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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปญหาการลาออกและกำหนดกลยุทธของบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก
จำกัด สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันทางธุรกิจในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนธุรกิจประเภท
ใดก็ตาม ตองคนหากลยุทธตางๆ มาใช เพื่อใหองคกรไดเปรียบ เพื่อความอยูรอด และไดผล
ตอบแทนที่พึงพอใจใหผูมีสวนไดสวนเสีย เบื้องหลังที่มาของความสำเร็จเหลานี้ก็มาจากแนว
ความคิดรวมกันของคนในองคกร การที่องคกรมีแนวคิด มีจุดมุงหมายเดียวกัน ก็ตองเริ่มจาก
คนในองคกรมรแนวคิด มีสวนรวมในคานิยมเดียวกัน หากคนในองคกรไมมีสวนรวมคานิยมหรือ
มีแนวคิดเดียวกันแลว จะนำพาองคกรขาดศักยภาพในการดำเนินงานและขาดศักยภาพในการ
แขงขัน
S
ในการบริหารงานที่องคกรทั่วไปควรเนนใหความสำคัญ คือ ทรัพยากรทางการบริหาร
องคกรซึ่งถือเปนปจจัยพื้นฐานขององคกร ประกอบไปดวย คน(Man) เงิน (Money) การจัดการ
หรือวิธีดำเนินงาน (Management) และวัสดุอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือในการดำเนินงาน
(Materials) ปจจัยพื้นฐานหรือทรัพยากรเหลานี้จะเห็นไดวา คน (Man) เปนหนึ่งในทรัพยากรใน
การบริหารงานที่องคกรควรใหความสำคัญ คนหรือทรัพยากรบุคคลที่องคกรตองใหความใสใจให
ความสำคัญ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลจะกอใหองคกรเกิดปญหาหรือวาจะนำพาองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กำหนดไดนั้น ขึ้นอยูกับวาองคกรใหความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมากนอย
แคไหน ใหความใสใจอยางจริงจัง และใหความสำคัญอยางถูกทิศถูกทางหรือไมทรัพยากรบุคคล
มีความแตกตางจากทรัพยากรประเภทอื่นที่สามารถมีแนวคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความ
รูสึก มีความสัมพันธ การจัดการดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเปนไปในทิศทางที่

จ

องคกร กำหนด จำเปนที่ตองสรางความพึงพอใจใหกับทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนแรงจูงใจในการ
ทำงานใหกับองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังตองรักษาสภาพทรัพยากรบุคคลไวเพื่อที่จะ
สามารถพัฒนากลยุทธในการจัดการการบริหารองคกรไดตามวัตถุประสงคที่กำหนด
S
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด ก็เชนกันองคกรดำเนินธุรกิจทางดานเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย จะเนนพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาองคกรเพื่อเสริมสรางองคกรใหมีความ
แข็งแกรง มีศักยภาพ และมีความสามารถในการสรางยอดขายใหถึงเปา อีกทั้งยังพัฒนาบุคคลา
กรและองคกรเพื่อตอบสนองหรือรองรับความตองการของลูกคามีอยางไมจำกัด
เนื่องจาก
บริษัหลักทรัพย จะมีรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพย ดังนั้นเมื่อพนักงานเขามาสูองคกรใน
ตำแหนงเจาหนาที่การตลาดแลว ถือเปนสวนสำคัญในการสรางรายไดใหกับบริษัท โดยเจา
หนาที่การตลาดทุกคนจะมียอดเปาหมายที่จะตองทำใหสำเร็จ ปจจุบันบริษัทหลักทรัพย
โกลเบล็ก จำกัด มีพนักงานจำนวน 350 คน จากขอมูลของแผนทรัพยากรบุคคลพบวา ภายใน
ป 2551 – 2554 มีอัตราการลาออกของพนักงานเปนอยางมาก
จากการศึกษาพบวา กลุมพนักงานลาออกไปแลวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับต่ำ
จนถึงปานกลาง แตความพึงพอใจในสวนกลยุทธและเปาหมายองคกรอยูในระดับต่ำ มีจำนวน
14 คน คิดเปนรอยละ 70 ความพึงพอใจในดานพนักงานอยูในระดับต่ำมีจำนวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 60 ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารอยูในระดับต่ำมีจำนวน 15 คน คิดเปน รอยละ
75 ความพึงพอใจในคานิยมรวมกันของคนในองคกรอยูในระดับต่ำ 12 คนคิดเปนรอยละ 60 ใน
ขณะที่กลุมพนักงานปจจุบันมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงในทุกดาน ผูศึกษาจึงวิเคราะหสาเหตุ
พรอมนำแนวทางแกไขปญหาโดยการเสนอกลยุทธ ในการสนับสนุนใหพนักงานและลูกคา
พัฒนาศักยภาพความรู ในสินคาใหมและขยายฐานพนักงาน องคกรจะไดรับ ความพึงพอใจมาก
ขึ้นจากพนักงานและลูกคา มุมมองที่มีตอองคกรจะเปนเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลใสใจทำให
พนักงานประสบความสำเร็จตามเปาหมาย เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองคกรและ
เปนแหลงความรู ที่องคกรมีความชำนาญกวาคูแขง ทำใหพนักงานมีความสามารถที่จะแขงขัน
ในตลาดได องคกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ มากขึ้น ทำใหเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
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บทที่ 1
บทนำ
1.ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร
:
1.1 ชื่อกิจการ คือ บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
:
1.2 ภาพรวมของบริษัท
!
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด ไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท จาก
กระทรวงการคลัง ไดแก ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย โดยเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายเลข 25 ธุรกิจคาหลักทรัพย ธุรกิจจัดจำหนายหลักทรัพย และ ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งบริษัทหลัก
ทรัพยฯไดเปดใหบริการเปนนายหนาธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยรวมทั้งใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานทางเครือ
ขายอินเตอรเน็ต (Internet Trading) กับตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งแตเดือนมีนาคม 2546 เปนตนมา โดยมี
สำนักงานใหญตั้งอยูที่ เลขที่ 87/2 อาคาร ซีอารซี ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทหลักทรัพยฯ มีสาขาจำนวน ทั้งสิ้น 6
สาขา (รวมสำนักงานใหญ) โดยแบงเปนสาขาในกรุงเทพฯ 5 สาขา (รวมสำนักงานใหญ) และสาขาในตาง
จังหวัด 1 สาขา บริษัทหลักทรัพยฯ มีสวนแบงตลาดในป 2551 ป 2552 และป 2553 รอยละ 1.40 รอยละ
2.54 และรอยละ 2.15 ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพยฯ ไดจัดตั้งฝายวาณิชธนกิจขึ้นในเดือนมิถุนายน
2552 เพื่อรับผิดชอบในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจำหนายหลักทรัพย โดยในป 2553 บริษัทหลัก
ทรัพยฯไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรวมจัดจำหนายและรับประกันการจัดจำหนายหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไป และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
จากลูกคารวม 2 บริษัท รวมทั้งบริษัทหลักทรัพยฯ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 !
!
!

วิสัยทัศน (Vision)
! !
สรางความนาเชื่อถืออยางมืออาชีพและสรางความพึงพอใจแกลูกคา พนักงานและผูถือหุน

!
!
!
!
!
!
!

พันธกิจ (Mission)
!
- เพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน
!
- มุงมั่นใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลาย ตามความคาดหวังของลูกคา
!
- พัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดการทำงานที่มี
!
!
ประสิทธิภาพอยางมือชีพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
!
- สรางและธำรงไวซึ่งบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เอื้ออำนวยใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
!
!
และผูกพันตอองคกร

!
!
- เปนองคกรที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และใหความรวมมือกับทางการ ทั้งในดานการ
!
!
!
พัฒนาและการกำกับดูแล
!
!
- รับผิดชอบและใหความสำคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอม
!
คานิยม (Core Value)
!
!
!
!
ลูกคาสำคัญที่สุด สรางสรรคสิ่งใหม ตอบสนองอยางรวดเร็ว ริเริ่มพัฒนาตนเอง ทำงานรวมกัน
เพื่อองคกร รับผิดชอบตอตนเอง เพื่อนรวมงานและองคกร ซื่อสัตย โปรงใส
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!
1.3 ลักษณะของธุรกิจ
:
:
1.3.1 ประกอบธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย เปนบริษัทหลักทรัพยชั้นนำของ
ประเทศไทย ภายใตการบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพ
และมีประวัติการเงินดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการรับลูกคาและกำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติวงเงินซื้อ
หลักทรัพยใหลูกคาตามเกณฑ ดังนี้
บุคคลธรรมดา ! !
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!

! พิจารณาจากความมั่นคงของหนาที่การงาน รายไดตางๆ ที่เพียงพอ รวมทั้ง
ความสามารถในการชำระเงินในวงเงินที่ไดรับอนุมัติได โดยตองมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ไดแก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา
หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบาน สำเนาสมุดคูฝากบัญชีออมทรัพย หรือ
Bank Statement หรือขอมูลแสดงฐานะการเงินอื่น
นิติบุคคล/ ลูกคาสถาบันการเงิน ! พิจารณาจากฐานะการเงิน กลุมผูถือหุน ผูบริหารและตลอดจนความมั่นคง
และผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ โดยตองมีเอกสารประกอบการพิจารณา
ไดแก สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูมีอำนาจกระทำ
การแทน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนของบริษัท งบการเงิน
ยอนหลัง หรือ Bank Statement
!
เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารและตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคาแลว
รวมทั้งประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินของลูกคา และ พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติใหมีวงเงินซื้อขายกับ
บริษัทฯ ได ก็จะเสนอความเห็นพรอมกับวงเงินตอผูบังคับบัญชาและจัดสงใหเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการที่ดูแล
งานพิจารณาเครดิต เพื่อตรวจสอบความครบถวนของเอกสารการเปดบัญชีและใหความเห็นตอวงเงินที่ขอ
อนุมัติกอนนำเสนอขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประเมิน
วงเงินและปรับปรุงขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันทุกรายอยางนอยปละครั้งและทบทวนขอมูลลูกคาเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงดานการฟอกเงินเปนประจำตามระดับความเสี่ยงของลูกคา ในระหวางปหากลูกคาตองการปรับ
วงเงิน เจาหนาที่จะพิจารณาประวัติการชำระเงิน ปริมาณการซื้อขาย และรวบรวมขอมูลเพื่อการพิจารณาวงเงิน
เพิ่มเติมเพื่อนำเสนอตามขั้นตอน
!
!
1.3.2 การใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance)
!
!
บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการและอำนาจอนุมัติใหรัดกุมและใหสอดคลองกับ
สภาวะการลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสรุปไดดังนี้
!
บริษัทฯ กำหนดวงเงินใหกูยืมแกลูกคาแตละรายไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ และ
วงเงินรวมไมเกิน 5 เทาของเงินกองทุน บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑในการพิจารณารับลูกคาโดยวิเคราะห
ฐานะการเงินและความรูความเขาใจของลูกคาในเรื่องความเสี่ยงและวิธีการในการกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
สำหรับหลักทรัพยที่อนุญาตใหกูยืม บริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อทำหนาที่ในการ
พิจารณาหลักทรัพยที่อนุญาตใหกูยืมเงินโดยมีนโยบายในการคัดเลือกหลักทรัพยที่จะอนุญาตใหกูยืมจากการ
พิจารณาสภาพคลองในการซื้อขายของหลักทรัพย ความผันผวนของราคาและปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย
นั้นๆ รวมถึงการกำหนดอัตรามารจิ้นของหลักทรัพยที่อนุญาตใหซื้อขายตามความเสี่ยงของหลักทรัพยเพื่อให
บริษัทฯมีหลักประกันจากลูกคาที่เพียงพอปองกันความเสี่ยงในการใหกูยืมเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย
ในลักษณะกระจุกตัวในหลักทรัพยใดโดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อรวมที่ใหลูกคาทุกราย

1.3.3การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
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:
บริษัทฯ ใหบริการดานที่ปรึกษาการลงทุนควบคูกับการใหบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
โดยจะทำหนาที่ในการใหคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยใหกับลูกคา ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมี
การคิดคาธรรมเนียมในการใหคำปรึกษาการลงทุนแตอยางใด
1.3.4การจัดจำหนายหลักทรัพย
:
บริษัทฯ มีการใหบริการดานการจัดจำหนายและรับประกันการจัดจำหนายหลักทรัพยแกบริษัท
ตางๆที่ประสงคจะเสนอขายหลักทรัพยทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีเจาหนาที่ที่ผานการทดสอบความรู
ของการเปนที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติเปนผูควบคุมการปฏิบัติงาน กอนที่
บริษัทฯจะรับเปนผูจัดจำหนายหลักทรัพยรายใด จะตองผานการพิจารณาและวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักทรัพย ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความตองการของลูกคาและผูลงทุน จากนั้นจึงนำเสนอผูมี
อำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เชน ผูบริหารฝาย กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดการการรับประกันการจัด
จำหนาย
1.3.5 การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
!
ปจจุบันบริษัทไดรับความเห็นชอบใหดำเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดเปนระยะเวลา 5 ป ปจจุบันบริษัทฯ มี
บุคลากรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในงานดานวาณิชธนกิจจำนวน 10 คน ซึ่งในจำนวนนี้มี
คุณสมบัติเปนผูควบคุมการปฏิบัติงานจำนวน 4 คน
1.3.6 การจัดการกองทุนสวนบุคคล
!
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล โดยบริษัทฯ จัดใหมีระบบงานที่
มีความพรอม มีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูจัดการกองทุน และฝายปฏิบัติการที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยฝาย
ปฏิบัติการจะเปนผูดูแลและติดตอกับผูรับฝากทรัพยสิน รวมทั้งตรวจสอบรายการ จัดทำรายงาน และกระทบ
ยอดทรัพยสินกับผูรับฝากทรัพยสิน ในการควบคุมดูแลการลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการจัดการกองทุนสวนบุคคลเปนผูดูแลและกำหนดกรอบการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการ
ลงทุนในภาพรวมเพื่อใหคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
:
1.4 สภาพการแขงขันและคูแขงหลัก
:
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันในป 2553 มีจำนวน 29,066 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
59.47เมื่อเทียบกับมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันในป 2552 นับเปนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยที่สูงสุด
ตั้งแตกอตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นมาในป 2518 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) เพิ่มขึ้น
จาก 734.54 จุด ณ วันทำการสุดทายของป 2552 เปน 1,032.76 จุด ณ วันทำการสุดทายของป 2553 หรือเพิ่ม
ขึ้นในอัตรารอยละ 40.59 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย (รวม SET และ MAI) แยกตามประเภทนัก
ลงทุนพบวาในป 2553 บทบาทของนักลงทุนทั่วไปในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยมีสัดสวนของมูลคาการซื้อ
ขายหลักทรัพยสูงถึงรอยละ 62 ของมูลคาซื้อขายทั้งหมดและเปนผูขายสุทธิ 65,516 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2552 ที่ขายสุทธิ 37,027 ลานบาท
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ขณะที่นักลงทุนตางประเทศมีสัดสวนมูลคาการซื้อขายลดลง เปนรอยละ 18.4 ในป 2553 จากรอยละ
19.44 ในป 2552 โดยมีสถานะเปนผูซื้อสุทธิ 81,415 ลานบาท เทียบกับป 2552 ที่นักลงทุนตางประเทศเปนผู
ซื้อสุทธิ 38,013 ลานบาท ขณะที่มูลคาการซื้อขายในสวนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย (Proprietary Trading)
และของสถาบันในประเทศ คอนขางคงที่ โดยมีสัดสวนมูลคาซื้อขายที่รอยละ 12.0 และ 7.6 ตามลำดับ
ปจจุบันมีบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยจำนวนมากถึง 35 บริษัท โดยในป
2553 ที่ผานมาการเพิ่มขึ้นของสัดสวนลูกคารายยอยในประเทศ ทำใหสวนแบงการตลาดของบริษัทหลักทรัพยที่
มีฐานลูกคาสวนใหญเปนลูกคารายยอยในประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ขณะที่บริษัทหลักทรัพยที่มี
ฐานลูกคาตางชาติสวนแบงการตลาดปรับลดลง ในขณะที่บริษัทหลักทรัพยขนาดเล็กจะเปนผูสูญเสียสวนแบง
การตลาดใหกับบริษัทขนาดใหญ
ตารางที่ 1 สรุปภาวะหลักทรัพย
2551
ดัชนีตลาดหลักทรัพย (จุด)
450
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (ลานบาท)
3,568,223
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยรวม (ลานบาท)
3,981,230
มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวัน (ลานบาท)
16,118
อัตราเงินปนผลตอบแทน (รอยละ)
6.57
อัตราสวนราคาปดตอกำไรตอหุน (เทา)
7.01
จำนวนบริษัทจดทะเบียน (บริษัท)
525
จำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม (IPO) (บริษัท)
12
มูลคาตลาดบริษัทจดทะเบียนใหม (IPO) (ลานบาท)
71,011
!

