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บทคัดยอ 
  การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน 

คอลเลคช่ัน จํากัด ไดแก ดานการสรรหาบุคลากร ดานการคัดเลือก ดานการฝกอบรมและการพัฒนา 

ดานคาตอบแทนและผลประโยชน และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามสภาพบุคคล 

ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนง และเงินเดือน ประชากรที่ใชในงานวิจัยน้ี คือ 

พนักงาน บริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 210 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู

ทางคอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0 ) หาคาความถ่ี ( Frequencies ) คารอยละ ( 

Percentage) คาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

  ผลการศกึษาพบวา 1.) พนักงานบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด ที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจํานวน 210 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 149 คน คดิเปนรอย 71.00 ละ และเปนเพศชาย

จํานวน 61 คน คดิเปนรอยละ 29 สวนใหญ มีอายุ 20-30 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 59.00 

รองลงมาคือ 31-40 ป จํานวน 61 คน คดิเปนรอยละ 29.00, 41-50 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอย

ละ 8.60, 51-60 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.90, 60 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

.50 ตามลําดับ สวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 81.90 

รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 22 คน คดิเปนรอยละ 10.50, ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 6.60, ปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ สวนใหญ มีอายุงาน 

1-5 ป จํานวน 105 คน คดิเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ป จํานวน 41 คน คิดเปน

รอยละ 19.50, 6-10 ป จํานวน 39 คน คดิเปนรอยละ 18.60, มากกวา 10 ป จํานวน 25 คน คิด

เปนรอยละ 11.90 ตามลําดับ สวนใหญ มีตําแหนง พนักงาน จํานวน 174 คน คดิเปนรอยละ 82.90 

รองลงมาคือ หัวหนาทีม จํานวน 21 คน คดิเปนรอยละ 10.00, ผูจัดการแผนก จํานวน 12 คน คิด

mailto:poy.jenjira@hotmail.com


2 
 

เปนรอยละ 5.70, ผูบริหาร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ สวนใหญ มีเงินเดือน 

15,001-30,000  จํานวน 104 คน คดิเปนรอยละ 49.50 รองลงมาคือ นอยกวาหรือเทากับ 15,000 

บาท จํานวน 63 คน คดิเปนรอยละ 30.00, 30,001-50,000 จํานวน 36 คน คดิเปนรอยละ 17.20, 

50,000 มากกวาบาทขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ 

  2.) ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน 

จํากัด  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดาน

การคัดเลือก ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการสรรหาบุคลากร ดานการฝกอบรมและการ

พัฒนาดานคาตอบแทนและผลประโยชน  ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น; การจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

ABSTRACT 
  The objective is to study The employees opinions on the human resource 

management of Kornguen Collection Co., Ltd. These were gender, age, education level, 

job age, position and salary. The population used in this research was Kornguen 

Collection Co., Ltd. employees. amount of 350 peoples. The questionnaire was 

instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science 

Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard 

deviation. 

  The results found that 1.) The users all respondents 350 peoples. Most of them 

were 149 females, 71.00 %, and 61 were male, representing 29 %. Accounted for 29.00 

%, 41-50 years, the number of 18 %, accounting for 8.60 %, 51-60 years old, 6 people, 

or 2.90 %, 60 years old or more Number of one person, equivalent to .50 %, 

respectively, most of whom have a bachelor's degree of 172, accounting for 81.90 %, 

followed by 22 master's degrees, or 10.50 %, 14 people below the bachelor's degree. Is 

6.60%, 2 doctoral degree persons, equivalent to 1.00%, respectively, most of whom have 

worked 1-5 years, 105 people or 50.00%, followed by less than 1 year, 41 people or 

19.50%, 6-10 years old, the number of 39 people, representing 18.60 %, over 10 years,25 

people, accounting for 11.90 %, respectively. The majority of employees were 174 people, 

accounting for 82.90 %, followed by 21 team leaders, accounting for 10.00 %, 12 

department managers, or 5.70 %, 3 executives, or 1.40 %. Most of them have salaries 

15,001-30,000, number 104 people, equivalent to 49.50 %, followed by less than or equal 

to 15,000 baht, 63 people, representing 30.00 %, 30,001-50,000, 36 people, or 17.20 %, 

50,000 more than baht. Up to 7 people, equivalent to 3.30 %, respectively. 

