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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดลําดับความสําคัญปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานขายแผนกยาจิตเวช
บริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด โดยการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลําดับชัน้ (AHP) เพื่อศึกษาค่านํ้าหนักความสําคัญ
ปั จจัยจูงใจในการทํางาน ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบจําลอง AHP 2 แบบจําลอง โดยอ้างอิงจากทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
(Herzberg’s Two-Factors Theory) คือ แบบจําลองด้านปั จจัยจูงใจ และแบบจําลองด้านปั จจัยสุขอนามัย เก็บข้อมูลดุลย
พินิจการเปรียบเทียบคู่จากพนักงานขายแผนกยาจิตเวชจํานวน 14 ราย โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรม Expert Choice® ผลการศึกษาพบว่า แบบจําลอง AHP ทีเ่ สนอสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญ
ปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานได้ โดยลําดับความสําคัญของเกณฑ์หลักด้านปั จจัยจูงใจในการทํางานตามค่าเฉลี่ย
ดังนี้ ความสําเร็จในการทํางาน ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ความรับผิดชอบ การได้รบั การยอมรับนับถือ และลักษณะ
ของงาน ด้านความสําคัญของเกณฑ์หลักด้านปั จจัยสุขอนามัยในการทํางาน เรียงลําดับตามค่าเฉลีย่ ดังนี้ เงินเดือน และ
ค่าตอบแทน ความมันคงในงาน
่
ตําแหน่งงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สภาพการทํางาน การ
ปกครองบังคับบัญชา และนโยบายการบริหารขององค์การ
คําสําคัญ: การจัดลําดับความสําคัญ ปั จจัยจูงใจ พนักงานขาย กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลาํ ดับชัน้
ABSTRACT
This study aimed at prioritizing motivation factors of sales representatives in psychiatric
medicine department, Thai Otsuka Pharmaceutical Company Limited by using Analytic Hierarchy
Process (AHP). The researcher developed two AHP models, Motivation Factors Model and Hygiene
Factors Model, based upon Herzberg’s Two-Factors Theory. Data was obtained from 14 Sales
Representatives in psychiatric medicine department by using AHP fundamental scale. Data analysis was
done by Expert Choice® software. The findings presented that the proposed AHP models could be used to
prioritize motivation factors of those staff. Hereafter were respectively shown the priority of major
criteria on motivation factors: achievement, advancement, responsibility, recognition and work content.
The rank orders of main criteria of hygiene factors were respectively shown as follows: salary, job
security, status, interpersonal relations among supervisor and peers, working conditions, supervision and
company policies.
Keywords: Prioritization, Motivation Factors, Sales Representatives, Analytic Hierarchy Process
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บทนํา

บริษั ท ไทยโอซู ก้ า จํ า กัด เป็ น บริษั ท ร่ ว มทุ น
ระหว่างบริษัท โอซูก้า จํากัด ประเทศญี่ป่ ุนกับกลุ่มบริษัท
เจริญเภสัช มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ในกรุงเทพมหานคร และ
มีโ รงงานอยู่ ท่ีอํ า เภอกระทุ่ ม แบน จัง หวัด สมุ ท รสาคร
ดําเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตสินค้าประเภทนํ้าเกลือ
และสารอาหารทางการแพทย์ บริการนําเข้าสินค้าประเภท
ยาและอุป กรณ์ การแพทย์ ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิต์ ่ อ ระบบ
ทางเดิ น หายใจ ยาที่ อ อกฤทธิ ต์ ่ อ ระบบจิ ต ประสาท
ยาที่อ อกฤทธิต์ ่ อ ระบบทางเดินอาหาร ยาที่ออกฤทธิต์ ่ อ
ระบบหลอดเลือ ด และยาตา เป็ น ต้น บริษัท ไทยโอซูก้า
จํากัด มีจาํ นวนพนักงานทัง้ หมดในบริษทั ประมาณ 600 คน
แบ่ ง เป็ น ฝ่ ายโรงงานประมาณ 400 คน ฝ่ ายสํา นั ก งาน
ประมาณ 70 คน และฝ่ ายขายประมาณ 130 คน
ทีม Pharma P เป็ นทีมงานขายยาจิตเวชทีมหนึ่ง
ของบริษัท พบปั ญหาการลาออกของพนักงานฝ่ ายขายใน
แต่ละทีมอย่างต่อเนื่อง จากสถิตกิ ารลาออกของพนักงาน
ในปี 2558 สูงถึงร้อยละ 21 ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีม
Pharma P ซึง่ ดูแลผลิตภัณฑ์แผนกยาจิตเวช มีการลาออก
ของพนักงานมากเป็ นลําดับต้นๆ ของบริษทั ซึง่ สูงถึงร้อยละ
22 ต่อปี (แฟ้ มข้อมูล:ฝ่ ายบุคคลบริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด,
2558) จากอัตราการหมุนเวียนเข้า-ออกของพนักงานฝ่ าย
ขายที่ ค่ อ นข้ า งสู ง ทํ า ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งเสี ย เวลาและเสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ และฝึ ก อบรมพนั ก งานใหม่ การ
ฝึ กอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาของตนเอง
และคู่ แ ข่ ง รวมถึ ง การสร้า งสัม พัน ธภาพกับ ลู ก ค้า ที่ไ ม่
ต่ อเนื่อง และเนื่ องจากผู้บริหารแผนกยาจิต เวชต้องการ
พนักงานที่จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะ
อื่นๆที่อยู่ในสายการแพทย์เ ท่านัน้ จึงทําให้การคัดเลือ ก
บุ ค ลากรของแผนกเป็ นไปได้ ช้ า และใช้ เ วลาในการ
สัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการมาก
ทีส่ ดุ ทัง้ ในเรื่องบุคลิกภาพ ความรู้ ทักษะทางด้านการขาย
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นต้น
เมื่อ บริษัท รับ พนัก งานที่มีคุ ณ ลัก ษณะตรงตาม
ต้อ งการแล้ว การมีปั จ จัย กระตุ้น ให้เ กิด แรงจูง ใจในการ
ทํางานจึงเป็ นสิง่ สําคัญทีผ่ บู้ ริหารควรให้ความสนใจเพื่อให้
บุคคลเหล่านัน้ อยากทํางานให้บริษทั ได้อย่างยาวนานยิง่ ขึน้
จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ผู้ วิ จ ั ย สนใจศึ ก ษาถึ ง การจั ด ลํ า ดั บ
ความสํา คัญ ปั จ จัย จู ง ใจในการทํา งานโดยพนั ก งานขาย