2552
735
5,912,231
4,428,979
18,226
3.65
25.56
535
17
11,608

2553
1,033
8,389,812
7,033,974
29066
2.92
15.35
540
11
12,588

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตารางที่ 2 แสดงมูลคาซื้อขายของตลาดหลักทรัพยแยกตามประเภทของนักลงทุน
หนวย : ลานบาท
ประเภทนักลงทุน
ป 2551
ป 2552
ป 2553
มูลคาซื้อขาย

สถาบันในประเทศ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
ตางประเทศ
รายยอยในประเทศ
รวม

รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ

560,376 7.04%
783,739 9.84%
2,319,423 29.13%
4,298,922 53.99%
7,962,460 100.00%

590,330 6.66%
1,144,938 12.93%
1,721,757 19.44%
5,400,934 60.97%
8,857,958 100.00%

มูลคาซื้อขาย

รอยละ

1,067,181 7.59%
1,691,390 12.02%
2,588,294 18.40%
8,721,029 61.99%
14,067,895 100.00%

ตารางที่ 3 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและสวนแบงตลาดในป 2552 - 2553
ป 2552
บริษัท
KIMENG
ASP
KTZ
PST
CGS
PHATRA
TNS
BLS
KGI
CS
AYS
BFITSEC
UBS
CNS
TSC
SCBS
KS
GLOBLEX
MACQ
FSS
DBSV
UOBKHST
AIRA
CLSA
KKS
SICSEC
JPM
ACLS
TRINITY
SCIBS
FES

ป 2553

มูลคาการซื้อ สวนแบงตลาด (รอย
ขาย(ลานบาท)
ละ)
922,859
10.68%
493,029

5.71%

472,494

5.47%

441,288

5.11%

417,361

4.83%

384,294

4.45%

378,114

4.38%

352,289

4.08%

335,534

3.88%

290,219

3.36%

284,388

3.29%

258,621

2.99%

244,941

2.84%

224,244

2.60%

219,154

2.54%

215,898

2.50%

206,777

2.39%

196,515

2.27%

189,460

2.19%

186,085

2.15%

173,836

2.01%

172,811

2.00%

153,346

1.77%

149,906

1.74%

135,984

1.57%

128,952

1.49%

128,345

1.49%

125,926

1.46%

115,805

1.31%

111,406

1.29%

91,762

1.06%

บริษัท
KIMENG
CGS
ASP
KGI
PST
KTZ
FSS
TNS
BLS
PHATRA
CS
UBS
KS
SCBS
TSC
UOBKHST
DBSV
CNS
MACQ
GLOBLEX
AYS
CLSA
KKS
SICSEC
JPM
BFITSEC
TRINITY
AIRA
CIMBS
SCIBS
US

มูลคาการซื้อขาย(ลาน สวนแบงตลาด (รอย
บาท)
ละ)
1,579,680.54
12.76%
735,436.72

5.94%

650,854.81

5.26%

575,663.52

4.65%

570,889.62

4.61%

569,681.15

4.60%

560,482.04

4.53%

557,730.32

4.51%

540,634.09

4.37%

519,502.89

4.20%

495,654.47

4.00%

436,354.63

3.53%

429,985.07

3.47%

399,324.55

3.23%

332,580.49

2.69%

318,881.78

2.58%

313,204.79

2.53%

294,628.72

2.38%

275,293.02

2.22%

265,942.43

2.15%

261,789.46

2.12%

231,558.85

1.87%

186,823.27

1.51%

183,257.16

1.48%

160,205.96

1.29%

143,632.37

1.16%

140,380.91

1.13%

130,813.24

1.06%

114,625.38

0.93%

106,559.12

0.86%

103,552.20

0.84%
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ป 2552
บริษัท
ZMICO
IVG
MERCHANT
FINANSA
US
CIMBS
CIMB-GK

ป 2553

มูลคาการซื้อ สวนแบงตลาด (รอย
ขาย(ลานบาท)
ละ)
89,536
1.04%
74,683

0.86%

71,196

0.82%

68,022

0.79%

66,736

0.77%

62,094

0.72%

8,387

0.10%

บริษัท
FES
IVG
ACLS
MERCHANT

มูลคาการซื้อขาย(ลาน สวนแบงตลาด (รอย
บาท)
ละ)
90,313.79
0.73%
76,749.96

0.62%

19,799.71

0.16%

4,038.01

0.03%

หมายเหตุ: ขอมูลการซื้อขายของบัญชีบริษัทหลักทรัพยไมนับรวมในการคำนวณสวนแบงการตลาดตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
2552 เปนตนมา
ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตารางที่ 4 แสดงมูลคาซื้อขายของลูกคาแยกตามประเภทของลูกคา
ประเภทลูกคา

ป 2551
มูลคาซื้อขาย รอยละ

รายยอยในประเทศ

82,228.14

สถาบันในประเทศ
ลูกคาตางประเทศ
อื่นๆ
รวม

9,174.21
404.17
85,916.48
177,723.00

46.27

หนวย : ลานบาท
ป 2552
ป 2553
มูลคาซื้อขาย รอยละ มูลคาซื้อขาย รอยละ
86,453.83

74.65 118,755.78

66.65

5.16 14,864.90
0.23
800.23
48.34 13,685.86
100.00 115,804.82

12.84 19,003.29
0.69
2,579.18
11.82 37,836.57
100.00 178,174.82

10.67
1.45
21.24
100.00

หมายเหตุ : อื่น ๆ หมายถึง บัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
2. ปญหาและสภาพความสำคัญของปญหา
!
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการแขงขันทางธุรกิจในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดก็ตาม ตอง
คนหากลยุทธตางๆ มาใช เพื่อใหองคกรไดเปรียบ เพื่อความอยูรอด และไดผลตอบแทนที่พึงพอใจใหผูมีสวนได
สวนเสีย เบื้องหลังที่มาของความสำเร็จเหลานี้ก็มาจากแนวความคิดรวมกันของคนในองคกร การที่องคกรมี
แนวคิด มีจุดมุงหมายเดียวกัน ก็ตองเริ่มจากคนในองคกรมรแนวคิด มีสวนรวมในคานิยมเดียวกัน หากคนใน
องคกรไมมีสวนรวมคานิยมหรือมีแนวคิดเดียวกันแลว จะนำพาองคกรขาดศักยภาพในการดำเนินงานและขาด
ศักยภาพในการแขงขัน
!
ในการบริหารงานที่องคกรทั่วไปควรเนนใหความสำคัญ คือ ทรัพยากรทางการบริหารองคกรซึ่งถือเปน
ปจจัยพื้นฐานขององคกร ประกอบไปดวย คน(Man) เงิน (Money) การจัดการหรือวิธีดำเนินงาน
(Management) และวัสดุอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือในการดำเนินงาน (Materials) ปจจัยพื้นฐานหรือทรัพยากร
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เหลานี้จะเห็นไดวา คน (Man) เปนหนึ่งในทรัพยากรในการบริหารงานที่องคกรควรใหความสำคัญ คนหรือ
ทรัพยากรบุคคลที่องคกรตองใหความใสใจใหความสำคัญ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลจะกอใหองคกรเกิดปญหา
หรือวาจะนำพาองคกรบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดไดนั้น ขึ้นอยูกับวาองคกรใหความสำคัญกับทรัพยากร
บุคคลมากนอยแคไหน ใหความใสใจอยางจริงจัง และใหความสำคัญอยางถูกทิศถูกทางหรือไมทรัพยากรบุคคล
มีความแตกตางจากทรัพยากรประเภทอื่นที่สามารถมีแนวคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรูสึก มีความ
สัมพันธ การจัดการดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเปนไปในทิศทางที่องคกร กำหนด จำเปนที่ตองสราง
ความพึงพอใจใหกับทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนแรงจูงใจในการทำงานใหกับองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
ตองรักษาสภาพทรัพยากรบุคคลไวเพื่อที่จะสามารถพัฒนากลยุทธในการจัดการการบริหารองคกรไดตาม
วัตถุประสงคที่กำหนด
:
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด ก็เชนกันองคกรดำเนินธุรกิจทางดานเปนนายหนาซื้อขายหลัก
ทรัพย จะเนนพัฒนาบุคคลากรและพัฒนาองคกรเพื่อเสริมสรางองคกรใหมีความแข็งแกรง มีศักยภาพ และมี
ความสามารถในการสรางยอดขายใหถึงเปา อีกทั้งยังพัฒนาบุคคลากรและองคกรเพื่อตอบสนองหรือรองรับ
ความตองการของลูกคามีอยางไมจำกัด เนื่องจากบริษัหลักทรัพย จะมีรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพย ดังนั้น
เมื่อพนักงานเขามาสูองคกรในตำแหนงเจาหนาที่การตลาดแลว ถือเปนสวนสำคัญในการสรางรายไดใหกับ
บริษัท โดยเจาหนาที่การตลาดทุกคนจะมียอดเปาหมายที่จะตองทำใหสำเร็จ ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก
จำกัด มีพนักงานจำนวน 350 คน จากขอมูลของแผนทรัพยากรบุคคลพบวา ภายในป 2551 – 2554 มีอัตรา
การลาออกของพนักงานเปนอยางมาก
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
จำนวนพนักงาน
อัตราการลาออก
คิดเปนรอยละ

2554
350
76
22.00%

2553
329
82
25.00%

2552
290
49
17.00%

2551
220
48
22.00%

ที่มา: ฝายทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จำกัด
:
ในป 2554 มีอัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมดประมาณ 76 คน ซึ่งมีฐานจำนวนพนักงานอยูที่
350 คน คิดเปนรอยละ 22% ถาหากคำนวนโดยเฉลี่ยมีพนักงานลาออกในแตละเดือนคิดเปน 6.3 คนหรือ
ประมาณ 7 คนตอเดือน และในป 2553 มีอัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมดประมาณ 82 คน ซึ่งมีฐาน
จำนวนพนักงานอยูที่ 329 คน คิดเปนรอยละ 25% คำนวนโดยเฉลี่ยมีพนักงานลาออกในแตละเดือนคิดเปน 6.8
คน ตอเดือน เนื่องจากวาขณะที่ทำการศึกษาผลการสำรวจอัตราการลาออกของป 2555 ยังไมมีการสำรวจใน
สวนนี้

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
ผลประกอบการ

ตารางที่ 5 ผลประกอบการ!
!
!
!
!
!
2553
2552

รายได
คานายหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาใชจายในการดำเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายในการดำเนินงาน
รวมคาใชจาย
กำไร กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กำไรสุทธิสำหรับงวด
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดำเนิน
งาน
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
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(หนวย : พันบาท)
2551

531,927 67.10% 375,735 75.60% 255,000 84.12%
1,655 0.21% 1,085 0.22%
685 0.23%
792,681 100.00% 496,985 100.00% 303,145 100.00%
102,431 12.92%

55,934 11.25%

22,692

7.49%

380,731 48.03% 240,946 48.48% 154,931
90,508 11.42% 73,580 14.81% 72,088

51.11%
23.78%

57,742 7.28% 39,384 7.92% 23,857 7.87%
531,404 67.04% 355,919 71.62% 253,789 83.72%
647,377 81.67% 416,206 83.75% 345,802 114.07%
145,303 18.33% 80,779 16.25% (42,657) -14.07%
(49,011) -6.18% (16,597) -3.34%
96,292 12.15% 64,182 12.91% (42,657) -14.07%
189,124
(305,821)
528,377

ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2553 (56-1)

(81,041)
110,933

(31,915)
(2,511)

(13,384)
(179,771)

! !
ดังที่กลาวมาขางตนเกี่ยวกับอัตราเฉลี่ยของการลาออกของพนักงานที่มีอัตราที่สูงมากซึ่งเปนปญหา
สำคัญ มองวาจะมีผลกระทบตองคกรอยางยิ่ง นั่นคือการขับเคลื่อนขององคกรอาจจะตองติดขัด สงผลกระทบ
ตอลูกคา อีกทั้งการสงมอบงานอาจจะขาดคุณภาพที่ดีหรือการสงมอบงานไมเปนไปตามที่กำหนด ผลกระทบ
ตามมาจะสงผลใหลูกคาขาดความมั่นใจในการบริการขององคกรได คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น จึงเปน
ปญหาที่สำคัญและตองการแนวทางการแกปญหาเปนอยางยิ่ง
! !
!
!
3. วัตถุประสงคของการศึกษา
!
!
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานบริษัท เพื่อนำสาเหตุเหลานี้มาแกไขปญหา
!
!
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานปจจุบัน เพื่อหาทางแกไขความไมพึ่งพอใจที่เกิดขึ้น
อาจจะนำไปสูการลาออกในอนาคต
!
!
3. เพื่อสามารถนำมากำหนดกลยุทธของบริษัทในการบริหารงานไดอยางเปนระบบมากขึ้นซึ่งจะนำ
ไปสูความไดเปรียบทางดานการแขงขันในธุรกิจ
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!
4. ระเบียบวิธีการศึกษาปญหา
!
!
1. ศึกษาวิเคราะหการลาออกของพนักงาน โดยการออกแบบสอบถามและ สัมภาษณพนักงานที่
ลาออกไปแลว (ภายในป 2552-2553) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการลาออก
!
! 2. ศึกษาวิเคราะหในดานความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในปจจุบันโดยการ
ออกแบบสอบถามและสัมภาษณพนักงาน
!
! 3. คนควาจากบทความ งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานความพึงพอใจในการทำงาน
!
! 4.วิเคราะหหาสาเหตุปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในเชิงกลยุทธใหกับองคกร

:
5.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
!
! 1. เพื่อลดระดับการลาออกของพนักงานใหอยูในอัตราปกติ
!
! 2. ทำใหพนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้นอยกับองคกรตลอดไปสงผลใหพนักงานมุงมั่น
ทำงานเพื่อใหองคกรพัฒนาตอไป
!
! 3. ทำใหองคกรสามารถวางแผนกำหนดกลยุทธไดอยางเปนระบบเพื่อสรางความไดเปรียบทางดาน
การแขงขันในธุรกิจ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
!
การศึกษาสาเหตุการลาออกของพนักงาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษา รวบรวมสาระสำคัญและ
รายละเอียดตางๆ ของแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีการกำหนดเนื้อหาดังนี้
1.ทฤษฎีความตองการ
2.แนวคิดความพึงพอใจในการทำงาน
3.ทฤษฎีผังกางปลา ( Fishbone Diagram )
4.แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
5.ทฤษฎีภาวะผูนำ
6.ทฤษฎีเมคเคนซึ่ เซเวน เอส
7.แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
8.แนวคิดการกำหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix
9.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.ทฤษฏีความตองการ
>
J. Michael Syptak (Job Satisfaction: Putting Theory Into Practice: Octber 1999 Family Practice
Management) กลาววาหลังจากป 1950 เขาคำนึงถึงทฤษฏีความตองการที่อาจจะเริ่มมาจากทฤษฏีการจูงใจ
โดยการสัมภาษณกลุมพนักงานเขาพบวาอะไรเปนสิ่งที่สรางความพึงพอใจและไมสรางความพึงพอใจในการ
ทำงาน สิ่งที่ ไดสัมภาษณเพื่อนำไปพัฒนาทฤษฏีของเขา หลังจากนั้นเขาแบงทฤษฏีความตองการแบงเปน 2
มิติคือ
ตารางที่ 6 แสดงมิติของทฤษฏีความตองการ
มิติใหเกิดแรงจูงใจ (Motivators Dimension)
(ความพึงพอใจ)
ลักษณะงาน
ความสำเร็จในการทำงาน
การยอมรับนับถือ
ความรับผิดชอบ
ความกาวหนา