  2.) The overall opinion of the employees towards the human resource 

management of Kanguen Collection Company Limited was at a high level. When 
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considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level, namely 

selection. Performance appraisal Recruitment Training and compensation and benefits 

development, respectively. 

 

Keywords: Opinions; Human management 

 

บทนํา 
   ทรัพยากรมนุษยเปนสวนสําคัญหรือเปนหัวใจหลกัในการผลกัดันใหองคกรมีความกาวหนาซ่ึง

จําเปนจะตองมีการพัฒนาทักษะความรูความสามารถในดานตางๆเพ่ือใหทันโลกปจจุบันที่กาวหนาไป

อยางไมมีที่ส้ินสุดมนุษยเปนส่ิงสําคัญที่จะนําพาปจจัยอ่ืนๆขององคกรไปสูเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยทรัพยากรมนุษยจะตองมีความรูความสามารถทักษะและจิตสํานึกทีด่ี

ในการทํางานส่ิงเหลาน้ีลวนเปนสวนที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพเพ่ิมขึ้นซ่ึง

จะตองอาศัยผูบังคับบัญชาและตัวบุคคลเองในการพัฒนาทักษะเหลาน้ีรวมทั้งปรับตัวใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆเพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จและกาวหนาไปสูเปาหมายที่ไดตัง้ไว 

ดังน้ันกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยกระตุนและพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานเน่ืองดวยสถานการณในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมเปนไป

อยางรวดเร็วทั้งสภาพแวดลอมภายในเชนสภาวะการเงินการตลาดการผลิตสินคาวัฒนธรรมองคกรและ

สภาพแวดลอมภายนอก เชนเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีดวยเหตุน้ีผูบริหารและผูมีหนาที่

เกี่ยวของตองรวมกันใชความรูทักษะและประสบการณในการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมใหเขามาปฏิบัติงานในองคกรพรอมทั้งธํารงรักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคกร

ใหมีศักยภาพรวมถึงคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีดวยเหตุน้ีการจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเปน

กระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญเพราะความสําเร็จขององคกรจะเกิดขึ้นไดน้ันตองอาศัยประสิทธิภาพ

ของบุคลากรที่มีอยูในองคกร 

ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท  

กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ใหบริการดานกฎหมาย และ ใหบริการติดตามเรงรัดหน้ีสิน 

รับซ้ือหรือรับโอนหน้ีหรือรับโอนสิทธิเรียกรอง จากสบันการเงิน ธนาคารพาณิชย ธุรกิจเอกชน

ดําเนินการติดตามทวงถาม ฟองรองบังคับคดีใหชําระหน้ี ที่ไดรับมอบอํานาจดําเนินธุรกิจใหบริการ

ติดตามเรงรัดหน้ีสิน ดวยภายใตการดําเนินงานธุรกิจเหลาน้ีจะตองพูดคุย และมีการติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆมากมาย 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด โดยจะนํา

ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยไปเปนขอมูลและแนวทางการปฏิบัติงานและปรับปรุงแกไขตลอดจนการ

พัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหเปนประโยชนตอองคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน  
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คอลเลคช่ัน จํากัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท  

กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
  

 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตําแหนง เงินเดือน 

 ตัวแปรตาม คือ 

 1. การจัดการทรัพยากรมนุษยในแตละดานของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด ไดแก 

ดานการสรรหาบุคลากร ดานการคัดเลือก ดานการฝกอบรมและการพัฒนา ดานคาตอบแทนและ

ผลประโยชน ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ขอบเขตดานประชากร 
 พนักงานบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2564 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 1. ทําใหทราบขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนตอการวางแผนในการสรางความคิดเห็นของ

พนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

 2. ผลที่ไดรับจากการศึกษา สามารถกําหนดทิศทางที่สอดคลองกับ ความคิดเห็นของ

พนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด ที่จะสงผลใหพนักงานมี

คุณภาพ มีศักยภาพในการทํางานและเปนประโยชนตอบริษัท รวมถึงสามารถนําไปปรับปรุง

ขอบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
           ตัวแปรตน                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็น 
Feld M. P. Man (1971) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา การสํารวจความคิดเห็น 

เปนการศึกษา ความรูสึกของบุคคล กลุมคนที่มีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง แตละคนจะแสดงความเช่ือ และ

ความรูสึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เปนตน การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการ

วางนโยบายตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมทั้งในการ ฝกหัด

ทํางานดวย เพราะวาจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตาม ความ

พอใจของผูรวมงาน 

Best (1977) กลาววา การวัดความคิดเห็นโดยทั่วๆไป วาจะตองมีองคประกอบ3อยาง คือ

บุคคลที่จะถูกวัด ส่ิงเราและมีการตอบสนองซ่ึงจะออกมาในระดับสูงต่ํา มากนอย วิธีวัด ความคิดเห็น

น้ัน โดยมากจะใชตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยใหผูที่จะตอบคําถาม เลือกตอบ

แบบสอบถามและผูถูกวัดจะเลือกตอบความคิดเห็นของคนในเวลาน้ัน การใช แบบสอบถามสําหรับวัด

ความคิดเห็นน้ันใชการวัดแบบลิเคิรโดยเริ่มดวยการรวบรวมหรือการเรียบเรียงขอความที่เกี่ยวกับความ

คิดเห็นจะตองระบุใหผูตอบตอบวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับขอความที่กําหนดให ซ่ึงขอความแตละ

ขอความจะมีความคิดเห็นเลือกตอบออกเปน5ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดับการศกึษา 

4.อายุงาน 

5.ตําแหนง 

6.เงินเดือน 

ความคิดเห็นของพนักงานตอการ

จัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท 

กอเงิน คอลเลคชั่น จํากัด 

1.ดานการสรรหาบุคลากร 

2.ดานการคดัเลือก 
3.ดานการฝกอบรมและการพัฒนา 

4.ดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

5.ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 



6 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 
Gilley and Eggland (1989: 7) ไดใหความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย วาเปน

กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานในหนวยงานซ่ึงเริ่มจากการรับสมัคร การเลือกสรร การธํารงรักษา การ

พัฒนารวมไปถึงการใชประโยชนและการอํานวยความสะดวก ใหแกบุคลากรภายในองคกร 

Mathis and Jackson (2000: 4) ไดกลาวถึงการจัดการทรัพยากรเปนการใชทรัพยากร 

มนุษยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดโดยการออกแบบระบบการทํางานขององคกร อยาง

เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

Bowin and Harvey (2001: 6) ไดอธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษยวา

หมายถึงสิงที่ชวยสงเสริมในการพัฒนา จูงใจ การปฏิบัติงานของพนักงานภายในองคกรใหอยูใน

ระดับสูง รวมทั้งการหลอมรวมความตองการของพนักงานแตละคน เพ่ือใหเกดประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานตลอดจนสงผลใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว 

Armstrong (2006: 5) ไดกลาวถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยวาเปนการใชกลยุทธเชิงรุกที่ 

มีความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองเพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยากรซ่ึงเปนส่ิงที่มีคุณคามากที่สุด ใน

องคกรไมวาจะเปนกรณีที่ทํางานรวมกันหรือทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร 

 

ขอมูลเก่ียวกับบริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น จํากัด KORNGUEN COLLECTION 

CO., LTD.  
KC คือ บริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด เปนบริษัทที่ใหบริการดานกฎหมาย และ ใหบริการ