แผนกยาจิต เวช บริษัท ไทยโอซูก้า จํา กัด เพื่อ ทราบถึง
ปั จจัยที่มผี ลต่ อการทํางาน ความสําคัญของแต่ละปั จจัย
และนํ า ข้ อ มู ล มาใช้ เ ป็ นแนวทางสํ า หรับ ผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้เกีย่ วข้องเพื่อปรับปรุงระบบการจูงใจในการทํางานและ
การรักษาบุคลากรของบริษทั ฯได้
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ง นี้ ผู้ วิ จ ั ย เ ส น อ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี
กระบวนการตัด สิน ใจแบบวิเ คราะห์ลํา ดับ ชัน้ (Analytic
Hierarchy Process : AHP) ในการประเมินถึงปั จจัยจูงใจที่
มีผลต่ อการทํางานของพนักงานฝ่ ายขาย วิธี AHP เป็ น
กระบวนการทีใ่ ช้วดั ระดับ ความสําคัญของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ให้ ผ ลการตัด สิน ใจที่ถู ก ต้ อ งตรงกับ เป้ าหมายของการ
ตัดสินใจ จุดเด่นของกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์
ลําดับชัน้ คือ น่ าเชื่อถือกว่าวิธอี ่นื ๆ ง่ายต่อการใช้และการ
ทําความเข้าใจ ง่ายต่อการจัดลําดับความสําคัญ ขจัดการ
ตัดสิน ใจแบบมีอ คติห รือลํา เอีย งออกไป ใช้ได้ทงั ้ กับการ
ตัด สิน ใจแบบคนเดีย วและแบบที่เ ป็ น กลุ่ ม หรือ หมู่ ค ณะ
ไม่ จํา เป็ น ต้ อ งใช้ผู้เ ชี่ย วชาญพิเ ศษมาคอยควบคุ ม และ
ก่ อ ให้เ กิด การประนี ป ระนอมและการสร้า งประชามติไ ด้
(สุธรรม อรุณ, 2549)
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่ า ผู้วิจ ัย สนใจศึก ษาถึ ง การ
จัดลําดับความสําคัญปั จจัยจูงใจในการทํางานโดยพนักงาน
ขายแผนกยาจิตเวช บริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด โดยการใช้
กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลําดับชัน้ เพื่อให้ทราบ
ถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการทํางาน ความสําคัญของแต่ละปั จจัย
และสามารถนํ าข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางสําหรับผู้บริหาร
และผูเ้ กีย่ วข้องในการปรับปรุงระบบการจูงใจในการทํางาน
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี แ รงจู ง ใจในการทํ า งาน ทุ่ ม เทและ
ปฏิบตั ิงานให้แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการ
ลาออกและสามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพให้ทํางานกับ
บริษทั ได้นานทีส่ ดุ

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

งานวิจยั นี้ ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีก ระบวนการตัด สิน ใจแบบวิเ คราะห์ลํ า ดับ ชัน้ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยจูงใจและการประยุกต์ใช้ AHP
ในธุรกิจยา ดังนี้

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
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1.1 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก

Herzberg, Mausner, and Synderman. (1967)
นํ า เสนอแนวคิด ของทฤษฎีสองปั จ จัย ของเฮอร์ซ เบอร์ก
(Herzberg’s Two-Factors Theory) จากข้อ มูล การศึก ษา
กลุ่มตัวอย่างกว่า 4,000 ราย พบว่าปั จจัยแวดล้อมภายใน
ที่ทํา งานประกอบด้ว ยปั จ จัย อนามัย (Hygiene Factors)
หรือปั จจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุให้เกิดความไม่พอใจซึง่ สัมพันธ์กบั
โครงสร้างของงาน (Job Context) เช่น ระเบียบข้อบังคับ
สัมพันธภาพของบุคลากร นโยบายองค์การ และเงินเดือน
และปั จจัย จู ง ใจ (Satisfier Factors) หรื อ ปั จจัย กระตุ้ น
(Motivator Factors) ให้ ทํ า งาน ซึ่ ง สัม พัน ธ์ ก ับ เนื้ อ งาน
(Job Content) เช่ น ความสํา เร็จ การได้ร ับ การยอมรับ
ความรั บ ผิ ด ชอบ ความก้ า วหน้ า และกา รเติ บ โ ต
การปรับ ปรุ ง แรงจู ง ใจในการทํ า งานตามแนวคิ ด ของ
เฮอร์ซ เบอร์กให้ค วามสําคัญกับ ปั จ จัย จูง ใจที่ส ร้า งความ
พึงพอใจให้ผู้ป ฏิบตั ิง าน ในขณะที่ทําการปรับปรุ งปั จจัย
อนามัยเพื่อลดความไม่พอใจ
ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก มีองค์ประกอบ
สําคัญ 2 ประการคือ
1. ปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็ นปั จจัย
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานโดยตรง ซึ่ง จะเป็ น ตัว กระตุ้น ให้เ กิด
ความพอใจและเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์การปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ประกอบด้วย
1.1 ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร ทํ า ง า น
(Achievement) หมายถึง การทีบ่ ุคคลสามารถทํางานได้
เสร็จสิน้ และประสบผลสําเร็จอย่างดี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาต่างๆ การรูจ้ กั ป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ และเมื่อ
สําเร็จจะเกิดความรู้สกึ พอใจ ปลาบปลื้มในผลสําเร็จของ
งานนัน้
1.2 ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ นั บ ถื อ
(Recognition) หมายถึง การได้รบั การยอมรับนับถือจาก
บุค คลต่ า งๆเช่ น ผู้บ ัง คับ บัญ ชา เพื่อ นร่ ว มงาน หรือ จาก
บุคคลในหน่วยงานรวมทัง้ การชื่นชม ยกย่องชมเชย แสดง
ความยินดี การให้กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
1.3 ลั ก ษ ณะข อง งาน (Work Content)
หมายถึง งานทีท่ า้ ทายความสามารถหรือเป็ นงานทีอ่ าศัย
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ คิดค้นสิง่ ใหม่ๆ เป็ นงานที่มี
ลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทํางาน

เป็ นสิ่ง จู ง ใจให้ บุ ค คลอยากทํ า งานและสามารถแสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
1.4 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ (Responsibility)
หมายถึง ความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั มอบหมาย
ให้ ร ั บ ผิ ด ชอบและมี อํ า นาจรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความอิสระในการทํางาน หรือ
ได้รบั การมอบหมายงานใหม่ๆ เมื่อมีการขยายงาน
1.5 ความก้ า วหน้ า ในหน้ าที่ ก ารงาน
(Advancement) หมายถึง การมีโ อกาสได้รบั เลื่อนขัน้
ตํ า แหน่ ง ให้สูง ขึ้น ในองค์ก ร อัน เป็ น ผลมาจากผลงานที่
ยอดเยีย่ ม ประสบความสําเร็จ รวมทัง้ การมีโอกาสได้ศกึ ษา
หาความรูเ้ พิม่ เติม หรือได้รบั การฝึกอบรม
2. ปั จจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็ น
ปั จจัยทีม่ ใิ ช่สงิ่ จูงใจโดยตรงในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ตลอดจนไม่เป็ นสิง่ กระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นใน
การทํ า งานมากยิ่ง ขึ้น แต่ เ ป็ นปั จ จัย ที่จํ า เป็ นต้ อ งมีใ น
องค์การ เพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในการ
ทํางาน ซึง่ สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยไม่เกีย่ วข้อง
กับส่วนประกอบของงาน ปั จจัยเหล่านี้ประกอบด้วย
2.1 นโยบายการบริ ห ารขององค์ ก าร
(Company Policies) หมายถึงการจัดการและบริหารงาน
ขององค์ ก าร การติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในองค์ ก าร เช่ น
นโยบายการควบคุ ม ดู แ ล ระบบขัน้ ตอนของหน่ ว ยงาน
ข้อบังคับ และดูแลปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
2.2 ก า ร ป ก ค ร อ ง บั ง คั บ บั ญ ช า
(Supervision) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา
ในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร การมี
ความรูค้ วามสามารถในการแก้ปัญหา ให้คําแนะนําในการ
ทํางานแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้
2.3 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บั ง คั บ
บัญชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Interpersonal
Relations among Supervisors, Peers and Subordinates)
หมายถึง บรรยากาศในการทํางานที่ดี มีความสนิทสนม
ความจริงใจ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ให้ความเป็ นกันเอง
สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
2.4 สภาพการทํางาน (Working Conditions)
หมายถึง สภาพทางกายภาพของทีท่ ํางาน เช่น แสง เสียง
อุ ณ หภู มิ บรรยากาศในการทํ า งาน ชัว่ โมงการทํ า งาน
รวมทั ง้ ลัก ษณะสิ ง่ แวดล้อ มอื ่น ๆ เช่น อุป กรณ์ห รือ
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เครื่อ งมือ ต่ างๆ ที่ใช้ใ นการปฏิบ ัติงานมีค วามเหมาะสม
เพียงพอ
2.5 เงิน เดือ น และค่ า ตอบแทน (Salary)
หมายถึ ง เงิ น เดื อ น เบี้ ย เลี้ ย ง โบนั ส สวัส ดิ ก ารหรื อ
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เหมาะสมกับงานทีท่ าํ
2.6 ความมั น่ คงในงาน (Job Security)
หมายถึ ง ความรู้ ส ึก ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ ความมั น่ คงใน
การทํางาน ความมันคงขององค์
่
การ หรือความยังยื
่ นของ
อาชีพ ภาพพจน์ชอ่ื เสียงหรือขนาดของบริษทั
2.7 ตํ า แ ห น่ ง ง า น (Status) ห ม า ย ถึ ง
การให้เกียรติบุคลากร โดยการให้มยี ศตําแหน่ ง หรือ
สัญลักษณ์อ่นื ๆ เพื่อแสดงถึงลําดับหรือตําแหน่งนัน้ ๆ