มิติสุขอนามัย
(ความไมพึงพอใจ)
องคกรและนโยบายการบริหารงาน
ผูบังคับบัญชา
เงินเดือน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
สภาพการทำงาน
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!
1. มิติใหเกิดแรงจูงใจ เปนมิติที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนรูสึกรักงาน เปนตัวกระตุนให
เกิดความพึงพอใจใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเปนปจจัยที่สามารถสนองความ
ตองการภายในของบุคคล ไดแก เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ
!
!
1.1 ลักษณะงาน หมายถึง งานที่บุคคลนั้นไดรับมอบหมายจะทำใหเขารูสึกที่ดีหรือไมดีตองาน
นั้น เชน งานประจำ งานที่นาสนใจ งานทาทาย งานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค เปนงานที่สามารถปฏิบัติได
ตั้งแตตนจนจบโดยลำพังผูเดียว เปนงานที่ไมงายหรือยากมากจนเกินไป
!
!
1.2 ความสำเร็จในการทำงาน หมายถึง การที่บุคคลทำงานไดสำเร็จสิ้นและประสบความสำเร็จ
เปนอยางดี ซึ่งเปนความสามารถในการแกปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสำเร็จจึง
เกิดความรูสึกความพึงพอใจในผลสำเร็จของงานที่ตนปฏิบัติ
!
!
1.3 การยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ จากเพื่อรวมงาน ผูบังคับบัญชา
จากบุคคลในหนวยงาน หรือตางหนวยงาน การยอมรับอาจจะอยูในรูปการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การ
ใหกำลังใจหรือการแสดงออกอื่นใด ที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อไดทำงานนั้นบรรลุผล
สำเร็จ การยอมรับนับถือ จะแฝงอยูกับความสำเร็จในงาน
!
!
1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานใหมๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด
!
!
1.5 ความกาวหนา หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้นของบุคคลในองคกรมีโอกาส
ไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม หรือไดรับการฝกอบรม
!
2. มิติสุขอนามัย เปนมิติที่ไมใชการจูงใจโดยตรงแตเปนมิติที่ปองกันไมใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพอใจ
ในงานที่ทำอยูเทานั้น ซึ่งเปนมิติที่มาจากบุคคลภายนอกตัวบุคคล ไดแก (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ
2540:37)
!
!
2.1 องคกรและนโยบายการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารขององคกร เชน
การมอบอำนาจใหแกบุคคลในการดำเนินงานไดสำเร็จ รวมถึงการประสานงานภายในองคกร
!
!
2.2 ผูบังคับบัญชา กลาววา เปนผูซึ่งมีอำนาจในการปฏิบัติโดยมีอำนาจการตัดสินใจสั่งการโดย
มีบทบาทของการเปนหัวหนางาน บทบาทของหัวหนางานเปนบทบาทที่ยากที่จะตองใหลูกนองหรือบุคคลอื่น
ยอมรับ และปฏิบัติตาม ซึ่งหัวหนางานตองมีความสามารถในการดำเนินงานรวมทั้งความยุติธรรมในการบริหาร
งาน
!
!
2.3 เงินเดือน หมายถึง เปนเงินคาตอบแทนในการทำงานในหนวยงานนั้นๆ เปนที่นาพอใจขอ
งบุคคลากรที่ทำงาน
!
!
2.4 ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง มีการติดตอสื่อสารกัน ไมวาจะเปนกิริยาหรือทาง
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถรวมกิจกรรมหรือทำงานรวมกันดวยความเขาใจซึ่งกันและกัน
เปนอยางดี
!
!
2.5 สภาพการทำงาน หมายถึง เชน แสง เสียง อากาศ รวมทั้งอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือ
ตางๆ ที่ใชในการทำงาน
!
จากทฤษฎีของเฮอรซเบอรก ในทั้ง 2 มิตินี้ตองใชเปนสิ่งที่จูงใจควบคูกันไปในการบริหารบุคคลากร
ไมใชใชมิติใดมิติหนึ่งในการจูงใจบุคคล เพราะบุคคลแตละคนจะมีความตองการที่แตกตางกันออกไป ไมวาใน
ดานของภูมิหลังและความคาดหวังก็ตามทฤษฎีของเฮอรซเบอรก กลาวชี้แจงวาเปนจุดเริ่มตน จากการที่ผู
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บริหารควรใหความสนใจในตัวบุคคลากรในองคกร โดยการสรางสภาวะแวดลอมโดยรวม เชน การสงเสริมให
บุคคลากรมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพและการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร!
!
ทฤษฎีความตองการ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ อางถึงทฤษฎีสองปจจัยของ เปนเจาของทฤษฎีการ
จูงใจ สุขอนามัย
!
Frederick Herzberg ไดแบงปจจัยการจูงใจออกเปน 2 องคประกอบ ดังนี้
!
1. ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ หมายถึงปจจัยที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ทำใหการทำงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ปจจัยที่ผลักดันใหเกิดแรง
จูงใจ ไดแก ความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการชมเชยยกยอง การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ไดรับมอบ
หมายใหรับผิดชอบในขั้นสูงขึ้นไป โอกาสในการเจริญกาวหนา การเลื่อนขั้น การเลื่อนตำแหนง การมีชื่อเสียง
เปนที่รูจักเปนตน ปจจัยดังกลาวทำใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิดในดานดี ซึ่งจัดเปนความตองการในขั้นที่ 4 และ
ขั้นที่ 5 ของทฤษฎีความตองการของ มาสโลว (Maslow) คือความตองการการยกยองนับถือ และตองการความ
สำเร็จ
!
2. ปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยที่ปองกันไมใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพอใจในงานที่ทำ ไมใชปจจัย
ที่จูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไดแก นโยบายและการบริหารงานขององคกร การบังคับ
บัญชา ความสัมพันธระหวางบุคคลากรในองคกร อัตราคาจาง ความมั่นคง สภาพการทำงาน สถาณภาพในการ
ทำงาน ปจจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธกับความตองการทางกาย ความตองการความปลอดภัย และความ
ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow)
!
ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรน และพยายามทำงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อตองการจูงใจการทำงานของบุคคล ผูบริหารจึงควรมอบหมายงานที่ทาทายให
บุคคลมีความรับผิดชอบสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนใหเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น จะทำใหพนักงานทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
!
สวนปจจัยสุขอนามัย ถึงแมไมใชเปนการจูงใจโดยตรง แตมีผลทำใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจในการ
ทำงานไดเชนกัน ปจจัยสุขอนามัย ยกตัวอยาง เชน สภาวะแวดลอมการทำงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล คา
ตอบแทนและสวัสดิการตางๆ การบริหารงานของหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชา เปนตน สิ่งเหลานี้เปนปจจัย
พื้นฐานที่ผูบริหารควรคำนึงถึง ใหความสนใจและสนับสนุนกับบุคคลในองคกรเปนอันดับแรก
2. แนวคิดความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction)
แนวคิดความพึงพอใจในการทำงาน (Job Satisfaction) มีดวยกันหลายปจจัยที่สำคัญตอการทำงาน
เชน ปจจัยทางดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ปจจัยทางดานลักษณะงาน ปจจัยทางดานการบริหารงาน ปจจัย
ทางดานการเติบโตทางดานสายงาน ปจจัยทางดานระบบการประเมินผล เปนตน ซึ่งลวนแลวมีความสำคัญตอ
ประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งยังสงผลไปถึงการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร นอกจากนี้ยังมี ผูใหความหมาย
และแนวคิดความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งมีมุมมองและความหมายคลายคลึงกัน ดังนี้
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540:100) กลาววาความพึงพอใจในงาน หมายถึงความรูสึก
นึกคิด หรือเจตคติของบุคคลที่แสดงถึงความพึงพอใจตองาน ไดแก ความคิดที่มีคุณคามีประโยชน ความรูสึกที่
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แสดงความพึงพอใจ มีกำลังใจและการกระทำที่แสดงออกถึงความตั้งใจทำงาน ความกระตือรือรน ความมุงมั่นที่
จะทำงานใหสำเร็จมีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
เบญจพร ถีระรักษ (2547:21) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกดานบวกของบุคคลที่
มีตอการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในงาน หรือสิ่งที่ไดรับจากการปฏิบัติงานของตน ซึ่งอาจจะไดรับมาจาก
องคกรโดยตรง หรือไดรับผานมาจากบุคคลอื่นๆ ในองคกร
สุนันท นิยมในธรรม และคณะ (2548:32-33) กลาววา ความพึงพอใจคือ เปนความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเปนความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตองานและมีตอปจจัยตางๆ ในการทำงาน เชน สภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ลักษณะที่ปฏิบัติ ความมั่นคงและความกาวหนา เปนตน ความรูสึกนี้เกิดขึ้นจากองคกรมีกี่ตอบสนอง
ความตองการของบุคคลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ทำใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร แตเมื่อใดที่ไมไดรับความพึงพอใจ บุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน
รูปของความเฉื่อยชา ไมสนใจในการปฏิบัติงาน มีการลาออกจากงาน เปนตน
พอรเตอร และลอเวอร (Porter and Lawer) อางถึงใน เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540:41)
กลาววา ความพอใจในงานและการปฏิบัติงานเกิดขึ้นไดจากสาเหตุที่แตกตางกันความพอใจในงานจะมีผลเนื่อง
มาจากการเลือกสรรรางวัล หรือชนิดของรางวัลที่คนผูนั้นจะไดรับ จากงานที่เขากระทำอยู และระดับของการ
ปฏิบัติงานจะมีผลเนื่องมาจากการไดรับรางวัลนั้นคนเราจะมีความพอใจในงาน อยูที่งานนั้นไดใหสิ่งที่เขาปรารถ
ถนาอยากจะได และบุคคลนั้นจะปฏิบัติอยางเต็มที่อยางมีประสิทธิภาพในเมื่อการทำงานนั้นทำใหเขาไดสิ่งที่เขา
นั้นตองการ

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ นิยามความหมายความพึงพอใจในงาน หมายถึงทัศนคติทั่วไปของบุคคลที่
มีตองานของเขา งานของคนใดคนหนึ่งเปนสิ่งที่มีความหมายมากกวาการเปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นเทานั้น เชน
การพิมพ การรอคอยลูกคา การขับรถสงของงานที่ทำจะรวมถึงมีปฏิกิริยาโตตอบตอกัน กับผูรวมงานและเจา
นาย การทำตามกฏเกณฑและนโยบายขององคกร การทำงานใหมีคุณภาพเขาขั้นมาตราฐาน การมีชีวิตอยูกับ
สภาพการทำงานซึ่งบอยครั้งมีคุณภาพต่ำกวาที่เราคิดและอื่นๆ ซึ่งสิ่งตางๆ ดังที่กลาวมาพนักงานจะมีการ
ประเมินวาเขาพอใจหรือไม
จิราภรณ จงมั่นคงชีพ กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการที่มีตองานที่ทำ ซึ่งเปนความรูสึกจากการไดรับการตอบสนองทั้งรางกายและจิตใจจากปจจัย
และองคกรประกอบตางๆ ในการปฏิบัติงานกอใหเกิดพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ ในการทำงาน นอกจากนี้ทางผู
ศึกษา อางถึงแนวคิดของ และคณะ ซึ่งไดกลาวถึงองคประกอบของความพึงพอใจในงานไว 5 ดานดังนี้
!
1. ความพึงพอใจในงานดานลักษณะงานหมายถึงความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบอยูในปจจุบันโดย
เห็นวาเปนงานดี นาสนใจ มีคุณคา ทาทายความสามารถ และภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น
!
2. ความพึงพอใจในงานดานรายได หมายถึงความพึงพอใจตอรายไดที่ไดรับเปนคาตอบแทนจากการ
ทำงานโดยเห็นวาเหมาะสม ยุติธรรม
!
3. ความพึงพอใจในงานดานโอกาสกาวหนา หมายถึงความพึงพอใจอันเกิดจากการไดรับโอกาสที่ดีใน
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การเลื่อนตำแหนงโดยไดรับพิจารณาตามความเหมาะสมและมีความยุติธรรม
!
4. ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา หมายถึงความพึงพอใจตอผูบังคับบัญชาที่เปนหัวหนางาน
โดยตรงโดยเกิดจากการบัญชาการอยางเหมาะสม มีไหวพริบปฏิภาณ มีการวางแผนและมีความคิดเห็นทันสมัย
!
5. ความพึงพอใจในงานดานเพื่อนรามงาน หมายถึงความพึงพอใจในบรรยากาศของการทำงานรวมกัน
อยางเปนทีมที่ดี มีเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือ รับผิดชอบใหคำแนะนำปรึกษาซึ่งกันและกัน
!
จากการศึกษาแนวคิดและรายละเอียดตางๆ สรุปไดวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติในดานดีของพนักงานที่มีตองานที่ปฏิบัติ โดยสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกจากผลการ
ปฏิบัติงาน ความเต็มใจทำงาน
ความมุงมั่นในการทำงานใหประสบผลสำเร็จพรอมทั้งผลงานที่ออกมามี
คุณภาพ ซึ่งความพึงพอใจที่พนักงานจะไดรับอาจจะมาในรูปของงานที่ทาทาย ลักษณะงานเหมาะกับศักยภาพ
และความสามารถของพนักงาน หรือจะมาในรูปของคาตอบแทนที่เหมาสม หรืออาจจะมาจากไดรับคำชมเชยตอ
งานที่ปฏิบัติ
3. แผนผังสาเหตุและผล หรือทฤษฎีผังกางปลา( Fishbone Diagram )
ภาพที่ 1 ผังกางปลา

ที่มา : 17 Problem Solving Devices โดยวันรัตน จันทกิจ ( 2549: 82 )
!
แผนผังสาเหตุและผล หรือผังกางปลา อาจเรียกตามผูคิดคนในชื่อ แผนผังอิชิกาวา ( Ishikawa
Diagram ) โดยศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา ในปค.ศ.1943 ซึ่งเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
ปญหา ( Problem ) กับสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหานั้น
!
โครงสรางแผนผังสาเหตุและผล ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
!
1. สวนปญหาหรือผลลัพธ ( Problem or Effect ) แสดงอยูที่หัวปลา
!
2. สวนสาเหตุ ( Cause ) เปนปจจัยตางๆที่อาจเปนสาเหตุที่จะสงผลกระทบกับหัวปลา โดยการนำ
สาเหตุหลักและสาเหตุรองมาใสในตัวปลา ซึ่งจะแยกสาเหตุออกเปนระดับ เพื่อติดตามดูปญหาที่รองลงไปจน
กระทั่งถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา สามารถแบงยอยออกมาเปน ดังนี้
!
2.1 ปจจัยหรือสาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอปญหา ( หัวปลา ) โดยมากมักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกาง
หลัก เนื่องจากกลุมปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัยนำเขา ( Input ) ของกระบวนการ ซึ่ง 4m 1E ไดแก
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!
M! Man! !
!
คนงานหรือพนักงานปฎิบัติการ
!
M! Machine! !
เครื่องจักร หรืออุปกรณอำนวยความสะดวก
!
M! Material! !
วัตถุดิบ หรืออะไหล อุปกรณอื่นๆที่ใชในกระบวนการ
!
M ! Method! !
กระบวนการทำงาน
!
E! Environment! อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการทำงาน
!
2.2 สาเหตุรอง เปนสาเหตุที่ทำใหสาเหตุหลักมีความผิดปกติอันจะสงผลใหเกิดปญหาตามมา ถาปญหา
มีความซ้ำซอนจำเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุยอยจากสาเหตุรองลงไปอีก เพื่อชี้ลักษณะปญหาออกมาใหชัดเจน
!
4. แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)
llga Berzkalna PMP กลาวในหนังสือเรื่อง Process Manaagement: Process Mapping and Work
Simplification (2003) กลาววา กระบวนการ คือ ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ตอเนื่องกันเปนชุด ซึ่งมีการนำขอมูล
หรือปจจัยนำเขา (Input) ตางๆ มาใชเพื่อผลิตผลลัพธ (Ouput) ออกมา นอกจากนี้กระบวนการยังเปนสิ่งที่มีจุด
เริ่มตนและจุดสิ้นสุดอีกดวย
ระดับของกระบวนการทางธุรกิจ โดยคำนึงถึง
!
1.บุคคลที่มีสวนรวม คือ ผูบริหารระดับสูง จนถึงพนักงานปฏิบัติการ
!
2.บุคคลที่จำเปนตองนำรายละเอียดของกระบวนการทางธุรกิจไปใช
!
3.ขอมูลที่จำปนตอการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจ
!
4.เหตุผลในการอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดทิศทางสำหรับการทำงานหรือเพื่อ
อธิบายภาพรวมของความสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ

!
เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย กลาววา ตัวเราเองเมื่อใดที่ถึงจุดวิกฤต จะมีเหตุที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง เพื่อแกไขปญหา อุปสรรค เกิดการพัฒนา ความกาวหนา และจะกลับไปสูความเสื่อม เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และมีความกาวหนาไปอีกขั้น เปนวัฏจักรหมุนเวียนไป เมื่อนำแนวคิดนี้มาอธิบานกระบวนงานใน
องคกร จะเห็นไดวากระบวนการ (Process) ตองมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้น เชน
ความยุงยาก ความซับซอน การทำงานตามขั้นตอนที่ยาวโดยไมมีเปาหมายของงาน การใชทรัพยากรมาก
ทั้งคน เวลา วัสดุ เงิน โดยไมคุมคา ไดผลผลิตที่ต่ำกวาเปาหมาย เมื่อมีการสรรหาปจจัยการผลิต (Input) ที่ดี มี
คุณภาพแลวก็ตองมีกระบวนการการผลิตที่ดีดวย จึงจะไดผลผลิต (Ouput) ที่มีคุณภาพ ดังแสดงในภาพ
ประกอบ

Output
Input

Process

Output

ภาพที่ 2 ภาพแสดงกระบวนการทำงาน
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สรุปไดวา กระบวนการทำงานเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เปนกระบวนการที่จะ
ทำใหทราบถึงขั้นตอนตางๆ ของการทำงาน เพื่อใหกระบวนการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจำเปนจะตองมีการปรับ
เปลี่ยนพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผูที่มีสวนรวมจะตองคำนึงถึงกระบวนการทำงานในแตละขั้นตอนอยาง
แมนยำ เพื่อไมใหกระทบตอกระบวนการหลักขององคกร
5. ทฤษฎีภาวะผูนำ
ทฤษฎีภาวะผูนำมีอยูดวยกันหลายทฤษฎี ผูนำเปนตำแหนงงานที่สำคัญในองคกร ซึ่งตองมีทักษะ
ความรูความสามารถ มีความรอบรูในการทำงาน มีไหวพริบปฏิภาณ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความยุคิธรรม มี
ความเชื่อมั่นตนเองสูง เปนตน ซึ่งคุณลักษณะที่ยกตัวอยางดังกลาวทุกขออาจจะไมมีในทุกบุคคล แตสำหรับ
ผูนำเปนคุณลักษณะที่สำคัญและจำเปนจะตองมีในบุคคลนั้นๆ เพราะผูนำตองมีบทบาทหนาที่ บริหารคน
บริหารงาน ใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อที่จะนำพาองคกรใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว
ผูนำในที่นี้หมายถึงผูนำสูงสุดขององคกรไมไดหมายรวมถึงหัวหนางาน ผูจัดการ เนื่องจากผูนำเปนผูมี
อำนาจสูงสุดในองคกร ซึ่งทุกคนในองคกรตองฟงคำสั่ง รับนโยบายมาปฏิบัติ ในบริษัทของ โกลเบ็ค มีผูนำที่อยู
ในฐานะเปนทั้งผูบริหารและเปนหนึ่งในเจาของของบริษัทดวย ฉะนั้นการบริหารงาน การตัดสินใจ การออก
นโยบาย รวมทั้งการออกคำสั่งจะมีอำนาจมากที่สุด ในสิ่งเหลานี้อาจจะสงผลตอการสรางความพึงพอใจหรือ
สรางความไมพึงพอใจใหกับพนักงานทั่วไป ในดานการบริหารงานและภาพพจนของตัวผูนำเอง จากที่ไดมีการ
ศึกษารวบรวมงานเขียน และเอกสารตางๆ ไดมีคำนิยามและความหมายของผูนำดังนี้
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 197) กลาววา ผูนำ คือ บุคคลที่มีอิทธิผลตอกลุมและสามารถนำ
กลุมปฏิบัติงานตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร แหลงของอิทธิผลอาจเปนแบบเปนทางการ เชน มาจาก
ตำแหนงการบริหารซึ่งบุคคลมีอำนาจหนาที่ภายในองคกร บุคคลอาจมีภาวะความเปนผูนำแบบงายๆ เพราะ
ตำแหนงที่เขามีอยูในองคกร
เยาวกุล เกียรติสุนทร (2541: 185) กลาววา ผูนำ คือ บุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้นำบุคคลอื่นใหปฏิบัติ
งานสำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
วิรัช สงวนวงศวาน (2541: 197) กลาววา ผูนำ คือ บุคคลที่มีอิทธิผลตอผูอื่นและสามารถใชศิลปจูงใจให
ผูอื่นคิดตามหรือปฏิบัติตาม
วารเรน เบนนิส (Warren Bennis) กลาววา ผูนำคือ ผ็ที่มีหนาที่เรียนรูดวยตัวเขาเอง มีการสื่อสารใน
มุมมองวิสัยทัศนที่ดี สรางความเชื่อมั่นใหกับผูรวมงาน และสามารถนำแนวคิดมาปฏิบัติไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพ
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จอหน ดับเบิลยู แกรดเนอร (John C Maxwell) กลาววา ผูนำคือ ผูนำที่มีอิทธิผลในระดับปานกลาง ไม
ใชอิทธิผลมากเกินไป หรือใชอิทธิผลนอยเกินไป ผูนเปนตำแหนงที่ยากตองมีความสามารถในการนำผูอื่น ซึ่ง
ทั้ง 2 ประเด็นควรที่จะคำนึงถึงผูตามและสภาวะขางนอก โดยทางออมแลวสิ่งเหลานี้จะสรางบุคคลิกลักษณะ
ความเปนผูนำ
ในทฤษฎีภาวะผูนำจะมีดวยกันหลายทฤษฎี แตการศึกษาในฉบับนี้ครั้งจะเนนเฉพาะทฤษฎีผูนำเชิง
พฤติกรรม การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสืบเนื่องจากเปนทฤษฎีผูนำเชิงพฤติกรรมที่ไดรับความสนใจมาก
ที่สุด โดยผลงานวิจัยชวงป 1946-1949 ผูวิจัยพยายามเสาะแสวงหาทัศนะของพฤติกรรมของผูนำจำนวน
มากกวา 1000 ชนิด อีกทั้งยังเปนทฤษฎีที่มีปจจัยและความสัมพันธตรงกับพฤติกรรมผูนำของบริษัทหลัก
ทรัพย โกลเบล็ค โดยทฤษฎีผูนำเชิงพฤติกรรมของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มีทัศนใหญๆ สำหรับพฤติกรรมภาวะ
ผูนำอยู 2 ประการ ดังนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541:198)
1. ผูนำที่คำนึงถึงตนเองเปนหลักเปนลักษณะของผูนำที่กำหนดบทบาทของตัวเองเปนหลัก และคาด
หวังผลงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามนโยบายหรือเปาหมายที่ตนกำหนดไว อีกทั้งยังมีการสรางสรรค
การทำงานสูง มีความมุงมั่นและคาดหวังในผลงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหไดผลลัพธของงานเปนไปตาม
เกณฑที่กำหนด สำเร็จตามกำหนดตามที่ตองการ
2.ผูนำที่คำนึงถึงผูอื่นเปนหลัก เปนลักษณะของผูนำที่สราวงความสำพันธระหวางบุคคล มีความเชื่อถือ
ไววางใจ ผูนำประเภทนี้จะสังเกตไดจากพฤติกรรมที่มีตอผูใตบังคับบัญชา เชน ยอมรับนับถือความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา มีความหวงใยเอาใจใสตอความเปนอยูของะพนักงาน มีความเปนมิตรและเปดโอกาสใหผูรวม
งานเขาพบไดทุกเวลา มีการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ผูนำจะมุงเนนพนักงาน มุงเนนการทำวนรวมกันสราง
ความสัมพันธอันดีตอกัน
จากการศึกษาแนวคิดและรายละเอียดตางๆ สรุปไดวา ผูนำเปนผูที่มีอำนาจหรืออิทธิพลตอผูอื่นไมวา
จะเปนผูตามหรือผูรวมทีมงาน จะตองแสดงถึงความสามารถ มีศิลปการชักจูงเพื่อใหผูตามหรือผูรวมทีมงาน
เห็นถึงศักยภาพความสามารถ พรอมใหความไววางใจปฏิบัติรวมกันดวยความสมัครใจ เพื่อนำไปสูวัตถุประสงค
ตามที่กำหนด
6. กรอบแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7 s Framework)
แนวคิดนี้ไดรับการเผยแพรเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1980 โดย Robert Waterman Tom Peters และ
Julian Phillips ซึ่งในขณะนั้นเปนที่ปรึกษาใหกับบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการชื่อ McKinsey โดยในตอนแรก
แนวคิดนี้ตองการนำเสนอวาประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจไมไดขึ้นอยูกับปจจัยทางดานโครงสรางขององคกร
เพียงอยางเดียว แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสำพันธของปจจัยตางๆ 7 ประการ ดังนั้นการที่องคกรจะมี
ประสิทธิภาพหรือไมจึงขึ้นอยูกับความสัมพันธของปจจัยทั้ง 7 ประการนี้ จึงตองมีการวิเคราะหวาปจจัยทั้ง 7
ประการขององคกรธุรกิจมีลักษณะและสถานภาพอยางไร โดยที่ปจจัยทั้ง 7 ประการประกอบดวย
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7 s Framework)
!
1. โครงสรางองคกร (Structure)
!
การพิจารณาลักษณะขององคกรมีประโยชนตอการจัดทำกลยุทธขององคกร เนื่องจากถาโครงสราง
องคกรมีความเหมาะสมและสอดคลองตอกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจุดแข็งขององคกร แตถาโครงสรางของ
องคกรไมเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจุดออนขององคกร เชน ในอดีต Intel มีปญหาใน
เรื่องความเหมาะสมระหวางโครงสรางองคกรกับกลยุทธ เนื่องจากบริษัทใชกลยุทธการเติบโตและประสบความ
สำเร็จอยางมากแตทวาลักษณะโครงสรางองคกรยังคงเปนลักษณะรวมอำนาจในการตัดสินใจ ทำใหการบริหาร
งานและควบคุมเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
!
2. กลยุทธขององคกร (Strategy)
!
กลยุทธขององคกร ไดแกกิจกรรมหรือการดำเนินงานตางๆภายในองคกรที่ไดถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอกและภายในองคกร กลยุทธขององคกร
จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหองคกรมีความสามารถในการแขงขันเหนือกวาคูแขงขันอื่นๆ กลยุทธ
ขององคกรนั้นมีความสัมพันธกับโครงสรางขององคกรอยางใกลชิดเนื่องจากการจัดโครงสรางขององคกรนั้นจะ
ตองเปนไปตามกลยุทธขององคกรนั้นๆ (Structure Follows Strategy)
!
3. ระบบในการดำเนินงานขององคกร (Systems)
!
ระบบภายในองคกร ไดแก ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองคกรทั้งที่เปน ทางการและไมเปน
ทางการที่ชวยใหองคกรสามารถดำเนินไปได เชน ระบบดานงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน ระบบในกาฝกอบรม ระบบในการ ติดตอสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหลานี้จะ
บงบอกถึงวิธีการทำงานตางๆขององคกร
!
4. ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style)
!
โดยรวมถึงบุคลิกภาพของผูบริหารระดับสูงดวย เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผูบริหารระดับ
สูงจะมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของพนักงานภายในองคกรมากกวาคำพูดของผูบริหาร
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!
5. สมาชิกในองคกร (Staff)
!
ประกอบดวยพนักงานทุกระดับภายในองคกร รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมตางๆที่องคกรแสดงและ
ปฎิบัติตอพนักงานภายในองคกร เชน การมอบหมายใหฝายบุคคลเปนผูดูแล เกี่ยวกับดานการพนักงานทั้งหมด
หรือการที่ผูบริหารระดับสูงเขามาเกี่ยวของตอการจูงใจและพัฒนาพนักงาน
!
6. ความรูความสามารถขององคกร (Skills)
!
สิ่งที่องคกรสามารถทำไดดีกวาองคกรอื่นถือวาเปนความรู ความสามารถของพนักงานเชน ความ
สามารถและทักษะขององคกรในการใหบริการลูกคา ความสามารถในดานวิจัยและพัฒนา ความสามารถดาน
การตลาด ความสามารถดานการเงิน
!
7. คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values)
!
ไดแกแนวคิดรวมกัน คานิยม ความคาดหวังขององคกร ซึ่งมักจะไมไดเขียนไวอยางเปนทางการ เปน
แนวคิดพื้นฐานขององคกรธุรกิจแตละแหง รวมทั้งสิ่งที่ตองการจะใหองคกรเปนในอนาคตขางหนา องคกรที่มี
ความเปนเลิศในการบริหารมักจะมีคานิยมรวมกันที่กอใหเกิดปจจัยแหงความสำเร็จในการบริหารธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนั้นๆ
7.แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
!
SWOT มาจากการรวมกันของตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว โดยแตละตัวมีความหมาย ดังนี้
!
S (Strengths) หมายถึง จุดแข็งของบริษัท ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในของบริษัท
!
W (Weaknesses) หมายถึง จุดออนของบริษัท ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในของบริษัท
!
O (Opportunities) หมายถึง โอกาสของบริษัท ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกบริษัท
!
T (Threats)
หมายถึง อุปสรรคของบริษัท ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกบริษัท
>
จุดแข็ง
!
จุดแข็ง คือ ขอไดเปรียบทางดานทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของ บริษัทที่
เกิดจากปจจัยภายใน ปจจัยที่มีผลตอจุดแข็งของบริษัท ประกอบดวย
1. สภาพทางดานการเงินที่แข็งแกรง คือ บริษัทมีทรัพยากรทางการเงินที่จะทำใหบริษัทเติบโตได
2. ภาพพจนและชื่อเสียงของบริษัทที่มีความแข็งแกรง คือ บริษัทมีภาพพจนและชื่อเสียงที่ดีเปนที่
ยอมรับของลูกคา
3. ความสามารถที่จะทำใหไดเปรียบจากขนาดของการผลิต คือ บริษัทไดเปรียบในเรื่องของขนาด
ของการผลิต
4. เทคโนโลยีที่เหนือกวา คือ บริษัทมีเทคโนโลยีที่เหนือกวาคูแขง
5. การรวมลงทุนและการรวมมือกัน คือ บริษัทมีพันธมิตรที่ดีในการรวมลงทุน หรือการดำเนิน
ธุรกิจ
6. ผูนำตลาด ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และสามารถจูงใจลูกคาได คือ บริษัทเปนผูนำตลาด
ที่ไดรับการยอมรับจากลูกคา

>
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จุดออน
จุดออน คือ ขอเสียเปรียบดานทรัพยากรที่ไมมีศักยภาพ และความเสียเปรียบทางการแขงขันซึ่งเกิด
จากปจจัยภายในของบริษัท ปจจัยที่มีผลตอจุดออนของบริษัท ประกอบดวย
1. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ลาสมัย
2. มีภาระหนี้สินมากเกินไป
3. ตนทุนตอหนวยสูงกวาคูแขง
4. ขาดทักษะหรือความสามารถที่สำคัญหรือขาดความชำนาญในการจัดการ
5. มีปญหาการดำเนินงานภายใน
6. ภาพพจนหรือชื่อเสียงของตราสินคาไมเปนที่รูจัก
7. ขาดแคลนทรัพยากรทางดานการเงิน
8. สมรรถนะของทรัพยสินไมไดนำมาใชประโยชนอยางเต็มที่
>