ติดตามเรงรัดหน้ีสิน เปนสวนหน่ึงของเครือขายบริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต AYCAL  และ  รับ

ซ้ือหรือรับโอนหน้ีหรือรับโอนสิทธิเรียกรอง จากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย ธุรกิจเอกชน

ดําเนินการติดตามทวงถาม ฟองรองบังคับคดี ใหชําระหน้ี ที่ไดรับมอบอํานาจดําเนินธุรกิจใหบริการ

ติดตามเรงรัดหน้ีสิน บริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลที่ดีละดําเนินธุรกิจดวยจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ พรอมมุงม่ันในการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ืองเปาหมายการทํางานที่สัมฤทธิผลในทุก

กลุมธุรกิจ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
เสกสรรค เมฆไตรรัตน (2550) เพ่ือศึกษาการศึกษาการธํารงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

โดยใช กลยุทธการ บริหารคาตอบแทน กรณีศึกษาบริษัท เอฟเอ็มพีกรุป (ประเทศไทย) จํากัด  

บริษัท ไฮพี ไทยแลนด จํากัด จํานวนประชากร 73 คนเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารคําตอบแทน พบวา 

ดานการมีความสมดุลภายในพนักงานมีความคิดเห็นวา บริษัทมีการบริหารคาตอบแทนคนการมีความ

สมดุลภายในอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบ วาสวนเรื่องที่บริษัทกําหนดคาตอบแทน

ตามหนาที่ความรับผิดชอบ และเงินเดือนผลตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ทํา และคาตอบแทนเทาเทียม

กันพนักงานคนอ่ืนที่ทํางานลักษณะคลายคลึงกันเปนส่ิงที่ถูกตองเหมาะสม บริษัทจายคาตอบแทนโดย

คํานึงถึงหลักยุติธรรม บริษัทจัดสวัสดีการตางๆ ใหกับพนักงานระดับเดียวกันเทาเทียมกันอยูใน

ระดับสูง 
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พระเอกราช กิตฺติธโร (2556) ไดศึกษาเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ องคการ

บริหารสวนตําบลใน อําเภอกันทลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ" ผลการศึกษาวิจัยพบวา (1) ความคิดเห็น

ของบุคลากรที่มีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกันทรลักษณ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานคือ 

ดานการฝกอบรม  ดานการพัฒนา, ดานการศึกษา  

(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลกรที่มีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ องคการบริหารสวน

ตําบลในอําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศอายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอป และตําแหนง พบวาประชาชนที่มีเพศอาชีพ รายไดตอป ตางกันมีความ

คิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรี

สะเกษ ไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่มี อายุ ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น ตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ อยางมีนัยทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

(3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ     

กันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ควรคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณมา

เปน วิทายกรในการฝกอบรม ผูบริหารควรหางบประมาณมาตั้งเปนงบแยกออกมาตางหาก เพ่ือ

สนับสนุนและสงเสริมตอการเรียนรูส่ิงใหม เพ่ือใหกาวทันตอสถานการณ เปดโอกาสให บุคลากรได

เสนอความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลกันทรลักษณ จังหวัดศรี

สะเกษในดานตางๆ เพ่ือทําใหโครงการดานการจัดการฝกอบรมน้ันมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรง

ตามวัตถุประสงคตอไป 

ชลทิชา วิทิตกพัทธ (2558)  ศึกษาเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรกลุมธุรกิจ

การเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสรรหา

และการคัดเลือกบุคลากรของผูจัดการฝายบุคคลในกลุมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย จากการศึกษาพบวาผูจัดการฝายบุคคลของกลุมธุรกิจการเงินใหระดับความสําคัญตอการสรรหา

บุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาการใหนํ้าหนักความสําคัญพบวา การให

ความสําคัญมากที่สุดคือ หลักการสรรหาและรองลงมาคือนโยบายการสรรหาอยูในระดับมาก และ

แหลงการสรรหาอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบดานประสบการณทํางานพบวาผูจัดการ