1.2 ทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจแบบวิ เคราะห์
ลําดับชัน้

กระบวนการตัด สิน ใจแบบวิเ คราะห์ลํ า ดับ ชัน้
(Analytic Hierarchy Process: AHP) พัฒนาขึน้ โดย Saaty
(1990) AHP แปลงสิ่ง ที่ไ ม่ ส ามารถวัด ค่ า ในเชิง ปริม าณ
มาพิจารณาในเชิงปริมาณ โดยการกําหนดมาตราส่วนการ
พิจ ารณา เพื่ อ ให้ คํ า ตอบแบบมี เ หตุ ผ ล มีก ารกํ า หนด
วัต ถุ ป ระสงค์ และสร้า งโครงสร้า งของปั ญ หาที่ต้ อ งการ
ระดับที่ 1: วัตถุประสงค์ โดยรวม

ระดับที่ 2: เกณฑ์

พิ จ ารณาออกมาเป็ นแผนภู มิ ลํ า ดั บ ชั ้น (Hierarchy)
ตามลําดับของชัน้ เกณฑ์ พิจารณาจากเกณฑ์หลักสู่เกณฑ์
รองเรียงลงมา จนถึงทางเลือก (Alternatives) แล้วนําปั จจัย
ในแต่ละระดับมาเปรียบเทียบทีละปั จจัย ตามกระบวนการ
คณิตศาสตร์ ทําให้ผู้พจิ ารณาเห็นองค์ประกอบของปั ญหา
โดยรวม และเปรียบเทียบปั ญหาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในทุก
ปั จจัย ทําให้ผลการตัดสินใจถูกต้องรัดกุม (วิฑูรย์ ตันศิรคิ ง
คล, 2542)
วิธี AHP ประกอบด้วยขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
(Dyer & Forman, 1992)
1. การแยกปัญหาและการสร้างลําดับชัน้
วิธี AHP เริม่ ต้นด้วยการแยกปั ญหาทีซ่ บั ซ้อนให้
อยู่ ใ นรู ป ของลํ า ดับ ชัน้ ของส่ ว นย่ อ ย (Element) ต่ า งๆ
ระดับ ชัน้ ที่สูง ที่สุด (ระดับ ที่ 1) จะประกอบด้ว ยส่ว นย่ อ ย
เดีย ว คือ วัต ถุ ป ระสงค์โ ดยรวม ส่ว นย่ อ ยซึ่ง มีผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจจะถูกเรียกว่าเกณฑ์ ส่วนย่อยในระดับรองลงไปจะ
ถูกเรียกว่าเกณฑ์ย่อย ระดับล่างสุดของลําดับชัน้ ถูกเรียกว่า
ทางเลือกของการตัดสินใจ (ดูภาพที่ 1) ระดับความสําคัญ
ของเกณฑ์จะไม่ขน้ึ อยู่กบั ส่วนย่อยทีอ่ ยู่ต่ํากว่าเกณฑ์นนั ้ ๆ
(Saaty,1990)

วัตถุประสงค์โดยรวม

เกณฑ์ 1

เกณฑ์ 2

ระดับที่ 3: เกณฑ์ ย่อย
เกณฑ์ย่อย 1.1
ระดับที่ 4:
ทางเลือก

เกณฑ์ย่อย 1.2

ทางเลือก 1

เกณฑ์ย่อย 1.3

ทางเลือก 2

เกณฑ์ย่อย 2.1

เกณฑ์ย่อย 2.2

ทางเลือก 3

ภาพที่ 1 โครงสร้างลําดับชัน้ ของกระบวนวิธี AHP
ค่า นํ้ า หนัก (Weight Calculation) และการตรวจสอบความ
2. การให้ดลุ ยพิ นิจเชิ งเปรียบเทียบเพือ่ คํานวณลําดับ
สอดคล้องของดุลยพินิจ (Consistency Check)
ความสําคัญ
ขัน้ ตอนที่ 2 แบ่ ง เป็ น 3 ขัน้ ตอนย่ อ ย คื อ การ
เป รี ย บเ ที ย บคู่ (Pairwise Comparisons) ก า ร คํ า น ว ณ
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2.1 การเปรียบเทียบคู่
เมื่อได้มกี ารสร้างลําดับชัน้ แล้ว ขัน้ ต่อไปจะเป็ นการ
เปรีย บเทีย บคู่ เพื่อ หาความสํ า คัญ เชิง เปรีย บเทีย บของ
ส่ว นย่ อ ยต่ า งๆ ในแต่ ล ะระดับ ชัน้ มาตราส่ว นที่ใ ช้ใ นการ
เปรียบเทียบคือมาตราส่วนมูลฐาน AHP 1-9 (ดูตารางที่ 1)
โดยหลักการแล้ว ดุลยพินิจคู่หรือการเปรียบเทียบคู่น้ีจะเริม่
จากระดับล่างสุด (ระดับทางเลือก) และสิน้ สุดที่ระดับที่สอง
(ระดับ ที่ห นึ่ ง ของเกณฑ์) เพื่อ ที่จ ะให้ส มองของผู้ป ระเมิน
ได้รบั ผลป้ อนกลับ (Feedback) ถ้าหากมีผลป้ อนกลับเกิดขึน้
(Dryer & Forman, 1992; Forman & Selly, 2001) หลังจาก
ทีส่ ว่ นย่อยทัง้ หมดได้ถูกเปรียบเทียบคู่โดยให้มาตราส่วน 1-9
แล้ว ต่อไปจะเป็ นการสร้างเมทริกซ์การเปรียบเทียบคู่
ตารางที่ 1 มาตราส่วนมูลฐาน AHP 1-9
ดุลยพินิจ (Verbal Judgments)
มาตราส่วนทีใ่ ช้
เปรียบเทียบ
มีความสําคัญเท่ากัน
1
(Equal Importance)
มีความสําคัญกว่าบ้าง
3
(Moderate Importance)
มีความสําคัญกว่ามาก
5
(Strong Importance)
มีความสําคัญกว่าค่อนข้างมาก
7
(Very Strongly Importance)
มีความสําคัญกว่าอย่างยิง่
9
(Extreme Importance)
ค่ากลาง
2, 4, 6, 8
ทีม่ า : เรียบเรียงจาก Saaty (1996)