โอกาส
โอกาส คือ สถานการณหรือสิ่งที่จะทำใหบริษัทสามารถสรางรายไดหรือขยายตลาดไดมากขึ้น ปจจัยที่มี
ผลตอโอกาสของบริษัท ประกอบดวย
1. สามารถใหบริการลูกคาไดมากขึ้น หรือขยายตลาดไดมากขึ้น
2. ความสามารถที่จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเพิ่มความแข็งแกรงใน!
!
อุปสงคของตลาด
3. การซื้อกิจการของคูแขง
4. การรวมมือกันหรือการรวมลงทุนที่สามารถขยายความครอบคลุมของตลาด
5. การเปดรับเทคโนโลยีใหมๆ
6. การเปดรับตลาดโดยการขยายตราสินคาไปสูอาณาเขตใหม
>

อุปสรรค
อุปสรรค คือ สถานการณหรือสิ่งที่จะทำใหบริษัทไมสามารถสรางรายไดหรือขยายตลาดไดรวมถึงอาจ
กอปญหาใหกับกิจการได ปจจัยที่มีผลตออุปสรรคของบริษัท ประกอบดวย
1. การเขามาของคูแขงใหมที่มีศักยภาพ
2. อุปสรรคจากผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได
3. การลดลงของความเจริญเติบโตของตลาด
4. การเปลี่ยนทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และนโยบาย! !
!
ทางการคาของรัฐบาล
5. ขอกำหนดหรือกฎหมายที่ทำใหบริษัทตองใชตนทุนเพิ่มขึ้น
6. อำนาจการตอรองของลูกคาหรือผูขายปจจัยการผลิตมากขึ้น
7. การเปลี่ยนแปลงดานประชากร ซึ่งมีผลทำใหขนาดตลาดเล็กลง
8. การเปลี่ยนแปลงดานความตองการและรสนิยมของผูซื้อ
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8. แนวคิดการกำหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix
แมททริกซอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (threats-opportunities-weaknesses-strengths (TOWS)
matrix) เปนแมทริกซที่แสดงถึงโอกาสและอุปสรรค จากภายนอกบริษัทที่สัมพันธกับจุดแข็งและจุดออนภายใน
บริษัท โดยมีทางเลือกของกลยุทธ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคูระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
ดังนี้
1.กลยุทธ SO หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็งและมีโอกาสในการเจริญเติบโตไดอีก ทำใหธุรกิจสามารถขยาย
การลงทุนเพิ่มไดอีก
2.กลยุทธ ST หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็ง แตมีอุปสรรคจากคูแขงขัน หรือปจจัยอื่น ๆ ธุรกิจจึงควรหลีก
เลี่ยงอุปสรรค
3.กลยุทธ WO หมายถึง ธุรกิจมีจุดออน เชน ขาดเงินทุน หรือขาดความเชี่ยวชาญในการผลิต หรืออาจ
มีจดออนอื่นๆ ที่ทำใหไมสามารถคงอยูได ธุรกิจควรคนหาวิธีในการเปลี่ยนจุดออนใหเปนจุดแข็งเพราะยังมี
โอกาสหรือชองทางในการทำธุรกิจอยูมาก
4.กลยุทธ WT เปนสภาวการณที่เลวรายที่สุด เพราะนอกจากธุรกิจจะมีจุดออนในตนเองแลว ยังมี
อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจดวย จึงควรพิจารณาเลิกกิจการหรือแสวงหาความรวมมือกับธุรกิจอื่น
แผนภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะหอุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (SWOT / TOWS Matrix)
Internal Factor
Strengths

Weaknesses

S-O strategies

W-O strategies

S-T strategies

W-T strategies

External Factor

Opportunities

Threats

ที่มา: Google ; http://www.quickmba.com/strategy/swot/
9.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
> > รสรินทร กาญจนศักดินากุล (2545) ศึกษาเรื่อง: ความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วพ 129123 เลขที่อางอิง NR47011 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง
ชาติ โดยสรุปพบวา ภาพรวมของความพึงพอใจในการปฏิบัตงานของพนักงานอยูในระดับกลาง โดยกำหนด
ปจจัยดานตางๆ 5 ดาน คือ !

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

1.ความพึงพอใจในดานลักษณะของงาน
2.ความพึงพอใจในดานสวัสดิการ
3.ความพึงพอใจในดานการปกครองและการบังคับบัญชา
4.ความพึงพอใจในดานสิ่งแวดลอมในการทำงาน
5.ความพึงพอใจในดานความกาวหนา
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รวมทั้งหมด 5 ดานดวยกัน และในสวนของปญหาและอุปสรรค เปนสิ่งจำเปนตอการปฏิบัติงานเพราะจะใชเปน
แนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในดานตางๆ 5 ดาน ซึ่งพนักงานในองคกรมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะทำใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำใหองคกรกาวหนาตอไป
! ! เสริมสุข ไพศาล (2546) ศึกษาเรื่อง: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานใหบริหารการขอมูล
ทางโทรศัพท สำงานกรุงเทพมหานคร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISBN974-358-860-4 เลขที่อางอิง KU47013 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสรุปพบวา ในการทดสอบ
สมมติฐานพบวา เงินเดือนมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธระหวางการบริหารงาน
(นโยบายและการบริหารงาน การติดตอสื่อสาร)
> ! เบญจพร ถีระรักษ (2547) ศึกษาเรื่อง: ความพึงพอใจในงาน ลักษณะความเปนผูนำของหัวหนางาน
และความตั ้ ง ใจลาออกจากงานของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต วงจรแห ง หนึ ่ ง
ISBN974-368-936-2, เลขที่อางอิง TU47050 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสรุปแลวพบวา ความพึงพอใจใน
งานมีความสัมพันธทางลบกับ ความตั้งใจลาออก และมีความสัมพันธดานลักษณะงาน ดานเพื่อนรวมงาน ดาน
หัวหนางานและดานโอกาสกาวหนา ความพึงพอใจในงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะความ
เปนผูนำของหัวหนางาน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
วิธีการศึกษา
การศึกษาของปญหาของบริษัทโกเบล็ก จำกัด เปนการศึกษาดวยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
I
1. ศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาสภาพของอัตราการเขาออกงาน
I
2. ศึกษาปญหาและลักษณะการบริหารจัดการภายในองคกรบริษัทโกเบล็ก จำกัด โดยเก็บขอมูลดวยวิธี
การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( Depth-Interview ) กับผูบริหารและพนักงานของงบริษัทโกเบล็ก จำกัด
I
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อกำหนดกลยุทธในการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในบริษัทโกเบล็ก จำกัด โดย
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานประกอบกับทฤษฎี ตลอดจนนำผลการศึกษาที่
เกี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อกำหนดเปนกลยุทธ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
I
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ พนักงานของ บริษัท โกเบล็ก จำกัด ที่กำลังปฏิบัติงานอยูในปจจุบันทั้งสิ้น
329 คน แบงเปน 6 ทีม เปนเจาหนาที่การตลาด 220 คน เปนระดับหัวหนาทีม 6 คน ที่เหลือเปนพนักงาน
ทั่วไป
I
กลุมตัวอยางใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( Depth-Interview )กับ ผูบริหารทีม ทั้ง 6 คน และ
หัวหนาแผนกทรัพยากรบุคคล
I
สวนของพนักงาน จะใชแบบสอบถามพนักงานเจาหนาที่การตลาด ที่ยังทำงานอยูกับบริษัท ใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) หรือแบบสะดวก (Convenience Sampling) จำนวน 50 คน
จาก 6 ทีม และ สัมภาษณ พนักงานเจาหนาที่การตลาด ที่ไดลาออกจากบริษัทไป จำนวน 20 คน
I
วิธีวิเคราะหขอมูล
I
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ คือการหาความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percent)
I
บทสัมภาษณใชการวิเคราะหแบบอธิบายเชิงพรรณา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
I
เครื่องมือที่ใชในการสรางแบบสอบถามและบทสัมภาษณผูบริหาร ผูศึกษาไดนำแนวคิด ทฤษฎี มา
ดัดแปลงเปนแบบสอบถามและบทสัมภาษณผูบริหาร โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 สวนคือ
I
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม หรือเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อัตราเงินเดือน เปนตน

I
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกร เปนการประเมินคาแบบ มาตรประเมินคา
(Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดความพึ่งพอใจในการทำงานในองคกร 3 ดานใหญ
I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

โดยจะใหคะแนนตามลิเคิรตสเกล (Likert Scale)
เห็นดวยอยางยิ่งI
เทากับI I
5
เห็นดวยI
I
เทากับI I
4
ไมแนใจII
I
เทากับI I
3
ไมเห็นดวยI I
เทากับI I
2
ไมเห็นดวยอยางยิ่งI เทากับI I
1
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2.1ดานความพึงพอใจในการทำงาน
2.2 ดานความตองการ
2.3 ดานทักษะและภาพรวมองคกร

I
ซึ่งขอคำถามจะมีความหมายในทิศทางเดียวกัน คือ จะใหระดับคะแนนตามความคิดเห็นตรงกับขอที่
เลือก ไดกำหนดเกณฑคาเฉลี่ย ตามแนวคิดของเบสท (Best 198 : 182 อางใน สุทธิลักษณ แจมใส)
I
I
I
I
I

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับสูงสุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับสูง
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับต่ำ
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจงานและองคกรอยูในระดับต่ำที่สุด

วิธีการวิเคราะหขอมูล
I
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการศึกษา (Statistical Package
for the Social Science: SPSS) และลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณาดังนี้
I
1.สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยสถิติที่ใช คือ การหาคา
ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percent)
I
2.สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก
I
I
2.1 ดานผูนำองคกร
I
I
2.2 ดานสภาพการทำงาน
I
I
2.3 ดานคาตอบตอบแทน
I
I
2.4 ดานลักษณะงาน
I
I
2.5 ดานความพึงพอใจในดานภาพรวมขององคกร
I
3.สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจในดานลักษณะงาน วิเคราะหแบบอธิบายเชิงพรรณา
I
4.สวนที่ 4 บทสัมภาษณเพื่อเปนการวิเคราะหภาพรวมขององคกร โดยวิเคราะหแบบอธิบายเชิง
พรรณา

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
จำนวนพนักงาน
อัตราการลาออก
คิดเปนรอยละ

ตารางที่ 7 อัตราการลาออก
2554
2553
350
329
76
82
22.00%
25.00%
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2552
290
49
17.00%

2551
220
48
22.00%

ที่มา: ฝายทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จำกัด

H ในป 2554 มีอัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมดประมาณ 76 คน ซึ่งมีฐานจำนวนพนักงาน
อยูที่ 350 คน คิดเปนรอยละ 22% ถาหากคำนวนโดยเฉลี่ยมีพนักงานลาออกในแตละเดือนคิดเปน 6.3 คนหรือ
ประมาณ 7 คนตอเดือน และในป 2553 มีอัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมดประมาณ 82 คน ซึ่งมีฐาน
จำนวนพนักงานอยูที่ 329 คน คิดเปนรอยละ 25% คำนวนโดยเฉลี่ยมีพนักงานลาออกในแตละเดือนคิดเปน 6.8
คน ตอเดือน
I

จากขอมูลแบบสอบถามที่ทำการสำรวจ พนักงานเจาหนาที่การตลาด ที่ยังทำงานอยูกับบริษัท ใชวิธี
การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) หรือแบบสะดวก (Convenience Sampling) จำนวน 50
คน จาก 6 ทีม และสัมภาษณพนักงานเจาหนาที่การตลาดที่ไดลาออกจากบริษัทไป จำนวน 20 คน
I

ตารางที่ 8 เพศ
พนักงานปจจุบัน
เพศ

พนักงานลาออกแลว

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

ชาย

25

50.00

12

60.00

หญิง

25

50.00

8

40.00

รวม

50

100

20

100

ตารางที่ 8 ในสวนของเพศพนักงานสรุปวา
I
กลุมพนักงานที่ลาออกแลวสวนมากเปนเพศชาย จำนวน 12 คนคิดเปนรอยละ 60.00 เปนหญิงจำนวน
8 คน คิดเปนรอยละ 40.00
I
กลุมพนักงานปจจุบันเปนเพศชาย จำนวน 25 คนคิดเปนรอยละ 50.00 เปนหญิงจำนวน 25 คน คิด
เปนรอยละ 50.00

ตารางที่ 9 อายุ
พนักงานปจจุบัน
อายุ
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พนักงานลาออกแลว

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

นอยกวา 25 ป

9

18.00

6

30.00

25 - 30 ป

12

24.00

7

35.00

31 - 35 ป

20

40.00

2

10.00

36 - 40 ป

4

8.00

0

0.00

41 ปขึ้นไป

5

10.00

5

25.00

รวม

50

100

20

100

ตารางที่ 9 ในสวนของอายุพนักงานสรุปวา
I
กลุมพนักงานที่ลาออกแลวสวนมากอายุระหวาง 25 - 30 ป จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลง
มาคืออายุนอยกวา 25 ป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00
I
กลุมพนักงานปจจุบันสวนมากอายุระหวาง 31 - 35 ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา
คืออายุระหวาง 25 - 30 ป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24.00
ตารางที่ 10 อายุงาน
พนักงานปจจุบัน
อายุงาน

พนักงานลาออกแลว

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

นอยกวา 6 เดือน

15

30.00

5

25.00

นอยกวา 1 ป

8

16.00

2

10.00

1 - 2 ป

7

14.00

4

20.00

3 - 4 ป

4

8.00

4

20.00

5 ปขึ้นไป

16

32.00

5

25.00

รวม

50

100

20

100
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ตารางที่ 10 ในสวนของอายุงานสรุปวา
I
กลุมพนักงานที่ลาออกแลวสวนมากอายุงานนอยกวา 6 เดือน และ อายุงาน 5 ปขึ้นไป จำนวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 25.00
I
กลุมพนักงานปจจุบันสวนมากอายุงาน 5 ปขึ้นไป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมาคือ
อายุงานนอยกวา 6 เดือน จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 30.00
ตารางที่ 11 การศึกษา
พนักงานปจจุบัน
การศึกษา

พนักงานลาออกแลว

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

ปริญญาตรี

33

66.00

11

55.00

ปริญญาโท

17

34.00

9

45.00

ปริญญาเอก

0

0.00

0

0.00

รวม

50

100

20

100

ตารางที่ 11 ในสวนของระดับการศึกษาสรุปวา
I
กลุมพนักงานที่ลาออกแลวอยูในระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และอยูในระดับ
ปริญญาโท จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00
I
กลุมพนักงานปจจุบันอยูในระดับปริญญาตรี จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 66.00 และอยูในระดับ
ปริญญาโท จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.00
ตารางที่ 12 อัตราเงินเดือนรวมคาคอมมิชั่น
พนักงานปจจุบัน
อัตราเงินเดือน
จำนวน
รอยละ

พนักงานลาออกแลว
จำนวน

รอยละ

10,000 - 15,000 บาท

12

24.00

6

30.00

15,001 – 20,000 บาท

8

16.00

5

25.00

20,001 – 25,000 บาท

8

16.00

1

5.00

25,001 – 30,000 บาท

5

10.00

2

10.00

30,000 บาทขึ้นไป

17

34.00

6

30.00

รวม

50

100

20

100
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ตารางที่ 12 ในสวนของอัตราเงินเดือนรวมคอมมิชั่นสรุปวา
I
กลุมพนักงานที่ลาออกแลวสวนมากอัตราเงินเดือนอยูที่ 10,000 - 15,000 บาท จำนวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 30.00 และ อัตราเงินเดือนอยูที่ 30,000 ขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.00
I
กลุมพนักงานปจจุบันสวนมาก อัตราเงินเดือนอยูที่ 30,000 ขึ้นไป จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.00
รองลงมาคืออัตราเงินเดือนอยูที่ 10,000 - 15,000 บาท จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24.00
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในงานและองคกรของพนักงาน
พนักงานปจจุบัน พนักงานลาออกแลว
ขอ
คำถาม
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ผูนำองคกรมีการบริหารงานที่มีความโปรงใสและตรงไป
3.94
2.90
1
ตรงมา
ผูนำองคกรเปดใจรับฟง ความคิดเห็นของพนักงาน และนำ
3.70
2.15
2
ไปแกปญหาอยางจริงจัง
องคกรเลื่อนตำแหนงใหกับพนักงานที่มีความสามารถเดน
3.68
2.10
3
ชัด และดำเนินการอยางยุติธรรม
4
5
6