ฝายบุคคลมีประสบการณทํางานนอยกวา 10 ปมีระดับความคิดเห็นตอการคัดเลือกบุคลากรสูงกวา

ผูจัดการฝายบุคคลที่มีประสบการณมากกวา 15 ถึง 20 ปดานการเปรียบเทียบขนาดขององคกรพบวา

ขนาดองคกรที่ตางกันผูจัดการฝายบุคคลในกลุมธุรกิจการเงินมีความคิดเห็นตอการสรรหาบุคลากรที่

แตกตางกันระดับความคิดเห็นตอการสรรหาบุคลากรสูงกวาองคกรที่มีขนาดเล็ก 

มูฮาหมัด อีแมดือเระ (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

อิสลามตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่สหกรณอิสลาม อิบนูอัฟฟาน จํากัด ผลการศึกษา

พบวา(1) เจาหนาที่สหกรณอิสลาม อิบนูอัฟฟาน จํากัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

มนุษยอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก ดาน

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย รองลงมาไดแก ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ ดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย ดาน
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ความปลอดภัยสุขภาพและชีวิต และดานคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนตามลําดับ (2) เจาหนาที่

สหกรณอิสลาม อิบนูอัฟฟาน จํากัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานรวมอยูในระดับมาก

เม่ือพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก ดาน

ปริมาณงาน รองลงมาไดแก ดานคาใชจายดานเวลาในการทํางานดานคุณภาพงานตามลําดับ (3) 

ความคิดเห็นของ เจาหนาที่สหกรณอิสลาม อิบนูอัฟฟาน จํากัด ที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณทํางานในสหกรณและ รายไดตอ

เดือน ไมแตกตางกันและ (4) การจดัการทรัพยากรมนุษยในอิสลามโดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คาตอบแทนและผลประโยชน

อ่ืนความปลอดภัยคุณภาพชีวิตพนักงานแรงงานสัมพันธการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ไดแก ปริมาณงาน คุณภาพงาน เวลาในการทํางาน และ

คาใชจาย 

สลิลา  มารยาท (2560) การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา การไฟฟานครหลวงที่ทําการเขตวัดเลียบ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟานครหลวงที่ปฏิบัติงานในที่ทําการเขตวัดเลียบ ศึกษา

การรับรูและความเขาใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประเมินผลและผูรับการ

ประเมินผล และศึกษาปญหาและอุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการ

ไฟฟานครหลวงที่ปฏิบัติงานในที่ทําการเขตวัดเลียบ  

การคนควาอิสระน้ีใชรูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) โดย การสัมภาษณแบบมี

โครงสรางกับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฝายทรัพยากรมนุษย และ

ผูบริหารจํานวนรวม 5 คน และการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงาน การไฟฟานครหลวงที่ปฏิบัติงาน

ในที่ทําการเขตวัดเลียบจํานวน 301 คน รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล 

จากการศึกษาพบวาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟานครหลวงมีความ

สอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และกลยุทธของ

องคกร และพนักงานการไฟฟานครหลวงที่ปฏิบัติงานในที่ทําการเขตวัดเลียบมีความ เช่ือม่ัน การ

ยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชพัฒนา

บุคลากรและองคกรในระดับมาก นอกจากน้ียังพบวา ความรูและความเขาใจในระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟานครหลวงที่ปฏิบัติงานในที่ทําการเขตวัดเลียบสงผลตอความ

เช่ือม่ัน และการยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนําผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานไปใชพัฒนาบุคลากรและองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชวธิีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 

 



9 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด กลุมตัวอยางที่ผูวิจัย

ทําการเก็บแบบสอบถามจํานวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ 

Yamane ที่ใชคาความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง รอยละ 5 หรือ 0.05 ภายใตความเช่ือม่ัน 95% 

ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% ดังน้ัน ผูวิจัยใชวิธีการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก ( Convenience 