2.2 การคํานวณค่านํ้าหนัก
หลัง จากได้ส ร้า งเมทริก ซ์ก ารเปรีย บเทีย บคู่แ ล้ว
ลําดับต่อไปจะเป็ นการใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อ
คํ า นวณเวกเตอร์ ล ั ก ษณะเฉพาะ (Eigenvector) และ
ค่าลักษณะเฉพาะทีม่ ากทีส่ ุด (Largest Eigenvalue) ของแต่
ละเมทริกซ์ เวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะจะให้ลําดับความสําคัญ
(ค่ า นํ้ า หนัก ) ส่ว นค่ า ลัก ษณะเฉพาะสามารถนํ า มาใช้เ ป็ น
มาตรวัดตัวหนึ่งในการตรวจสอบความสอดคล้องของดุล ย
พินิจ วิธคี าํ นวณเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะ และค่าลักษณะเฉพาะ
สามารถศึกษาได้จากงานวิจยั ของ Saaty (1990)

2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินจิ
วิธี AHP สามารถวัดระดับความสอดคล้องของดุลย
พินิ จ แต่ ล ะชุ ด ได้ โดยคํ า นวณอัต ราส่ ว นความสอดคล้อ ง
(Consistency Ratio: C.R.) ในแต่ ล ะเมทริ ก ซ์ อัต ราส่ ว น
ความสอดคล้องหากมีค่าเท่ากับศูนย์จะหมายความว่าชุดของ
ดุ ล ยพิ นิ จ นั ้น มี ค วามสอดคล้ อ งกั น อย่ า งสมบู ร ณ์ หาก
อัต ราส่ ว นความสอดคล้ อ งมีค่ า เท่ า กับ หนึ่ ง (หรือ 100%)
หมายความว่า ความไม่สอดคล้องจะเทียบเท่ากับดุลยพินิจที่
ได้ จ ากการสุ่ ม ถ้ า อั ต ราส่ ว นความสอดคล้ อ งมี ค่ า มาก
(โดยทัว่ ไปค่ า วิก ฤตจะอยู่ท่ี 0.1) แสดงว่ า ดุ ล ยพินิ จ นัน้ ไม่
น่ าเชื่อถือ ช่วงที่ยอมรับได้ของ C.R. ขึน้ อยู่กบั ขนาดของ
เมทริกซ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็ นเมทริกซ์ขนาด 3x3 C.R. ไม่
ควรเกิน 0.05 ถ้าเมทริกซ์ขนาด 4x4 C.R. ไม่ควรเกิน 0.08
และสํ า หรั บ เมทริ ก ซ์ มี ข นาดมากกว่ า 5x5 ขึ้น ไป C.R.
ไม่ควรเกิน 0.1 (Saaty, 1994) ถ้าชุดดุลยพินิจของผูป้ ระเมิน
ค่ า C.R. เกิน กว่ า ระดับ ที่กํ า หนด ผู้ ป ระเมิน ควรจะต้ อ ง
ทบทวนดุลยพินิจ (Saaty, 1994)
3. การสังเคราะห์เพื่อให้ได้ลาํ ดับความสําคัญโดยรวม
วิธกี ารสังเคราะห์ของ AHP คล้ายกับการคํานวณ
ค่าความคาดหวังโดยวิธีผ ังรูป ต้น ไม้ก ารตัดสินใจ ลําดับ
ความสําคัญที่ได้จากแต่ละชุดของดุลยพินิจเรียกว่าลําดับ
ความสําคัญแบบเฉพาะที่ (Local Priorities) ซึง่ เป็ นลําดับ
ความสําคัญทีอ่ า้ งอิงกับส่วนประกอบทีอ่ ยู่เหนือกว่า ลําดับ
ความสําคัญเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์รวมเรียกว่าลําดับ
ความสําคัญแบบครอบคลุม (Global Priorities) ซึง่ ได้จาก
การคูณลําดับความสําคัญเฉพาะทีเ่ ข้ากับลําดับความสําคัญ
แบบครอบคลุมของส่วนประกอบทีอ่ ยู่เหนือขึน้ ไป

1.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

1.3.1 งานวิ จยั เกี่ยวข้องกับปัจจัยจูงใจ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีการศึกษา
ปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมยา
และด้านงานขาย ดังนี้
จุไรรัตน์ บุตรสา (2551) ศึกษาปั จจัยจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศ
ไทย) จํ า กั ด ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Study) โดยใช้ ม าตรวัด ของลิเ คิร์ท (Likert
Scale) พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ า คัญ ด้า น
ปั จจัยจูงใจโดยรวมในระดับสําคัญมาก โดยเรียงตามลําดับ
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ค่าเฉลีย่ ความสําคัญ ดังนี้ ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จของงาน ด้าน
การได้ ร ั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ และด้ า นลั ก ษณะงาน
ตามลํา ดับ ความสํา คัญ ด้า นปั จจัยสุขอนามัยโดยรวมใน
ระดับ สํ า คัญ มาก เรี ย งตามลํ า ดับ ค่ า เฉลี่ ย ดัง นี้ ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมันคงในงาน
่
ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านสภาพการทํางาน
ด้ า นนโยบายและการบริห ารของหน่ ว ยงาน และด้ า น
เรื่องราวส่วนตัวตามลําดับ
ภัทราวดี ขันธอุบล (2554) ศึกษาปั จจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานบริษัทบู๊ทส์ รีเทล(ประเทศไทย)
จํากัด ในเขต 1 ใช้วธิ กี ารศึกษาแบบเชิงพรรณนา โดยใช้
คํ า ถามแบบมาตราประมาณค่ า (Rating Scale) ผล
การศึกษาปั จจัยอนามัยพบว่ า พนักงานให้ความสําคัญ
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยให้ ค วามสํ า คั ญ ด้ า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานเป็ นลํา ดับแรก รองลงมา
ได้แก่ ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน ด้านความสัมพันธ์กบั
ผู้ใต้บงั คับบัญชา ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กบั
หัวหน้างาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายการทํางาน
ของบริษัท ด้านตําแหน่ งงาน ด้านสภาพการทํางาน และ
ด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ตามลํ า ดั บ และผล
การศึก ษาปั จ จัย จูงใจพบว่ าพนัก งานมีค วามพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยให้ความสําคัญด้านความสําเร็จในงานเป็ น
ลําดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งาน ด้านการยอมรับ ยกย่องชมเชยจากผู้อ่นื ด้านความ
รับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน ด้านโอกาสในการเจริญเติบโต
ในหน้าทีก่ ารงาน และด้านลักษณะงานทีท่ าํ ตามลําดับ
ทิต ติย า สมสิบ (2553) ศึก ษาแรงจูง ใจใน การ
ทํางานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ของบริษัทประกัน
ชีวติ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามทีม่ มี าตรวัด
แบบลิเคิรท์ พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อแรงจูงใจใน
การทํางานทัง้ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุนอยู่ในระดับมาก
โดยให้ ค วามสํ า คั ญ จากมากไปน้ อ ยคื อ ปั จจั ย ด้ า น
ความสําเร็จในการทํางานในระดับทีม่ ากทีส่ ุด รองลงมาคือ
ปั จจัยด้า นความรับผิดชอบในหน้ าที่การงาน ปั จจัย ด้า น
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ปั จจัยด้านลักษณะงานที่
ทํา และปั จจัยด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ยกย่องและ
ชมเชยตามลํ า ดับ ส่ ว นปั จ จัย คํ้ า จุ น (ปั จ จัย สุ ข อนามัย )
เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ พนักงานให้