7
8

9

10
11
12

ในหนวยงานของทานตั้งแตระดับผูจัดการจนถึงพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ตางใหความสำคัญกับการทำงานรวมกัน
เปนทีมเปนอยางดี
องคกรใหเงินเดือนทานเหมาะสมกับงานที่ทานรับผิดชอบ

4.20

3.15

3.74

2.90

ทานเขาใจงานและหนาที่ความรับผิดชอบของทานอยาง
ชัดเจน
เปาหมายขององคกรมีความชัดเจน พนักงานมีความเขาใจ
เปนอยางดี

4.22

3.25

3.82

2.35

เปาหมายขององคกรเนนใหความสำคัญกับองคกร
พนักงาน และลูกคาเทากัน
โครงสรางองคกรมีสายบังคับบัญชาที่กระชับ ทำใหงายตอ
การสื่อสารและประสานงานระหวางผูบริหารกับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
โครงสรางองคกรแสดงถึงบทบาทหนาที่ของแตละตำแหนง
งานอยางชัดเจน
องคกรมีระบบการแตงตั้งโยกยายตำแหนง ซึ่งไมไดขึ้นอยู
กับความพอใจของผูบริหาร มีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพ
องคกรมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับดูแลขอ
รองเรียนของลูกคา

3.54

2.15

3.96

2.50

3.90

2.80

3.72

2.05

3.88

3.30

30

13

14

15
16
17
18
19
20

พนักงานทุกระดับแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะปรับปรุง
คุณภาพหรือบริการอยูเสมอ

3.58

2.30

พนักงานไดรับการสนับสนุนใหตัดสินใจไดทันทีเมื่อจำเปน
โดยไมตองรอการอนุมัติจากผูบริหารกอน

3.42

1.75

พนักงานทุกคนสามารถแสดงความสามารถในการทำงาน
ไดอยางเต็มที่
งานที่ทานไดรับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพ และ
ความรูความสามารถที่ทานมี
องคกรสนับสนุนพนักงานทุกระดับ เขารับการฝกอบรม
ศึกษาตอ อยางตอเนื่อง
พนักงานสวนใหญที่อยูในองคกรนี้เมื่ออายุงานมากขึ้น ยิ่ง
มีความรู ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น
พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามคานิยม (Value)
ขององคกรที่กำหนดอยางเครงครัด
ทานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้

3.96

1.70

3.98

1.90

3.86

2.35

4.14

3.40

3.82

2.4

4.12

1.95

ตารางที่ 14 สรุปภาพรวมแตละมิติ ความพึงพอใจงานและองคกรของพนักงาน
พนักงานปจจุบัน พนักงานลาออกแลว
ลักษณะข้อมูล
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ดานผูนำองคกร

3.82

2.53

ดานสภาพการทำงาน

3.94

2.63

ดานคาตอบแทน

3.74

2.90

ดานลักษณะงาน

4.22

3.25

โครงสรางองคกร

3.93

2.65

กลยุทธและเปาหมายองคกร

3.68

2.25

ระบบและกระบวนการ

3.73

2.68

ดานภาพรวมองคกร
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ทักษะการทำงาน

4

2.88

พนักงาน

3.97

1.8

รูปแบบการบริหารงาน

3.5

2.03

คานิยมรวมกันของคนในองคกร

3.97

2.18

จากตารางที่ 13 และ 14 พบวา
I
ความพึงพอใจในกลุมพนักงานที่ลาออกแลวมีความพึงพอใจในงานและองคกรโดยรวมอยูในระดับต่ำ
จนถึงระดับปานกลาง ซึ่งสามารถแยกในแตละดานไดดังนี้
I
1.ดานผูนำองคกรอยูในระดับปานกลาง
I
2.ดานสภาพการทำงานอยูในระดับปานกลาง
I
3.ดานคาตอบแทนอยูในระดับปานกลาง
I
4. ดานลักษณะงานอยูในระดับปานกลาง
I
5.โครงสรางองคกรอยูในระดับปานกลาง
I
6.กลยุทธและเปาหมายองคกรอยูในระดับต่ำ
I
7.ระบบและกระบวนการอยูในระดับปานกลาง
I
8.ทักษะการทำงานอยูในระดับปานกลาง
I
9.พนักงานอยูในระดับต่ำ
I
10.รูปแบบการบริหารอยูในระดับต่ำ
I
11.คานิยมรวมกันของคนในองคกรอยูในระดับต่ำ
I
ความพึงพอใจในกลุมพนักงานปจจุบันมีความพึงพอใจในงานและองคกรโดยรวมอยูในระดับสูง ซึ่ง
สามารถแยกในแตละดานไดดังนี้
I
1.ดานผูนำองคกรอยูในระดับสูง
I
2.ดานสภาพการทำงานอยูในระดับสูง
I
3.ดานคาตอบแทนอยูในระดับสูง
I
4. ดานลักษณะงานอยูในระดับสูง
I
5.โครงสรางองคกรอยูในระดับสูง
I
6.กลยุทธและเปาหมายองคกรอยูในระดับสูง
I
7.ระบบและกระบวนการอยูในระดับสูง
I
8.ทักษะการทำงานอยูในระดับสูง
I
9.พนักงานอยูในระดับสูง
I
10.รูปแบบการบริหารอยูในระดับสูง
I
11.คานิยมรวมกันของคนในองคกรอยูในระดับสูง
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I
สรุปผลในการวิเคราะหจากแบบสอบถามในสวนที่ 2 พบวา กลุมพนักงานลาออกไปแลวมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับต่ำจนถึงปานกลาง แตความพึงพอใจในสวนกลยุทธและเปาหมายองคกรอยูในระดับต่ำ
มีจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70 ความพึงพอใจในดานพนักงานอยูในระดับต่ำมีจำนวน 12 คน คิดเปนรอย
ละ 60 ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารอยูในระดับต่ำมีจำนวน 15 คน คิดเปน รอยละ 75 ความพึงพอใจใน
คานิยมรวมกันของคนในองคกรอยูในระดับต่ำ 12 คนคิดเปนรอยละ 60
I
กลุมพนักงานปจจุบันมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงในทุกดาน
I
สรุปขอมูลในสวนการสัมภาษณผูบริหารบริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด
วิสัยทัศนและทิศทางการบริหาร
เปาหมายหลักของ บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จำกัด จากที่ผานมาบริษัทมี สวนแบงตลาดอยูที่ 2.12% ในป
2011 ซึ่งดีกวาปที่แลว คือป 2010 ที่อยู 1.74% ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของบริษัทดวยเหมือนกัน แตง
เนื่องจากป 2012 เปนปที่เริ่มมีการเปดคาคอมเสรี ซึ่งจะมีผลตอรายไดของบริษัทไมมาก ก็นอย บริษัทจึงมุงมัน
เนนใหความสำคัญเกี่ยวกับขอมูลขาวสารใหแกลูกคาเพื่อสรางความมั่นใจและบริการที่ดีใหแกลูกคาใหดียิ่งขึ้น
เปนการเพิ่มคุณคาทางบริการ ซึ่งตอไปธุรกิจนี้จะแขงขันกันดานบริการมากขึ้น และจะมีนโยบายรับเด็กที่จบ
ใหม คัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยและนำมาอบรมสรางความรูในการลงทุน
ปญหา
เปนบริษัทหลักทรัพยขนาดเล็ก ยังไมคอยมีชื่อเสียง บริษัทยังขาดความนาเชื่อถือ ถาเทียบกับบริษัทหลักทรัพย
ที่มีธนาคารเปนบริษัทแม ทำใหพนักงานไมคอยเลือกที่จะมาสมัครกับทางบริษัท
ปญหาเรื่องบุคคลกร
สภาวะการแขงขัน
สภาวะการแขงขันของธุรกิจหลักทรัพยจะแขงขันกันสูง และมีขนาดที่ใหญขึ้น การเขามาของนักลงทุนตางชาติ
ทำใหมีผูเลนใหมเขามาในตลาด อีกทั้งดานเงินฝากธนาคารมีการลดการค้ำประกันเงินฝากทำใหฐานเงินฝาก
บางสวนที่ยอมรับความเสี่ยงไดบางจะเกิดการโยกยายจากตลาดเงินเขาสูตลาดทุน และการมีผลิตภัณฑดานการ
ลงทุนใหม เชน Gold Future , Silver Future SBL , TFEX เปนตน ทำใหภาพรวมของตลาดจะยิ่งขยายมาก
ขึ้น ทำใหเกิดการแขงขันกันดานราคาคาคอมมิชชั่นกันมากนัก มุงมั่นเนนใหความสำคัญเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร
ใหแกลูกคา เพื่อสรางความมั่นใจและบริการที่ดีใหแกลูกคาใหดียิ่งขึ้น ระบบคอมพิวเตอรตองไดรับการพัฒนาให
ดีขึ้นและใหบริการไดทันเวลา เปนการเพิ่มคุณคาทางบริการ
การดำเนินงาน
วางกลยุทธในการทำงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางดานการตลาดโดยกำหนดกลยุทธทางดานการตลาด
โดยใหทรัพยากรบุคคลที่ที่เปนเหมือน ของที่เหมาะกับงานที่ไดรับมอบมาโดยใหคนใหเหมาะสมกับการ ดานเงิน
ลงทุนที่ตองเสียไปเพื่อใหไดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและงบประมาณที่จัดสรรในการทำงานตอบุคคลากร โดย
ตองวางแผนในการดำเนินงานใหสอดคลองกับบุคคลากร การดึงใหลูกคาเขามามีสวนรวม การใหความรูกับ
ลูกคา การใหความรูกับพนักงาน
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ติดตามการประเมินการปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติงานโดยมีการประเมินจากการ
ทำงาน ระเบียบวินัยของบริษัท ยอดขาย สวนแบงตลาด กำไรขาดทุนของลูกคา วาเปนไปตามที่ทางบริษัทได
กำหนดหรือไม เพื่อสาเหตุในการทำงานที่เกิดปญหาและจะไดแกไขปญหาที่เกิด คือการใชบุคคลากรไมตรงกับ
ความสามารถของแตละคน สาเหตุอาจมาจากการที่ยังไมไดประเมินการทำงานกอนการทำงานวาแตละคนมี
ความสามารถในดานใดและเหมาะสมกับการทำงานในลักษณะใด เมื่อพบปญหาที่มีการแกไขโดยปรับเปลี่ยน
บุคคลากรใหเหมาะสมกับงาน และยังสงเสริมการอบรมเพิ่มความรูใหกับพนักงาน
การคัดเลือกพนักงาน
เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพยกำลังอยูในชวงขยายตัว มีการคาแบบเสรี เพราะฉนั้นการคัดเลือกบุคคลการก็ตองให
ตรงความสามารถในแตละตำแหนงนั้นๆ ซึ่งตองดูประกอบกันหลายๆได เพื่อสามารถเขามาทำงานหรือแขงขัน
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
องคกรจะมีการออบแบบหลักสูตร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ซึ่งจะสามารถสรางความนาเชื่อถือไดอยางมือ
อาชีพ ในขณะเดียวกันองคกรก็แจงใหกับพนักงานทุกคนทราบถึงคานิยมขององคกรวา ลูกคาสำคัญที่สุด มีการ
สรางสรรสิ่งใหมๆ รับผิดชอบตอสังคมและมีความซื่อสัตยโปรงใส ดวยเหตุนี้เราจึงออกแบบหลักสูตรการอบรม
ใหเหมาะสมกับพนักงาน โดยจะเริ่มหลักสูตรการขายเชิงที่ปรึกษา ทักษะการนำเสนอ และอื่นๆ
การสัมภาษณรับพนักงานเราจะถามถึงความตองการของพนักงานวาอยากเปนอะไร ซึ่งจะตางจากการ
สัมภาษณสมัยกอนที่ถามวา บานอยูแถวไหน มาทำงานสะดวกมัย มีใบอนุญาตคาหุนหรือยัง ซึ่งปจจุบันลด
ความสำคัญลงบางแลว แตเรามองไปที่ การดึงศํกยภาพของพนักงานใหออกมามากที่สุด โดยถามถึงจุดมุง
หมายของพนักงานวาอยากจะเปนอะไรมากที่สุด จะไดรูวาเราจะสามารถพัฒนาเขาไปในทิศทางใด และทำให
เขาอยูกับองคกรไดนานมากที่สุด
วัฒนธรรมองกรที่เราสรางขึ้นมา จะเห็นวาพนักงานในองคกรจะยิ้มและสวัสดีทักทายกัน สภาพแวดลอมในการ
ทำงาน หัวหนาที่เขาใจลูกนอง ยอมรับฟงเวลาที่ลูกนองมีปญหาสามารถเขามาปรึกษา รวมทั้งอุปกรณเครื่องไม
เครื่องมือ สิ่งเหลานี้ทำใหพนักงานสามารถทำงานไดอยางสบายใจ
การจัดการภายใน
การบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพเปนอยางดีทำใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของพนักงานยังคงตองปรับปรุงอยูเสมอ ตองสอนใหพนักงานทุกคนรูจักคานิยมขององคกร คือ
ลูกคาสำคัญที่สุด
ความพึงพอใจ
ในระดับผูบริหารเกือบทั้งหมดจะมีความพึงพอใจในการทำงานเปนอยางมาก คาตอบแทนและสวัสดิการใน
บริษัทมีความเหมาะสมตามความสามารถและและวุฒิการศึกษาของบุคคลากรในองคกรในองคกรเปนอยางดี
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พนักงานในองคกรสวนใหญมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการทำงานที่ไดรับมอบหมาย
เปนอยางมาก เครื่องมือและอุปกรณในการทำงานมีความสะดวกรวดเร็วเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และความ
เหมาะสมในการทำงานทันสมัยในการใหบริการเปนอยางดี สถานที่ในการทำงานและบรรยากาศในการทำงานมี
ความเปนสวนตัวเหมาะสมแกการทำงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไดเปนอยางดี
การวิเคราะหโดย อิชิกาวา ไดอะแกรมหรือแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram)
ภาพที่ 5 แผนผังกางปลา
Man

Machine
ทำยอดไมถึง

ถูกซื้อตัว

ซอมชา

รายไดไมพอ

ไมทันสมัย
การลาออก

ขาดทักษะในการนำเสนอ
รอใหลูกคาเขามาหา
Method
1.ปญหาดานกระบวนการบริหารจัดการ (Method)
I
1.1พนักงานการตลาดสวนใหญจะขาดทักษะในการนำเสนอ ทำใหไมสามารถแนะนำขอมูลตอลูกคาได
สงผลใหลูกคาไมกลาตัดสินใจลงทุนกับทางองคกร สุดทายพนักงานก็ไมไดยอดขายตามเปา
I
1.2พนักงานมักจะไมออกไปหาลูกคาเพิ่มเติม แตจะรอใหลูกคาเขามา พนักงานไมมีความกระตือรือรน
ที่จะออกไปหาลูกคา ในสภาวะที่มีการแขงขันกันสูงพนักงานการตลาดจะอยูไดดวยยอดขายและถาจำนวนลูกคา
ไมเพิ่ม ยอดขายก็จะไมเพิ่มแลวทายที่สุดก็จะอยูไมได
2.ปญหาดานพนักงาน (Man)
H
2.1พนักงานการตลาดจะถูกวัดดวยยอดขาย หากไมถึงเปาที่กำหนดในแตละเดือน ก็จะเริ่มถูกพิจราณา
การทำงาน การตัดสินใจลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
I
2.2ระดับฐานเงินเดือนของโกลเบ็ลก ไมสูงมากเมื่อเทียบกับที่อื่น หากพนัดงานทำเปาไมถึงกำหนดจะ
กระทบตอรายไดในแตละเดือน
I
2.3การถูกซื้อตัว พนักงานที่มียอดขายอยูในระดับดี มักจะถูกคูแขงยื่นขอเสนอผลประโยชนที่ดีกวาเพื่อ
ใหยายฐานลูกคาไปยังอีกองคกร สงผลใหองคกรสูญเสียรายได
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3.ปญหาดานเครื่องมือและอุปกรณ (Machine)
H
3.1อุปกรณในการทำงาน ไมทันสมัย ทำใหทำงานไดชา ซึ่งในตลาดหลักทรัพยทุกวินาทีมีการ
เปลี่ยนแปลงไดเสมอ
I
3.2อุปกรณคอมพิวเตอรเมื่อเสียแลวมีกระบวนการซอมที่ชา ทำใหขาดอุปกรณในการทำงาน
I
ผูศึกษาทำการวิเคราะหภาพรวมขององคกรโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อสามารถเสนอ
แนวทางการแกไขเชิงกลยุทธในขั้นตอนตอไปดังนี้
I
I
I
I
I

