกับองคการคือการที่พนักงานคงอยูกับองคการเปรียบเทียบกับการที่

พนักงานมีสมรรถนะหรือมีสิ่งที่บุคคลจําเปนตองมีเพื่อใหปฏิบัติงานไดในระดับดี (สมรรถนะดาน

ใดของพนักงานที่องคการใหความสําคัญเปนพิเศษ) 

2. ทานประเมินวาองคการของทานประสบผลสําเร็จในเร่ืองการรักษาบุคลากรและการมี

บุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน มากนอยเพียงใด  

3. ทานคิดวาผลสําเร็จตามขอ 2 (การรักษาบุคลากร และการมีบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน) เกิดจากนโยบายคาตอบแทนมากนอยเพียงใด และ

นโยบายคาตอบแทนใดที่มีผลตอความสําเร็จดังกลาวมาก 

4. ทานคิดวามีปจจัยใดบางที่นอกเหนือจากระบบคาตอบแทนที่มีอิทธิพลตอผลสําเร็จ

ตามขอ 2 และปจจัยเหลาน้ันมีผลมากหรือนอยกวาอิทธิพลจากระบบคาตอบแทนขององคการ 

 
         



 

 

ประวัติผูเขียน  
 

ชื่อ ชื่อสกุล         นางสาวนงลักษณ แสงมหาชัย 

ประวัติการศึกษา     บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่สําเร็จการศึกษา 2536 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปที่สําเร็จการศึกษา 2540 

ประสบการณการทํางาน       พ.ศ. 2536 - 2538 

เจาหนาที่การเงิน 

บริษัท โชคพนา (2512) จํากัด 

พ.ศ. 2541 - 2546 

อาจารยประจําคณะการบัญชีและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน 

ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะการบัญชีและ

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ผลงานทางวิชาการ  การจัดการการผลิต พิมพคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2545,     

พิมพคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2546  

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2547 

ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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