ความสําคัญต่อปั จจัยด้านความมันคงในการทํ
่
างานระดับ
มากทีส่ ุดเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ปั จจัยด้านเงินเดือน
และค่าตอบแทน ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ปั จ จัย ด้า นความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา ปั จ จัย ด้ า น
คุณภาพของการบังคับบัญชา การควบคุมดูแล ปั จจัยด้าน
สภาพการทํางาน และปั จจัยด้านตําแหน่ งงาน กับปั จจัย
ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั
1.3.2 งานวิ จยั ที่ใช้ AHP จัดลําดับความสําคัญของ
ปัจจัยจูงใจในการทํางาน
การประยุกต์ใช้ AHP ในการศึกษาเรื่องปั จจัยจูง
ใจในการทํางานนัน้ มีผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนี้
Adamus (2005) ศึกษาเรื่อง หน้าทีข่ องแรงจูงใจ
ในกระบวนการด้ า นการจั ด การโดยใช้ วิ ธี AHP โดย
ทําการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานจํานวน
200 ราย ของบริษทั ผลิตส่วนประกอบอาหารรายใหญ่แห่ง
หนึ่งในประเทศโปแลนด์ ผู้ศึกษาได้พฒ
ั นาแบบจําลองที่
เหมาะสมในการจูงใจในการทํางาน ซึง่ ประกอบด้วยปั จจัย
หลัก 8 ปั จจัย และวิเคราะห์โดยวิธี AHP พบว่า ปั จจัยด้าน
รายได้และสภาวะในการทํางานมีค่านํ้ าหนักความสําคัญ
มากที่ สุ ด ถึ ง 28% รองลงมาได้ แ ก่ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล
(26.4%) การตระหนักในตนเอง (15.5%) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (10%) ความสามารถในการทํางาน (8.7%)
การเคารพนั บ ถื อ (5.9%) การช่ ว ยเหลื อ ผู้ อ่ื น (2.9%)
ตามลํ า ดับ และให้ ค วามสํ า คัญ ด้ า นวัฒ นธรรมองค์ ก ร
(2.4%) เป็ นลําดับสุดท้าย
Venkatesan, Varghese, and Ananthanarayanan
(2009) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยจูงใจและปั จจัยทีไ่ ม่ก่อให้เกิดการ
จู ง ใจในการทํ า งานของวิศ วกรในองค์ก รที่ทํ า งานด้ า น
ก่อสร้าง โดยสอบถามวิศวกรจํานวน 100 ราย ทีท่ ํางานใน
กรมโยธาธิการของประเทศอินเดีย (CPWD) โดยแบ่งกลุ่ม
วิศ วกรออกเป็ นสามกลุ่ ม ได้ แ ก่ วิศ วกรรุ่ น เยาว์ ผู้ ช่ ว ย
วิศวกร และวิศวกรระดับผูบ้ ริหาร พบว่า ด้านปั จจัยจูงใจใน
การทํางานวิศวกรรุ่นเยาว์ให้ค่านํ้ าหนักความสําคัญเรื่อง
ความสําเร็จในการทํางาน และความน่ าสนใจของงานเป็ น
ปั จจัยจูงใจหลัก ส่วนผู้ช่วยวิศวกรให้ความสําคัญในเรื่อง
ความน่ า สนใจของงานเป็ นปั จ จัย จู ง ใจหลัก และเรื่อ ง
ความสํ า เร็จ ในการทํ า งานมีค วามสํา คัญ รองลงมา ซึ่ง
แตกต่างจากวิศวกรระดับผูบ้ ริหารทีใ่ ห้ความสําคัญเรื่องการ
ได้รบั การยอมรับและรางวัลผลตอบแทน และความสําเร็จ
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ในการทํางานเป็ นปั จจัยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในขณะทีด่ า้ นปั จจัยที่
ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน วิศวกรรุ่นเยาว์เห็นว่า
การขาดการรู้คุ ณ ค่ า เป็ น ปั จ จัย หลัก และนโยบายการ
บริหารงานทีไ่ ม่ดี เป็ นปั จจัยรองทีไ่ ม่ทําให้เกิดแรงจูงใจใน
การทํางาน ส่วนผูช้ ่วยวิศวกรและวิศวกรระดับผูบ้ ริหาร มี
ความเห็นทีส่ อดคล้องกันคือ นโยบายการบริหารงานทีไ่ ม่ดี
เป็ นปั จจัย สําคัญที่สุด และสภาวะการทํางานที่ไม่ดี เป็ น
ปั จจัยรองทีไ่ ม่ทาํ ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน
Bahadori, Babaei, & Mehrabian (2013) ศึกษา
เรื่องการจัดลําดับความสําคัญของปั จจัยจูงใจ ในการทํางาน
ของพนักงานในศูนย์การทหารประเทศอิหร่าน จํานวน 115
ราย โดยวิธี AHP แบ่งปั จจัยจูงใจออกเป็ น 11 ปั จจัย ได้แก่
นโยบายการบริหารงานขององค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เงินเดือนและค่าตอบแทน ความมันคงในงาน
่
สภาพ
การทํางาน การปกครองบังคับบัญชา การรับรู้ถึงคุณค่ า
ความก้าวหน้ า ในหน้ าที่การงาน ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ และตําแหน่ งงาน พบว่าปั จจัยที่มผี ลต่อความ
พึง พอใจใจการทํา งานสูง ที่สุด เป็ น อัน ดับ ที่ห นึ่ ง และสอง
ได้แก่ ความมันคงในงาน
่
และเงินเดือนและค่าตอบแทน
ส่ ว นปั จจัย ที่ มีค วามสํ า คัญ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ นโยบายการ
บริหารงานขององค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การพัฒนาแบบจําลอง

การศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบจําลองโดยอ้างอิง
จากทฤษฎีส องปั จ จัย ของเฮอร์ซเบอร์ก เกณฑ์ห ลัก และ
เกณฑ์ย่อยในแบบจําลองได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และการสอบถามความเหมาะสมกับผูบ้ ริหารในแผนกยาจิต
เวช บริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด จํานวน 2 ราย ผูว้ จิ ยั พัฒนา
แบบจํ า ลองของการศึ ก ษานี้ ส องแบบจํ า ลอง ได้ แ ก่
แบบจําลองปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสุขอนามัย ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 และ 3 แบบจําลองของปั จจัยจูงใจในการทํางาน
ประกอบด้ ว ยเกณฑ์ ห ลั ก 5 ปั จจั ย และเกณฑ์ ย่ อ ย

16 ปั จจัย แบบจําลองของปั จจัยสุขอนามัยในการทํางาน
ประกอบด้ ว ยเกณฑ์ ห ลั ก 7 ปั จจั ย และเกณฑ์ ย่ อ ย
26 ปั จจัย

วิ ธีการศึกษา

แบบจําลอง AHP ทีน่ ําเสนอได้ถูกนําไปสร้างบน
คอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยโปรแกรม Expert Choice® ข้ อ มู ล ที่
ต้องการเป็ นเป็ นข้อมูลดุลยพินิจ (Judgment Information)
เชิงเปรียบเทียบคู่จํานวน 91 ข้อ จากกลุ่มผู้ประเมิน ซึ่ง
ทํ า งานในตํ า แหน่ ง พนั ก งานฝ่ ายขายแผนกยาจิต เวช
ทัง้ หมด 14 ราย (รวมผูว้ จิ ยั ชื่อแรก) ผูว้ จิ ยั ได้นัดพบกลุ่มผู้
ประเมินเพื่อนํ าเสนอข้อมูลแบบจําลอง อธิบายคํานิยามที่
สําคัญ ความหมายของมาตรวัดมูลฐาน พร้อมทัง้ วิธกี าร
ประเมินผล และผลที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิจยั รวมถึง
การตอบข้อ ซักถามต่ า งๆ ผู้วิจ ัยเก็บข้อ มูล ดุ ลยพินิจ เชิง
เปรียบเทียบคู่จากผูป้ ระเมินแต่ละรายผ่านแบบสอบถามที่
ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษสําหรับให้ผปู้ ระเมินตอบ
หลังจากนัน้ ผู้วิจ ัยได้นํ า ข้อ มูล ดุล ยพินิจ ที่ไ ด้จ าก
แบบสอบถามไปบันทึกลงในโปรแกรม Expert Choice® เพื่อ
ตรวจสอบค่ า ความสอดคล้อ งของดุ ล ยพินิ จ (C.R.) ของผู้
ประเมิน แต่ ล ะราย หากค่ า C.R. ของดุ ล ยพินิ จ ยัง ไม่ ผ่ า น
เกณฑ์ ผู้วิจ ัย จะนัด พบผู้ป ระเมิน อีก ครัง้ เพื่อ ให้ผู้ป ระเมิน
ทบทวนดุลยพินิจของตนใหม่ โดยในการทบทวนดุลยพินิจ
ครัง้ นี้จะทําผ่านโปรแกรม Expert Choice® โดยตรง เพื่อให้
โปรแกรมคํานวณค่า C.R. ออกมาทันทีท่มี กี ารแก้ไขข้อมูล
จนกระทัง่ เมื่อ ค่ า C.R. อยู่ ใ นช่ ว งที่ย อมรับ ได้ โปรแกรม
Expert Choice® จะคํา นวณค่ านํ้ า หนัก ของเกณฑ์ท่ีได้จ าก
การเปรี ย บเที ย บคู่ แ ละสัง เคราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จ ัย นี้ ใช้
Distributive Mode เพื่อสังเคราะห์ขอ้ มูล ดุลยพินิจทีถ่ ูกรวม
และสังเคราะห์แล้วของกลุ่มผู้ประเมินได้มาจากวิธคี ่าเฉลี่ย
เรขาคณิต
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การได้ รับการ