จุดแข็ง (Strength)
1.บริษัทดำเนินธุรกิจหลักทรัพยที่ครบวงจร
2.มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดานทองคำ
3.มีทีมวิเคราะที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ
4.บริษัทมีความยืดหยุนจากพนักงานสูผูบริหารสามารถสือสารถึงกันไดสะดวก

I
I
I
I

จุดออน (Weakness)
1.บริษัทเปนโบรเกอรที่มีขนาดเล็ก
2.ชื่อเสียงยังไมเปนที่รูจัก
3.ถูกซื้อตัวบอย

I
I
I

โอกาส (Opportunity)
1.ดวยนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชชั่น ทำใหเกิดมูลคาซื้อขายในตลาดมากขึ้น
2.การลดอัตราค้ำประกันเงินฝากทำใหเงินฝากยายจากตลาดเงินเขาสูตลาดทุน

I
I
I
I

อุปสรรค (Threat)
1.ความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอบริษัทยังไมชัดเจน
2.เมื่อตลาดเสรีจะมีคูแขงขันเขามาแยงตลาดไดงาย
3.ตลาดหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

I
จากการวิเคราะห SWOT Analysis ขององคกร สามารถนำมาแสดงในการคนหาแนวทางเลือกเพื่อที่จะ
นำเสนอแนวทางแกไขปญหาไดในแตละทางเลือกโดยใชวิธี TOWS Matrix เปนการมองโอกาสรวมกับจุดแข็ง
โอกาสรวมกับจุดออน และจุดแข็งรวมกับอุปสรรค ซึ่งจะเปนที่มาของแตละทางเลือกดังนี้
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ตารางที่ 15 TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strength-S)

จุดออน (Weakness-W)

โอกาส (Opportunity-O)

โอกาส + จุดแข็ง
กลยุทธในการสนับสนุนใหพนักงาน
และลูกคา พัฒนาศักยภาพความรู
ในสินคาใหมและขยายฐานพนักงาน

โอกาส + จุดออน
การสรางแบรนด การประชาสัมพันธ
ใหเปนที่รูจักและสรางความนาเชื่อ
ถือ

อุปสรรค (Threat-T)

จุดแข็ง + อุปสรรค
กลยุทธการสรางบุคคลกรใหกาวขึ้น
มาเปนนักการขายเชิงที่ปรึกษามือ
อาชีพ

แนวทางการแกปญหา
I
จากการคนหารากของปญหาและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนโอกาสและอุปสรรคขององคกร รวมทั้งการ
วิเคราะหในรูปแบบ TOWS Matrix แลว ทางผูศึกษาจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อเปนการขยายความในแตละ
ทางเลือกใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งมีรายละเอียดในแตละทางเลือกดังนี้
I
ทางเลือกที่ 1 กลยุทธในการสนับสนุนใหพนักงานและลูกคา พัฒนาศักยภาพความรู ในสินคาใหมและ
ขยายฐานพนักงาน กลยุทธนี้มุงมั่นใหพนักงานเกิดการตื่นตัว มุงมั่น เสริมสรางความรูในสินคาใหม จะสงผล
ทำใหองคกรเกิดการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
I
1. ฝายทรัพยากรบุคคลเปดหลักสูตรอบรมใหกับพนักงานติดอาวุธความรู สรางหลักสูตรที่เหมาะสม
สอนการนำเสนอสินคาใหสามารถนำเสนอสินคาไดหลากหลายและถูกตอง และรองรับตอการเปดตลาดแขงขัน
เสรี ที่จะมาถึง
I
2.จัดอบรมและงานสัมมนาใหกับลูกคาเพื่อเพิ่มความรู สรางประสบการณรวมกับลูกคา และเปนการ
แนะนำองคกรใหเปนที่รูจักมากขึ้น
I
3. องคกรทำการคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรูเหมาะสม โดยใชการเขาถึงแหลงทรัพยากร การ
ไปเปดบูธรับสมัครพนักงานถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาจบใหมไดมีโอกาสรวมงาน แลว
นำมาฝกอบรมดานความรูการลงทุน
I
4. การคัดสรรพนักงานการตลาดจากสินคาประเภทอื่นๆ เชน พนักงานขายบาน ขายรถยนต ขายคอน
โด คนกลุมนี้จะมีกลุมลูกคาที่มีประสิทธิภาพอยู แลวนำมาสอนเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
I
5.เมื่อทุกอยางจัดทำเสร็จใหจัดทำเปนคูมือ ใหกับพนักงานเพื่อใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน
I
6.ตองมีการวัดผล และการสังเกตุอยางใกลชิด โดยหัวหนาทีมของแตละทีม พรอมทั้งใหคำปรึกษา คำ
แนะนำตางๆแกพนักงาน และมอบรางวัลแดพนักงานที่ทำสำเร็จ

I
ขอดี
I
1.พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้นและพนักงานจะมีมุมมองวาองคกรเปนเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแล
ใสใจทำใหพนักงานประสบความสำเร็จตามเปาหมาย
I
2.เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองคกรและเปนแหลงความรู ที่องคกรมีความชำนาญกวาคู
แขง ทำใหพนักงานมีความสามารถที่จะแขงขันในตลาดได
I
3.องคกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ มากขึ้น ทำใหเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
I
4.องคกรจะเกิดภาพลักษณที่ดีกับพนักงานและสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดมากขึ้น
H
I
I
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ขอเสีย
1.ใชระยะเวลานานในการเรียนรูสินคาใหมและมีสินคาที่ตองเรียนรูเยอะ
2.พนักงานเดิมจะปรับเปลี่ยนยากเนื่องจากมีแนวคิดเดิมๆ อยู

I
ทางเลือกที่ 2 กลยุทธการสรางแบรนด การประชาสัมพันธ ใหเปนที่รูจักและสรางความนาเชื่อถือ
กลยุทธทางเลือกนี้เปนการสรางภาพลักษณโดยรวมระดับองคกร ใหเปนไปอยางมีระบบ และมีความชัดเจน
พรอมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา เนื่องจากโกลเบ็ลกเปนบริษัทเล็กเมื่อเทียบกับ บริษัทอื่นๆใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
I
1.เนนสรางภาพลักษณใหเปนที่รูจักในอุตสาหกรรมมากขึ้น ใชสีและโลโกขององคกรใหเปนหนึ่งเดียว
แลวประชาสัมพันธุออกไปในทุกสื่อ
I
2.สรางทีมประชาสัมพันธ ออกงาน จัดบูธใหความรู ตามมหาวิทยาลัยตางๆ
I
3.ใชความชำนาญและความรูดานทองคำโดยใหทีมวิเคราะห ออกสื่อใหความรูแนะนำการลงทุน
I
4.การใชสื่อ online ตางๆ ปรับปรุงเว็ปไซดขององคกรใหดูนาเชื่อถือ
I
5.จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาและการใหความรูกับลูกคาในการลงทุนในผลิตภัณฑตางๆ
I
6.จางบริษัทที่ปรึกษาในการสรางแบรนด เพื่อชวยวางแผนประชาสัมพันธ
I
I
I
I
I

ขอดี
1.สรางภาพลักษณองคกรใหเปนที่รูจักมากขึ้น
2.พนักงานและลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในองคกร
3.สรางโอกาสทำใหเกิดตลาดและลูกคากลุมใหม
4.สรางความคุนเคย ระหวางองคกรกับลูกคา

I
I
I

ขอเสีย
ใชงบประมาณสูงมาก
ใชเวลาคอนขางนานในการประชาสัมพันธใหรับรูทั่วถึง
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I
ทางเลือกที่ 3 กลยุทธการสรางบุคคลกรใหกาวขึ้นมาเปนนักการขายเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ ในกลยุทธ
นี้เปนกลยุทธระดับทีมงาน สามารถทำใหองคกรรักษาพนักงานที่มีศักยภาพใหอยูกับองคกร พรอมทั้งเปนเพิ่ม
ความรู ความสามารถใหบุคคลากรในองคกร เปนการปองกันไมใหพนักงานลาออกไปทำงานกับคูแขงขันที่อื่น
ได เพราะสิ่งเหลานี้ทำใหองคกรเพิ่มคูแขงขันมากขึ้น อีกทั้งยังทำใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอองคกร
มากขึ้น
ซึ่งในการสรางบุคลากรที่มีศักยภาพใหกาวขึ้นมาเปนนักการขายเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อทำให
องคกรเกิดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆดาน
องคกรยังสามารถรองรับงานและรองรับความตองการ
ของลูกคาที่มีอยางไมหยุดยั้งไดอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งเมื่อตลาดเขาสูระบบเสรีแลวพนักงานจำเปนตองมีความรู
ในสินคาที่หลากหลาย ขั้นตอนในการคนหาบุคคลากรที่จะกาวเขามาเปนที่ปรึกษาและวิทยากรมีวิธีการดำเนิน
งานดังนี้
I
I
1.องคกรทำการคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถแลวสงไปอบรมเรียนรู ในสินคา
แตละตัว แลวนำกลับมาเปนทีมงานในการสอนและเปนวิทยากร
I
2.ติดอาวุธทางความรูใหกับพนักงานทุกคน เสริมสรางความรูใหเพียงพอ โดยการเปดหลักสูตรอบรม
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป เชน หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอ , หลักสูตรสินคา TFEX เปนตน
I
3.ฝายทรัพยากรบุคคลสัมภาษณพนักงานแตละคนวาอยากเติบโตไปในสายงานใด จะไดพัฒนา
ศักยภาพที่พนักงานมีนั้นใหตรงกับความตองการและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
I
4.จัดกลุมของพนักงานที่สนใจจะเติบโตไปสายงาน ใหทางฝายทรัพยากรบุคคลทำการฝกอบรมและ
วัดผล และเตรียมพรอมที่จะขึ้นมาเปนทีมสอนตอไป
I
5.มอบรางวัลใหกับพนักงานที่ทำไดดีและมีความสามารถ
I
ขอดี
I
1.พนักงานเกิดความพึงพอใจมากขึ้นและพนักงานจะมีมุมมองวางองคกรใหความใสใจในความสามารถ
และตัวพนักงานมากขึ้น
I
2.พนักงานเกิดการเรียนรูมุงมั่นที่ปฎิบัติงานเพื่อใหตนเองมีความกาวหนาในสายอาชีพ
I
3.องคกรสามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพใหอยูกับองคกร เพราะบุคคลเหลานี้จะทำใหองคกรเกิด
การพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค
I
4.องคกรสามารถสรางทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายผลิตภัณฑ
I
I
I

ขอเสีย
1.ใชระยะเวลานานในการสรางบุคลากรใหกาวขึ้นมาเปนมืออาชีพ
2.ใชงบประมาณสูง
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การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไข
H
จากการวิเคราะหกระบวนการและวิธีการดำเนินการ ขอดี ขอเสีย ที่เกิดขึ้นในแตละทางเลือก งบ
ประมาณและระยะเวลาที่ใชในการดำเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ ปรากฎวา บริษัทควรดำเนินการแกไขทั้ง 3
แนวทาง แตบริษัทไมสามารถดำเนินการทั้งหมดไดในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น แนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือ
แนวทางที่ 1 กลยุทธในการสนับสนุนใหพนักงานและลูกคา พัฒนาศักยภาพความรู ในสินคาใหมและขยายฐาน
พนักงาน องคกรจะไดรับ ความพึงพอใจมากขึ้นจากพนักงานและลูกคา มุมมองที่มีตอองคกรจะเปนเหมือนพี่
เลี้ยงที่คอยดูแลใสใจทำใหพนักงานประสบความสำเร็จตามเปาหมาย เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
องคกรและเปนแหลงความรู ที่องคกรมีความชำนาญกวาคูแขง ทำใหพนักงานมีความสามารถที่จะแขงขันใน
ตลาดได องคกรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ มากขึ้น ทำใหเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ในทางเลือกที่ 1
นี้ องคกรจะเกิดภาพลักษณที่ดีกับพนักงานและสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดมากขึ้นสามารถแกไขปจจัยการ
ลาออก และปจจัยที่สรางความไมพึงพอใจใหกับพนักงานไดมากกวาทางเลือกอื่น ซึ่งความคิดเห็นไมพึงพอใจใน
ดานพนักงานในกลุมพนักงานที่ลาออกไปแลว มีอยู 12 คน คิดเปนรอยละ 60 องคกรควรปรับปรุง เนืองจาก
แนวทางเลือกนี้สามารถทำใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน มีความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้น มีความมั่นใจ
ในการนำเสนอการลงทุนที่ดีแกลูกคา ทำใหผลการทำงานของพนักงานดีขึ้น พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ทำงาน มีความมุงมั่นในการทำงานมากขึ้น งานออกมามีคุณภาพ สงผลไปยังลูกคาภายนอกเกิดความพึงพอใจ
เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนกับองคกร สรางภาพลักษณที่ดีทั้งยังสรางความจงรักภักดีตอลูกคาในระยะยาวตอ
ไป ในสวนนี้องคกรจะไดรับผลการดำเนินงานที่ดีตามมา
กลยุทธที่ใชในการดำเนินการ
เนื่องจากสินคาและบริการของบริษัท เปนสินคาที่เกี่ยวกับตลาดทุน เพื่อใหการดำเนินธุรกิจประสบผล
สำเร็จจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานสะทอนใหเห็นวา กลยุทธที่ใชสำหรับสำหรับบริษัท จึงใชกลยุทธ
แบบมุงเนน ( Focus ) ในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดวยการเนนในเรื่องการสรางควารูความ
ชำนาญในผลิตภัณฑใหมที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธที่ทางบริษัทกำลังจะเลือกใชในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริม
สรางการแขงขันในอนาคต ในกลยุทธระดับบริษัท ดังนี้
1. การเปดศูนยอบรมใหกับพนักงานและลูกคา เพื่อสรางบุคลากรใหมีความรูและทักษะในอุตสาหกรรม
นี้ใหมีมากขึ้น
2. การขยายตลาดกลุมใหกวางขึ้นโดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆเขาไป เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุนให
มีมากขึ้น
3.จัดการเก็บขอมูลแลวสรางเปนคูมือสงใหพนักงานทุกคน
_
การเลือกดำเนินการแกไขปญหาจากแนวทางการเลือก เปนสื่งที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งการที่บริษัทจะ
สามารถแขงขันกับคูแขงขันไดนั้นควรจะตองมีบุคลากรที่มีความรูมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการลาออก พึงพอใจ
ที่จะอยูกับบริษัทและเติบโตไปพรอมกัน