Sampling ) เปนการเลือกกลุมตัวอยางตามความสะดวก โดยเลือกผูที่เต็มใจและสะดวกตอบ

แบบสอบถามในการคนควาอิสระครั้งน้ีเพ่ือใหไดผลของการศึกษาที่นาเช่ือถือมากที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กําหนดไว โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามผานทาง

ออนไลนโดยใช Google Form 
 2. ตอบขอซักถามบางประการที่ผูตอบแบบสอบถามอาจจะตองการคําอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับขอมูลครบถวนแลว เพ่ือนําไปจัดทําและเตรียมสําหรับการ

วิเคราะห 

 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0) 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. คารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหเพ่ือบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

2. คาเฉลี่ย (X�) 

3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) สําหรับการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงาน

ตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน 

คอลเลคช่ัน จํากัด มีพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 210 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 149 

คน คดิเปนรอย 71.00 ละ และเปนเพศชายจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 29 สวนใหญ มีอายุ 20-

30 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาคือ 31-40 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 

29.00, 41-50 ป จํานวน 18 คน คดิเปนรอยละ 8.60, 51-60 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.90, 

60 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ .50 ตามลําดับ สวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 81.90 รองลงมาคือ ปริญญาโท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 

10.50, ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.60, ปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 1.00 ตามลําดับ สวนใหญ มีอายุงาน 1-5 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

รองลงมาคือ นอยกวา 1 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 19.50, 6-10 ป จํานวน 39 คน คิดเปน
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รอยละ 18.60, มากกวา 10 ป จํานวน 25 คน คดิเปนรอยละ 11.90 ตามลําดับ สวนใหญ มีตําแหนง 

พนักงาน จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 82.90 รองลงมาคือ หัวหนาทีม จํานวน 21 คน คิดเปน

รอยละ 10.00, ผูจัดการแผนก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.70, ผูบริหาร จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 1.40 ตามลําดับ สวนใหญ มีเงินเดือน 15,001-30,000  จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 

49.50 รองลงมาคือ นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 30.00, 

30,001-50,000 จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.20, 50,000 มากกวาบาทขึ้นไป จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ 

พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรพัยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน 

จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅� = 3.67) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก

คือ ดานการคัดเลือก ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการสรรหาบุคลากร ดานการฝกอบรม

และการพัฒนาดานคาตอบแทนและผลประโยชน  (�̅� = 3.82, �̅� = 3.69,  𝑥� = 3.68,  𝑥� = 3.64,  𝑥� =
3.54) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 ปจจัยสวนบุคคล 

การศกึษาเรื่อง พนักงานบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 

210 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 149 คน คิดเปนรอย 71.00 ละ และเปนเพศชายจํานวน 61 คน คิด

เปนรอยละ 29 สวนใหญ มีอายุ 20-30 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาคือ 31-

40 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 29.00, 41-50 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.60, 51-60 

ป จาํนวน 6 คน คดิเปนรอยละ 2.90, 60 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ .50 ตามลําดับ สวน

ใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 81.90 รองลงมาคือ ปริญญาโท 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 10.50, ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.60, 

ปริญญาเอก จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ สวนใหญ มีอายุงาน 1-5 ป จํานวน 105 

คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 19.50, 6-10 ป 

จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 18.60, มากกวา 10 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 11.90 

ตามลําดับ สวนใหญ มีตําแหนง พนักงาน จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 82.90 รองลงมาคือ 

หัวหนาทีม จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.00, ผูจัดการแผนก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

5.70, ผูบริหาร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.40 ตามลําดับ สวนใหญ มีเงินเดือน 15,001-30,000  

จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 49.50 รองลงมาคือ นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 63 

คน คิดเปนรอยละ 30.00, 30,001-50,000 จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.20, 50,000 มากกวา

บาทขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลาํดับ 
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ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอล

เลคชั่น จํากัด   
โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดาน

การคัดเลือก ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการสรรหาบุคลากร ดานการฝกอบรมและการ