การจัดลําดับความสําคัญปั จจัยจูงใจ
ในการทํางาน

ลักษณะของงาน

ความท้ าทาย และ

ความสําเร็ จใน

ได้ รับการยอมรับ

ความคิดสร้ างสรรค์

ยอมรับนับถือ

การใช้ ความรู้
ยกย่องจาก

การทํางาน

ความสามารถใน

ตรงกับความรู้

มีความภาคภูมิใจ

ปรับปรุ งงาน

อิสระในการคิดแก้ ปัญหา

หัวหน้ างาน
ได้ รับการยอมรับ ยกย่อง

การทํางาน
การมีสว่ นร่ วม

ได้ รับความไว้ วางใจ

จากเพื่อนร่ วมงาน

ความภาคภูมิใจ

และน่าเชื่อถือ

ในงาน

ในงานที่ทํา

ความถนัด

ความรับผิดชอบ

ความเหมาะสมของงาน

เกณฑ์ ย่อย

เกณฑ์ หลัก

วัตถุประสงค์ โดยรวม

ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงาน

โอกาสในการเลื่อน

ความยุตธิ รรม

ตําแหน่งงาน
โอกาสในการแสดง

เสมอภาคในการ

เงื่อนไข

หลักเกณฑ์และ

ความชัดเจนของ

ประเมินผลงาน

ความสามารถ
การร่วม
รับผิดชอบใน
การปฏิบตั งิ าน

ภาพที่ 2 แบบจําลอง AHP ทีเ่ สนอเพื่อจัดลําดับความสําคัญปั จจัยจูงใจในการทํางาน

ทีม่ า : คัดเลือกจาก ทิตติยา สมสิบ (2553); จุไรรัตน์ บุตรสา (2551); ภัทราวดี ขันธอุบล (2554); และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารในแผนกยาจิตเวช บริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด
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การทํางาน

ความสามัคคีใน

ทํางาน

ความเชื่อใจในการ

การประเมินงาน

ความยุติธรรมใน

และข้ อเสนอแนะ

รับฟังความคิดเห็น

ช่วยเหลือ

การให้ คําแนะนํา

แบ่งปัน

ช่วยเหลือ และ

การให้ ความ

ร่วมงาน

กันเองของเพื่อน

ความจริ งใจเป็ น

ผู้ใต้ บงั คับบัญชา

สวัสดิภาพของ

ความเอาใจใส่ต่อ

ผู้บงั คับบัญชา

เป็ นกันเองของ

พนักงาน

ความต้ องการของ

การตอบสนอง

ในการทํางาน

เครื่ องมือสนับสนุน

การทํางาน

ผู้บงั คับบัญชา
ความจริ งใจ

สภาพแวดล้ อม

สภาพการทํางาน

การวางตนของ

และเพื่อนร่วมงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชา

การขึ ้นเงินเดือน

หยุด

สิทธิในการลา/

สวัสดิการต่างๆ

ของบริ ษัท

และการเติบโต

ความมัน่ คง

หน้ าที่การงาน

ความมัน่ คงใน

ความมัน่ คงในงาน

การขาย (Incentive)

เงินเดือน รางวัล

ค่าตอบแทน

เงินเดือน และ

วัตถุประสงค์

เกณฑ์ ย่อย

ในตําแหน่งงาน

ความพึงพอใจ

สังคม

ครอบครัว และ

การยอมรับจาก

ตําแหน่งงาน

เกณฑ์ หลัก

ภาพที่ 3 แบบจําลอง AHP ทีเ่ สนอเพื่อจัดลําดับความสําคัญปั จจัยสุขอนามัยในการทํางาน
ทีม่ า : คัดเลือกจาก ทิตติยา สมสิบ (2553); จุไรรัตน์ บุตรสา (2551); ภัทราวดี ขันธอุบล (2554); และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารในแผนกยาจิตเวช บริษทั ไทยโอซูกา้ จํากัด

การชี ้แจงนโยบาย

การปฏิบตั ิได้ จริ ง

ด้ านนโยบาย

ความเป็ นธรรม

ของนโยบาย

การมอบหมายงาน

บังคับบัญชา

ขององค์การ

ความชัดเจน

การปกครอง

นโยบายการบริ หาร

สุขอนามัยในการทํางาน

การจัดลําดับความสําคัญปัจจัย

บทความวิจัย | 59

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559

60 | บทความวิจัย

ปั จจัยจูงใจ ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความสําเร็จในการ
ทํางาน (35.2%) เป็ นเกณฑ์หลักทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ รองลง ได้แก่
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (26.7%) ความรับผิดชอบ
(14.3%) และการได้ ร ั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (12.6%)
ตามลําดับ และเกณฑ์หลักที่สําคัญน้ อยที่สุดคือ ลักษณะ
ของงาน (11.1%)

ผลการศึกษา

ผลกา ร สั ง เ คร าะ ห์ ข้ อ มู ล แ สด ง ค่ า นํ้ าห นั ก
ความสําคัญของเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ของปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยสุขอนามัย ทีม่ ผี ลต่อการทํางานของพนักงานขาย
แผนกยาจิต เวช บริษัท ไทยโอซู ก้า จํ า กัด พิจ ารณาค่ า
นํ้ า หนัก ความสําคัญ ของเกณฑ์หลัก และเกณฑ์ย่อ ยด้า น

ลักษณะของงาน

0.111

การได้รบั การยอมรับนับถือ

0.126

ความรับผิดชอบ

0.143

ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน

0.267

ความสําเร็จในการทํางาน

0.352
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

ภาพที่ 4 ค่านํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์หลักด้านปั จจัยจูงใจ
ค่านํ้ าหนักความสําคัญของเกณฑ์ย่อย ดังแสดง
ในภาพที่ 5 ผู้ วิจ ัย ได้ แ บ่ ง เกณฑ์ ย่ อ ยออกเป็ น 2 กลุ่ ม
กลุ่ มแรกคือ กลุ่ มเกณฑ์ย่ อยที่มีค วามสําคัญสูงสุด ได้แ ก่
การใช้ความรู้ความสามารถ (17.7%) รองลงมาคือ ความ
ชัด เจนของหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไข (10.5%) และความ
ภาคภู มิใจในงานที่ทํา (10.4%) และความยุติธรรมเสมอ
ภาคในการประเมินผลงาน (9.3%) เกณฑ์ย่อยทัง้ สีน่ ้ี มีค่า
นํ้ าหนักความสําคัญรวมเท่ากับ 48% ส่วนกลุ่ม ที่สองคือ
เกณฑ์ย่อยที่เหลืออีก 12 ปั จจัย มีค่านํ้ าหนักความสําคัญ
เชิงเปรียบเทียบน้อยกว่ารวมเท่ากับ 52% ซึง่ ประกอบด้วย