บทที่ 4
บทสรุป และขอเสนอแนะ
!
การศึกษาเรื่อง “ศึกษาปญหาการลาออกและกำหนดกลยุทธของบริษัทหลักทรัพย โกลเบ็ลก จำกัด” มี
วัตถุประสงคการศึกษา 3 ประการ คือ
J 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานบริษัท เพื่อนำสาเหตุเหลานี้มาแกไขปญหา
C
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานปจจุบัน เพื่อหาทางแกไขความไมพึ่งพอใจที่เกิดขึ้นอาจจะ
นำไปสูการลาออกในอนาคต
C
3. เพื่อสามารถนำมากำหนดกลยุทธของบริษัทในการบริหารงานไดอยางเปนระบบมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู
ความไดเปรียบทางดานการแขงขันในธุรกิจ
C
การศึกษาของปญหาของบริษัทหลักทรัพย โกเบล็ก จำกัด เปนการศึกษาดวยวิธีการพรรณนาเชิง
วิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังนี้
C
1. ศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาสภาพของอัตราการเขาออกงาน
C
2. ศึกษาปญหาและลักษณะการบริหารจัดการภายในองคกรบริษัทโกเบล็ก จำกัด โดยเก็บขอมูลดวยวิธี
การสัมภาษณแบบเจาะลึก ( Depth-Interview ) กับผูบริหารและพนักงานของงบริษัทโกเบล็ก จำกัด
C
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อกำหนดกลยุทธในการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในบริษัทโกเบล็ก จำกัด โดย
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานประกอบกับทฤษฎี ตลอดจนนำผลการศึกษาที่
เกี่ยวของมาวิเคราะห เพื่อกำหนดเปนกลยุทธ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการในการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการพรรณาเชิงวิเคราะห โดยการ
ศึกษาจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ การศึกษาปญหาและลักษณะปญหาดวยการสัมภาษณเชิงลึก ( Depth
Interview ) กับผูบริหารและพนักงาน และวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการศึกษาที่
สำคัญคือ แนวคิดองคการและการจัดการ แนวคิดการบริหารงาน แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพ และ
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ
สำหรับแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคือ แหลงขอมูลจากเอกสาร ทฤษฎี เว็บไซตและเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวของ แหลงขอมูลจากวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( Depth Interview ) กับผูบริหารและพนักงาน
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สรุปผลการศึกษา
1
แนวทางแกไขที่จะนำมาใชในการแกไขปญหาการลาออก คือ กลยุทธในการสนับสนุนให
พนักงานและลูกคา พัฒนาศักยภาพความรู ในสินคาใหมและขยายฐานพนักงาน ใชกลยุทธแบบมุงเนน
( Focus ) ในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน การเปดศูนยอบรมใหกับพนักงานและลูกคา การขยาย
ตลาดกลุมใหกวางขึ้นโดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆเขาไป และจัดการเก็บขอมูลแลวสรางเปนคูมือ เพื่อใหเกิด
ศักยภาพ และความพึงพอใจในองคกร ลดอัตราการลาออก และพรอมที่จะเติบโตไปกับองคกร
ซึ่งจากการศึกษาถึงผลจะไดรับ และผลเสียที่จะสูญเสียนับวาทางเลือกที่ 1 เหมาะสมที่สุด และ
สอดคลองกับแนวคิดของผูบริหารองคกร จึงใชเปนกลยุทธในการแกไขปญหาการลาออกและเปนการแกไข
ปญหาดานอื่นๆ อีกดวย
ขอจำกัดของการศึกษา
1.ระยะเวลาของการศึกษามีระยะเวลาจำกัด จึงทำใหขั้นตอนในการเก็บขอมูลเปนไปอยางเรงรีบ และ
ขั้นตอนในการวิเคราะหตองใชเวลา ทำใหเกิดความลาชาในการวิเคราะหขอมูล
2.กลุมพนักงานลาออกแลวติดตอประสานงานคอนขางยาก
3.ขอมูลขององคกรบางคาเปนความลับไมสามารถเปดเผยได อาจทำใหตัวเลขที่เสนอไปคลาดเคลื่อนได
ขอเสนอแนะการศึกษา
1.บริษัทควรจะทำการสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่นาเชื่อถือมากขึ้น เนนการทำประชาสัมพันธ
ใหมากขึ้น ตามแนวทางเลือกที่ 2
2.ผูบริหารควรเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลใหมากขึ้น ไมใชมองแตเพียงยอดขาย เพียง
อยางเดียว
3.ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจกับพนักงานใหเกิดความกระตือรือรนในการทำงานใากขึ้น
4.ฝายทรัพยากรบุคคล ตองสรางหลักสูตรการอบรม ที่จะเปนตัวชวยใหพนักงานมีความรูความสามารถ
ที่จะไปบอกลูกคาใหมาลงทุนกับ องคกร ในขณะเดียวกันก็ตองมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสรางแรงบันดาลใจใน
การอยูกับองคกรดวย
5.หากมีโอกาสองคกรควรจะนำแนวทางเลือกที่ 2 และ 3 ใหเกิดขึ้นดวยเพื่อสรางความนาเชื่อถือและ
ทำใหศักยภาพของพนักงานดีขึ้นไปอีก
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม วัดระดับความพึงพอใจในงานและองคกร ที่มีผลตอพนักงานปจุบัน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย X ลงใน ( ) ตรงกับขอมูลของทาน
1. เพศ HH

( ) ชายH

H

( ) หญิง

H
H

( ) 25 – 30 ปH H
( ) 41 ปขึ้นไป

( ) 31 – 35 ป

( ) นอยกวา 1 ปH
( ) 5 ปขึ้นไปH

( ) 1 - 2 ป

( ) ปริญญาโทH H

( ) ปริญญาเอก

2. อายุปจจุบัน
H
H

( ) นอยกวา 25 ปH
( ) 36 – 40 ป HH

3. อายุงาน
H
H

( ) นอยกวา 6 เดือนH H
( ) 3 – 4 ป H H
H

4. ระดับการศึกษา
H

( ) ปริญญาตรีH H

H

5. อัตราเงินเดือนรวมคาคอมมิชั่น เฉลี่ย
H
H

( ) 10,000 – 15,000 บาท H
( ) 25,001 – 30,000 บาท H

( ) 15,001 – 20,000 บาทH
( ) 30,000 บาทขึ้นไป

( ) 20,001 – 25,000 บาทH
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกรของทาน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย X ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอ

คำถาม

ความพึงพอใจในการทำงาน

1 องคกรใหเงินเดือนทานเหมาะสมกับงานที่ทานรับ
ผิดชอบ
2 ผูนำองคกรมีการบริหารงานที่มีความโปรงใสและ
ตรงไปตรงมา
3 องคกรมีระบบการแตงตั้งโยกยายตำแหนง ซึ่งไม
ไดขึ้นอยูกับความพอใจของผูบริหาร มีโอกาส
กาวหนาในสายอาชีพ
ความตองการ

4 องคกรเลื่อนตำแหนงใหกับพนักงานที่มีความ
สามารถเดนชัด และดำเนินการอยางยุติธรรม
5 ผูนำองคกรเปดใจรับฟง ความคิดเห็นของพนักงาน
และนำไปแกปญหาอยางจริงจัง
6 ทานเขาใจงานและหนาที่ความรับผิดชอบของทาน
อยางชัดเจน
7 ในหนวยงานของทานตั้งแตระดับผูจัดการจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการ ตางใหความสำคัญกับ
การทำงานรวมกันเปนทีมเปนอยางดี
8 พนักงานทุกระดับแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพหรือบริการอยูเสมอ
เมคเคนซี่ 7's

9 เปาหมายขององคกรเนนใหความสำคัญกับองคกร
พนักงาน และลูกคาเทากัน
10 เปาหมายขององคกรมีความชัดเจน พนักงานมี
ความเขาใจเปนอยางดี
11 โครงสรางองคกรแสดงถึงบทบาทหนาที่ของแตละ
ตำแหนงงานอยางชัดเจน
12 องคกรมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับ
ดูแลขอรองเรียนของลูกคา
13 โครงสรางองคกรมีสายบังคับบัญชาที่กระชับ ทำให
งายตอการสื่อสารและประสานงานระหวางผูบริหาร
กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอ

คำถาม

14 พนักงานไดรับการสนับสนุนใหตัดสินใจไดทันทีเมื่อ
จำเปน โดยไมตองรอการอนุมัติจากผูบริหารกอน
15 พนักงานทุกคนสามารถแสดงความสามารถในการ
ทำงานไดอยางเต็มที่
16 องคกรสนับสนุนพนักงานทุกระดับ เขารับการฝก
อบรม ศึกษาตอ อยางตอเนื่อง
17 งานที่ทานไดรับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพ
และความรูความสามารถที่ทานมี
18 พนักงานสวนใหญที่อยูในองคกรนี้เมื่ออายุงานมาก
ขึ้น ยิ่งมีความรู ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น
19 พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามคานิยม
(Value) ขององคกรที่กำหนดอยางเครงครัด
20 ทานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม วัดระดับความพึงพอใจในงานและองคกร ที่มีผลตอการลาออก ของพนักงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย X ลงใน ( ) ตรงกับขอมูลของทาน
1. เพศ HH

( ) ชายH

H

( ) หญิง

H
H

( ) 25 – 30 ปH H
( ) 41 ปขึ้นไป

( ) 31 – 35 ป

( ) นอยกวา 1 ปH
( ) 5 ปขึ้นไปH

( ) 1 - 2 ป

( ) ปริญญาโทH H

( ) ปริญญาเอก

2. อายุปจจุบัน
H
H

( ) นอยกวา 25 ปH
( ) 36 – 40 ป HH

3. อายุงานสุดทายกอนลาออก
H
H

( ) นอยกวา 6 เดือนH H
( ) 3 – 4 ป H H
H

4. ระดับการศึกษา
H

( ) ปริญญาตรีH H

H

5. อัตราเงินเดือนรวมคาคอมมิชั่น เฉลี่ย กอนลาออก
H
H

( ) 10,000 – 15,000 บาท H
( ) 25,001 – 30,000 บาท H

( ) 15,001 – 20,000 บาทH
( ) 30,000 บาทขึ้นไป

( ) 20,001 – 25,000 บาทH
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกรของทาน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย X ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอ

คำถาม

ความพึงพอใจในการทำงาน

1 องคกรใหเงินเดือนทานเหมาะสมกับงานที่ทานรับ
ผิดชอบ
2 ผูนำองคกรมีการบริหารงานที่มีความโปรงใสและ
ตรงไปตรงมา
3 องคกรมีระบบการแตงตั้งโยกยายตำแหนง ซึ่งไม
ไดขึ้นอยูกับความพอใจของผูบริหาร มีโอกาส
กาวหนาในสายอาชีพ
ความตองการ

4 องคกรเลื่อนตำแหนงใหกับพนักงานที่มีความ
สามารถเดนชัด และดำเนินการอยางยุติธรรม
5 ผูนำองคกรเปดใจรับฟง ความคิดเห็นของพนักงาน
และนำไปแกปญหาอยางจริงจัง
6 ทานเขาใจงานและหนาที่ความรับผิดชอบของทาน
อยางชัดเจน
7 ในหนวยงานของทานตั้งแตระดับผูจัดการจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการ ตางใหความสำคัญกับ
การทำงานรวมกันเปนทีมเปนอยางดี
8 พนักงานทุกระดับแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพหรือบริการอยูเสมอ
เมคเคนซี่ 7's

9 เปาหมายขององคกรเนนใหความสำคัญกับองคกร
พนักงาน และลูกคาเทากัน
10 เปาหมายขององคกรมีความชัดเจน พนักงานมี
ความเขาใจเปนอยางดี
11 โครงสรางองคกรแสดงถึงบทบาทหนาที่ของแตละ
ตำแหนงงานอยางชัดเจน
12 องคกรมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับ
ดูแลขอรองเรียนของลูกคา
13 โครงสรางองคกรมีสายบังคับบัญชาที่กระชับ ทำให
งายตอการสื่อสารและประสานงานระหวางผูบริหาร
กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ขอ

คำถาม

14 พนักงานไดรับการสนับสนุนใหตัดสินใจไดทันทีเมื่อ
จำเปน โดยไมตองรอการอนุมัติจากผูบริหารกอน
15 พนักงานทุกคนสามารถแสดงความสามารถในการ
ทำงานไดอยางเต็มที่
16 องคกรสนับสนุนพนักงานทุกระดับ เขารับการฝก
อบรม ศึกษาตอ อยางตอเนื่อง
17 งานที่ทานไดรับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพ
และความรูความสามารถที่ทานมี
18 พนักงานสวนใหญที่อยูในองคกรนี้เมื่ออายุงานมาก
ขึ้น ยิ่งมีความรู ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น
19 พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามคานิยม
(Value) ขององคกรที่กำหนดอยางเครงครัด
20 ทานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็นดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ภาคผนวก ค
คำถามและการสัมภาษณผูบริหาร
วิสัยทัศนและทิศทางการบริหาร
1. ทานมีเปาหมายหรือวิสัยทัศน และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โกลเบล็ก จำกัด ในอุตสาหกรรมนี้อยางไร
ปญหา
2. ปญหาที่ทานพบในการบริหารจัดการของบริษัท โกลเบล็ก จำกัดคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
3. ทานคิดวาบริษัทมีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไร
สภาวะการแขงขัน
4.ทานคิดวาแนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจนี้จะเปนอยางไร และทานจะมีการวางกลยุทธบริหารจัดการ
อยางไรในการแขงขันในอนาคต
5. ผลการดำเนินงานที่ผานมาของบริษัทเปนอยางไร ทานคิดอยางไรกับผลการดำเนินงาน และอะไรเปนสาเหตุที่ทำให
ผลการดำเนินงานเปนเชนนั้น
การดำเนินงาน
6. ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารในการวางแผนและบริหารจัดการในการดูแลการดำเนินงานของบริษัท
ทานมีการ
กำหนดแผนงานและวางกลยุทธอยางไรทางดานการตลาด ดานการใชทรัพยากรบุคคล ดานเงินทุน อุปกรณหรือเครื่อง
มือในการทำงาน และมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางไรในการดำเนินงาน
7. ทานมีการติดตาม การควบคุมและประเมินผลการทำงานอยางไร เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธที่วางไว
ซึ่งปญหาที่ทานพบคืออะไร มีสาเหตุจากอะไรและมีการแกไขอยางไรบาง
8. ทางบริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรอยางไร ใชหลักเกณฑใด มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบงานอยางไร และทาน
คิดวามีความเหมาะสมแลวหรือไม หรือควรมีการปรับปรุงอยางไร
การคัดเลือกพนักงาน
9. ความรูความสามารถของบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันเปนอยางไร มีจำนวนเพียงพอและมีความเหมาะสมกับงานที่ได
รับมอบหมายแลวหรือไมอยางไร และทานมีแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถบุคลากรอยางไรบาง
10. การคัดเลือกพนักงานเขามารวมงานกับบริษัท ทางบริษัทมีเกณฑและกระบวนการคัดเลือกจากอะไร และปญหาที่
พบในการคัดเลือกสวนใหญคืออะไร
11. อะไรเปนสาเหตุในความเห็นของทานที่ทำใหพนักงานยังคงทำงานอยูกับบริษัท
12. อะไรเปนสาเหตุในความเห็นของทานที่ทำใหพนักงานลาออกจากบริษัท
การจัดการภายใน
13. ทานคิดวาการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเปนอยางไร
14. พนักงานของทานมีประสิทธิภาพหรือไมพบปญหาอะไรบางในสวนของพนักงาน
ความพึงพอใจ
15. ทานมีความพึงพอใจกับการทำงานมากนอยแคไหนในองคกรนี้
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16. ทานมองวาระบบการจายคาตอบแทน ตลอดจนสวัสดิการขององคกรนี้เปนอยางไร (ถาควรปรับปรุง ควรปรับปรุง
อยางไร)
17. ทานมองวาพนักงานสวนใหญในองคกรนี้ มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถมากนอยแคไหน อยางไร
18. ทานมองวาองคกรมีศักยภาพดานใดบาง เพราะอะไร และ ดานใดที่ควรปรับปรุง เพราะอะไร
19. อุปกรณเครื่องมืออำนวยความสะดวกมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการทำงานหรือไม อยางไร
20. สถานที่ และบรรยากาศ ในที่ทำงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม อยางไร
21. ทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับพนักงานขององคกรในอนาคตอยางไร

ประวัติผูศึกษา
นางสาวรุดษัณสินี นามีชัยธนภิญโญ เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2524 สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อปการศึกษา 2549 และศึกษาตอใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2553 สถานที่ทำงานปจจุบัน บริษัท หลัก
ทรัพยโกลเบล็ก จำกัด