พัฒนาดานคาตอบแทนและผลประโยชน  ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 

1.ดานการสรรหาบุคลากร 

ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก คือองคกรมีการ

กําหนดเกณฑในการสรรหาที่ชัดเจน เชน ลักษณะงาน หรือตําแหนงหนาที่ของงานน้ัน องคกรมี

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแยกแยะขอมูลเกี่ยวกับระบบงาน ซ่ึงเปนกระบวนการ

กําหนดทักษะหนาที่และความรูที่ตองการสําหรับงานใดงานหน่ึงตามหนาที่รับผิดชอบ  องคกรมีการ

สอบสัมภาษณงานอยางเหมาะสมเพ่ือใชในการคัดเลือกพนักงานใหม  องคกรมีการโอนยายพนักงาน

จากภายในองคกรเพ่ือใหเหมาะสมกับงาน องคกรมีการเปดรับพนักงานใหมจากแหลงที่เหมาะสม และ 

องคกรมีวิธีการสรรหาบุคลากรที่แตกตางไปจากคูแขงขันที่อยูในตลาดเดียวกัน ตามลําดับ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ มูฮาหมัด อีแมดือเระ (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการ 

ทรัพยากรมนุษยในอิสลามตอประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่สหกรณอิสลาม อิบนูอัฟฟาน 

จํากัด 
2.ดานการคัดเลือก 
ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก คือ องคกรมีความ

โปรงใส และยุติธรรมในการคัดเลือกพนักงานใหม  องคกรมีเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามตําแหนงที่กําหนด  องคกรมอบหมายใหผูที่มีความสามารถ และมี

ประสบการณเปนผูสัมภาษณพนักงานใหม และ ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกมีความเหมาะสมกับความ

ตองการในตําแหนงที่เปดรับ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ชลทิชา วิทิตกพัทธ (2558)  

ศึกษาเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรกลุมธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.ดานการฝกอบรมและการพัฒนา 

ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก คือ องคกรมีการ

อบรมปฐมนิเทศแกพนักงานใหมเพ่ือใหพนักงานใหมไดรูจักองคกร และทราบถึงลักษณะงานที่จะไดรับ

มอบหมาย องคกรใชการฝกอบรมเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน องคกรมีการ

อบรมในรูปแบบของวิธีการปฏิบัติงานจริง องคกรมีการอบรมเพ่ือใชสําหรับเตรียมความพรอมดาน

ความสามารถของพนักงาน สําหรับการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น และองคกรใหการสนับสนุนแกพนักงาน

สําหรับการพัฒนาตนเองเชน ทุนการศึกษาตอ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระเอกราช 
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กิตฺติธโร (2556) ไดศึกษาเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ

กันทลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ" 
4.ดานคาตอบแทนและผลประโยชน 
ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอที่อยูในระดับมาก คือ คาตอบแทนที่ไดรับจากองคกรสามารถ

แขงขันไดเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานไดรับแลวองคกร

จายคาตอบแทนอ่ืน ๆ เชน เบ้ียเลี้ยง คาลวงเวลา  องคกรมีการมุงเนนในดานของการจายคาตอบแทน

พนักงานดวยความเปนธรรมโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ และประสบการณจากการทํางาน  

ไดรวมกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนสวัสดิการที่ องคกร การจัดสวัสดิการในการทํางานนอกเหนือจากการ

ทํางานของ องคกร และองคกรมีประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุคุมครองพนักงานตามลําดับ สวนขอ

ที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คือ องคกรมีเงินสะสมเพ่ือการออมเงินของพนักงาน ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสรรค เมฆไตรรัตน (2550) เพ่ือศึกษาการศึกษาการธํารงรักษา

พนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช กลยุทธการ บริหารคาตอบแทน กรณีศึกษาบริษัท เอฟเอ็มพีกรุป 

(ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ไฮพี ไทยแลนด จํากัด 

5.ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นของพนักงานตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของบรษัิท กอเงิน คอลเลคช่ัน จํากัด 

โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก คือ องคกรมีการ

กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือใหพนักงานทราบ ถึงเปาหมายของตนเอง องคกรมีการ

สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหัวหนางาน 

และพนักงาน องคกรใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรึกษาหารือกัน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

งาน และ องคกรมีการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชสําหรับการขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อน

ตําแหนง ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สลิลา  มารยาท ( 2560 ) การศึกษาระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา การไฟฟานครหลวงที่ทําการเขตวัด

เลียบ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ดานการสรรหา 

 ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ นอกเหนือจากที่ องคกรมีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

และแยกแยะขอมูลเกี่ยวกับระบบงาน ซ่ึงเปนกระบวนการกําหนดทักษะหนาที่และความรูที่ตองการ

สําหรับงานใดงานหน่ึงตามหนาที่รับผิดชอบ มีการกําหนดเกณฑในการสรรหาที่ชัดเจน เชน ลักษณะ

งาน หรือตําแหนงหนาที่ของงาน ตัวอยางเชน องคกรควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดใจใหแกผูสมัคร 

ที่มีความรู ความสามารถตรงกับความตองการขององคกรเขามาปฏิบัติงานในองคกร เพ่ือทําใหม่ันใจได

วาองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานการคัดเลือก 

 ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ องคกรมีความโปรงใส และยุติธรรมในการคัดเลือกพนักงานใหม 

องคกรมีเกณฑมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามตําแหนงที่กําหนด 
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องคกรมอบหมายใหผูที่มีความสามารถ และมีประสบการณเปนผูสัมภาษณพนักงานใหม ตัวอยางเชน 

องคกรควรมีทั้งการสัมภาษณทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติโดยหัวหนาสายงานหรือหัวหนาทีมโดยตรง 

ดานการฝกอบรมและการพัฒนา  

ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ องคกรมีการอบรมปฐมนิเทศใหแกพนักงานทั้งพนักงานเกาและ

พนักงานใหมเพ่ือใหพนักงานไดรูจักองคกร และทราบถึงลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน องคกรควรใชการฝกอบรมเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

องคกรมีการอบรมในรูปแบบของวิธีการปฏิบัติงานจริง และในการพัฒนา ตัวอยางเชนองคกรควรเพ่ิม

ในเรื่องของทุนการศึกษา หรือโครงการฝกอบรมตางๆ เพ่ือเปดโอกาสใหแกพนักงาน ไดพัฒนาความรู 

ความสามารถ เพ่ิมศักยภาพ และทักษะความเปนผูนํา 

ดานคาตอบแทนและผลประโยชน  

 ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ คาตอบแทนที่ไดรับจากองคกรสามารถแขงขันไดเม่ือเปรียบเทียบกับ

องคกรอ่ืนในธุรกิจเดียวกัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานไดรับแลวองคกรจายคาตอบแทนอ่ืน ๆ เชน 

เบ้ียเลี้ยง คาลวงเวลา ตัวอยางเชน องคกรควรมีการมุงเนนในดานของการจายคาตอบแทนพนักงาน

ดวยความเปนธรรมโดยพิจารณาจากความรูความสามารถ และประสบการณจากการทํางาน ทั้งที่เปน

ตัวเงินและ ไมเปนตัวเงิน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน ควรมีการพิจารณาทบทวน

โครงสรางเงินเดือนของพนักงานในทุกๆป ใหมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถที่พนักงานได

พัฒนาตนเองในทุกๆป รวมไปจนถึงดานสวัสดิการ ควรจัดใหมีความเหมาะสมเพ่ือตรงความตองการ

ของพนักงาน 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ส่ิงท่ีตองปรับปรุง คือ องคกรมีการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือใหพนักงานทราบ 

ถึงเปาหมายของตนเอง ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา ตัวอยางเชน องคกรมีการ

สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหัวหนางาน 

และพนักงาน พนักงาน และหัวหนางาน และใชผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรึกษาหารือกัน เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 
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