การมีส่วนร่วมในงาน (7.2%) โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ ง
งาน (6.9%) ได้ร ับ ความไว้ว างใจและน่ า เชื่อ ถือ (6.3%)
การร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน (5.9%) อิสระในการ
คิดแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน (4.8%) โอกาสในการแสดง
ความสามารถ (4.5%) ได้รบั การยอมรับยกย่องจากหัวหน้า
งาน (4.0%) ความเหมาะสมของงาน (4.0%) ได้ร ับ การ
ยอมรับยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน (2.4%) ตรงกับความรู้
ความถนัด (2.3%) ความท้าทายและความคิดสร้างสรรค์
(2.2%) และมีความภาคภูมใิ จ (1.9%)
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มีความภาคภูมใิ จ

0.019

ความท้าทายและความคิดสร้างสรรค์

0.022

ตรงกับความรูค้ วามถนัด

0.023

ได้รบั การยอมรับยกย่องจากเพือ่ นร่วมงาน

0.024

ความเหมาะสมของงาน

0.040

ได้รบั การยอมรับยกย่องจากหัวหน้างาน

0.040

โอกาสในการแสดงความสามารถ

0.045

อิสระในการคิดแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน

0.048

การร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน

0.059

ได้รบั ความไว้วางใจและน่ าเชือ่ ถือ

0.063

โอกาสในการเลือ่ นตําแหน่งงาน

0.069

การมีส่วนร่วมในงาน

0.072

ความยุตธิ รรมเสมอภาคในการประเมินผลงาน

0.093

ความภาคภูมใิ จในงานทีท่ าํ

0.104

ความชัดเจนของหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข

0.105

การใช้ความรูค้ วามสามารถในการทํางาน

0.177
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

ภาพที่ 5 ค่านํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์ย่อยด้านปั จจัยจูงใจ
เมื่อพิจารณาเกณฑ์หลักด้านปั จจัยสุขอนามัย
ผลการสังเคราะห์แสดงดังภาพที่ 6 จะเห็นว่าเงินเดือน
และค่า ตอบแทนเป็ น เกณฑ์หลักที่สําคัญที่สุด (37.0%)
รองลงมาคือ ความมันคงในงาน
่
(17.2%) ตําแหน่ งงาน

(13.4%) ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน (11.7%) สภาพการทํางาน (8.6%) การปกครอง
บังคับบัญชา (6.7%) ส่วนเกณฑ์หลักทีส่ าํ คัญน้อยทีส่ ุด
คือ นโยบายการบริหารขององค์การ (5.4%)

นโยบายการบริหารขององค์การ

0.054

การปกครองบังคับบัญชา

0.067

สภาพการทํางาน

0.086

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน

0.117

ตําแหน่ งงาน

0.134

ความมั ่นคงในงาน

0.172

เงินเดือนและค่าตอบแทน

0.370
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ภาพที่ 6 ค่านํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์หลักด้านปั จจัยสุขอนามัย
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เป็ นกันเองของเพื่อนร่วมงาน (2.6%) ความเอาใจใส่ต่อ
สวัสดิภาพของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (2.6%) ความจริงใจเป็ น
กันเองของผูบ้ งั คับบัญชา (2.6%) เครื่องมือสนับสนุ นใน
ก า ร ทํ า ง า น ( 2.3%) ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ( 1.9%)
สภาพแวดล้อมการทํางาน (1.7%) ความเป็ นธรรมด้าน
นโยบาย (1.6%) ความยุ ติ ธ รรมในการประเมิน งาน
(1.6%) รับ ฟั ง ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะ (1.4%)
ความเชื่อ ใจในการทํ า งาน (1.3%) การให้คํ า แนะนํ า
ช่ ว ยเหลือ (1.1%) การชี้แ จงนโยบาย (1.0%) ความ
ชั ด เ จ น ข อ ง น โ ย บ า ย ( 0.9%) ก า ร ว า ง ต น ข อ ง
ผู้ บ ัง คั บ บัญ ชา (0.9%) ความสามัค คี ใ นการทํ า งาน
(0.8%) และการมอบหมายงาน (0.4%) กลุ่มเกณฑ์ย่อย
ดังกล่าวมีค่านํ้าหนักความสําคัญรวมเท่ากับ 48%

ค่านํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์ย่อย ดังแสดง
ในภาพที่ 7 ผู้วิจ ัย ได้แ บ่ ง เกณฑ์ย่ อ ยออกเป็ น 2 กลุ่ ม
กลุ่มแรกคือกลุ่ มที่เ กณฑ์ย่อยมีค่า นํ้ าหนักความสําคัญ
สูงสุดสีเ่ กณฑ์รวมเท่ากับ 52% ได้แก่ เงินเดือน รางวัล
การขาย โบนัสประจําปี (19%) ความมันคงในหน้
่
าทีก่ าร
งาน (11.7%) การขึ้นเงิน เดือน (10.6%) และความพึง
พอใจในตําแหน่ งงาน (10.3%) ส่วนกลุ่มทีส่ องคือเกณฑ์
ย่อยทีเ่ หลืออีก 22 ตัว ซึง่ มีค่านํ้าหนักเปรียบเทียบน้อย
กว่ า ซึ่ง ประกอบด้วย ความมัน่ คงและการเติบโตของ
บริษทั (5.6%) การตอบสนองความต้องการของพนักงาน
(4.6%) สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ (4.5%) การยอมรั บ จาก
ครอบครัวและสังคม (3.2%) การให้ความช่วยเหลือและ
แบ่งปั น (3.0%) สิทธิในการลา/หยุด (2.8%) ความจริงใจ
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ผลการศึกษาพบว่า ความสําเร็จในการทํางาน
เป็ นเกณฑ์หลักด้านปั จจัยจูงใจที่มคี ่านํ้าหนักสําคัญมาก
ที่สุด ตรงกับเป้ าหมายหลักของการขาย คือการขายได้
ตามเป้ าหมายที่บริษัทตัง้ ไว้ การได้ใช้ความสามารถใน
การทํ า งานอย่ า งเต็ ม ที่ ทํ า ให้ เ กิด ความภาคภู มิใ จที่
สามารถบรรลุเป้ าหมายนัน้ ได้ และความรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วน
หนึ่ ง ในความสํา เร็จ ของงานและองค์ก ร ปั จ จัย ที่มีค่ า
นํ้าหนักสําคัญรองลงมาคือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน โดยให้ความสําคัญกับความชัดเจนของหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข และการประเมินงานความยุตธิ รรมเสมอภาค
ในการประเมิ น ผลงาน รวมถึ ง โอกาสในการเลื่ อ น
ตํ า แหน่ ง งาน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของทิต ติ ย า
สมสิบ (2553) ที่ศกึ ษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของ
พนั ก งานขายทางโทรศัพ ท์ข องบริษัท ประกัน ชีวิต ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าให้ความสําคัญของความสําเร็จ
ในการทํางานในระดับ มาก เป็ นลําดับ ที่หนึ่ ง ภัทราวดี
ขันธอุบ ล (2554) ศึก ษาเรื่อ งปั จจัยจูง ใจในการทํา งาน
ของพนักงานบริษทั บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด ใน
เขต 1 พบว่าให้ความสําคัญด้านความสําเร็จในงานเป็ น
ลําดับแรก เช่นกัน
ด้านปั จจัยสุขอนามัย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ผูป้ ระเมินให้ความสําคัญเรื่องเงินเดือน และค่าตอบแทน
มีค่านํ้าหนักความสําคัญมากทีส่ ดุ โดยให้ค่านํ้าหนักสูงถึง
37% ของเกณฑ์ห ลัก ทัง้ หมด เมื่อ มองในมุ ม มองของ
เกณฑ์ย่อยจะเห็นว่าเงินเดือน รางวัลการขาย (incentive)
โบนัสประจําปี มคี วามสําคัญสูงสุด และรองลงมา คือการ
ขึ้น เงิน เดือ น ซึ่ง ปั จ จัย เรื่อ ง เงิน เดือ น รางวัล การขาย
โบนัสประจําปี อาจเป็ นปั จจัยที่ทําให้ผู้ประเมินตัดสินใจ
ประกอบอาชีพนี้เพราะต้องการรายได้ทด่ี ี นอกจากนี้ยงั มี
ปั จจัยสุขอนามัยอื่นๆ ทีม่ คี วามสําคัญต่อแรงจูงใจในการ
ทํางานรองลงมาได้แก่ ความมันคงในงาน
่
ตําแหน่ งงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
สภาพการทํ า งาน การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา และ
นโยบายการบริห ารขององค์ก าร ตามลํ า ดับ โดยให้
ความสําคัญกับเกณฑ์ย่อยเรื่อง ความมันคงในหน้
่
าทีก่ าร
งาน และการเติบโตของบริษทั ความพึงพอใจในตําแหน่ง
งาน การตอบสนองความต้ อ งการของพนัก งาน การ
ยอมรับจากครอบครัวและสังคม การให้ความช่วยเหลือ

และแบ่งปั นระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เป็ น
ลําดับต้นๆ สอดคล้องกับการศึกษาของจุไรรัตน์ บุตรสา
(2551) ศึก ษาปั จ จัย จูง ใจในการทํ า งานของพนั ก งาน
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด ที่ใ ห้
ความสํ า คัญ ด้ า นปั จจัย สุ ข อนามัย โดยรวมในระดั บ
สําคัญมาก และปั จจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมี
ความสําคัญมากทีส่ ดุ
ผลการศึกษา พบว่าความสําคัญของนโยบาย
การบริห ารขององค์การ เป็ นเกณฑ์หลักที่ค วามสําคัญ
น้อยที่สุด อาจเป็ นเพราะผู้ประเมินมองว่านโยบายของ
องค์กรเป็ นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หากเกิดการไม่
ยอมรับ แม้ว่าจะไม่พอใจก็ยงั คงต้องปฏิบตั ติ าม และเป็ น
เรื่องทีไ่ กลตัวมากกว่าปั จจัยอื่นๆ สอดคล้องกับการศึกษา
ของทิตติยา สมสิบ (2553) ทีศ่ กึ ษาเรื่องแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ของบริษทั ประกัน
ชีวิต ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ให้ ค วามสํ า คัญ ด้ า น
นโยบายการบริหารขององค์การเป็ นลําดับสุดท้าย

ข้อเสนอแนะ

ผู้ วิ จ ั ย มี ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ให้ ส ามารถนํ า
ผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ดังนี้
ในการนํ าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
แรงจู ง ใจในการทํ า งานให้แ ก่ พ นั ก งานขาย ผู้บ ริห าร
อาจจะนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท ั ง้ ด้ า นปั จจั ย จู ง ใจและปั จจั ย
สุขอนามัยทีม่ คี ่านํ้าหนักมากทีส่ ุด 3-5 ลําดับแรกมาปรับ
ใช้ในเชิงนโยบายเบือ้ งต้น เพื่อวิเคราะห์วา่ ปั จจัยเหล่านัน้
สามารถแก้ปั ญ หาได้อ ย่ า งแท้จ ริง หรือ ไม่ การยิน ดีใ ห้
ความร่ ว มมือ ในการทํ า งานของพนัก งานขายเพิ่ม ขึ้น
หรือไม่ การลาออกของพนักงานขายลดลงหรือไม่ หรือ
ส่งผลให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ ได้หรือไม่ หากการปรับเปลีย่ น
นโยบายในขัน้ ต้น มีแนวโน้ มส่งผลไปในทางที่ดีข้นึ ก็
อาจจะพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลรองลงมา
ในด้านปั จจัยจูงใจที่สําคัญ 3 ลําดับแรก ได้แก่
การใช้ความรู้ความสามารถในการทํางาน ความชัดเจน
ของหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข และความภาคภูมใิ จในงานที่
ทํา ทางผูบ้ ริหารอาจกําหนดแนวทางในการประเมิน KPI
อย่ า งสมเหตุ ส มผล หรือ ให้พ นัก งานมีส่ว นร่ ว มในการ
กําหนด KPI ในการประเมินตนเองด้วย และแจ้งผลสรุป
ให้พ นัก งานทราบ ในส่ ว นของการทํ า งานนัน้ ควรให้
พนักงานได้ร่วมวางแผนการทํางาน หรือรับทราบกลยุทธ์
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ยุทธวิธใี นการทํางานของภาพรวม และนํ าไปปรับใช้ให้
ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าที่ต นเองดูแลได้ โดยมี
จุ ด มุ่ ง หมายเดีย วกัน สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตามที่
กําหนดได้ รวมทัง้ การยกย่องชมเชยสําหรับพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานได้ดี หรือเปิ ดโอกาสให้แชร์ประสบการณ์การ
ทํางานของตนเองแก่เพื่อนร่วมงาน
ด้ า นปั จ จัย สุ ข อนามัย ที่สํ า คัญ 3 ลํ า ดับ แรก
ได้แ ก่ เงิน เดือน รางวัล การขาย โบนัสประจําปี ความ
มันคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน และการขึน้ เงินเดือน ปั จจัยเรื่อง
เงินเดือน รางวัลการขาย โบนัสประจําปี ถือเป็ นปั จจัยที่
เป็ นทัง้ ด้านบวกและลบที่สําคัญที่สุดในมุมของพนักงาน
ขาย โดยเฉพาะในส่ว นของเงินรางวัล การขาย เพราะ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของผู้บริหาร และ
ตามสถานการณ์ ข องบริษัท ในขณะนัน้ ซึ่ง ถ้า หากเงิน
รางวัลการขายสามารถจูงใจพนักงานได้มาก ก็จะส่งผล
ให้พ นั ก งานมีกํ า ลัง ใจในการทํ า งานหนัก เพิ่ม มากขึ้น
เพื่อให้สามารถบรรลุยอดขายได้มากขึน้ ในส่วนของการ
ขึ้น เงิน เดือ นควรมีเ กณฑ์ก ารประเมิน ตาม KPI อย่ า ง
ชัดเจนและเหมาะสม มีการประเมินจากหัวหน้างานอย่าง
เที่ ย งตรงโดยให้ พ นั ก งานแต่ ล ะคนรับ ทราบผลการ
ประเมิน ด้านความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน องค์กรควรมี
ปรับ เปลี่ย นนโยบายให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ท่ี
เป็ นอยู่ โดยมีการแจ้งพนักงานเป็ นระยะๆ ถึงภาวะของ
องค์ก รในขณะนัน้ รวมทัง้ เหตุ ผ ลในการเปลี่ย นแปลง
นโยบายเพื่อ ให้พ นั ก งานทราบ เข้า ใจ และสามารถ
เตรีย มพร้อ มที่จะปรับ ตัวไปพร้อมองค์กรได้ เพราะถ้า
หากองค์กรอยู่ในสภาวะทีไ่ ม่มนคงก็
ั่
จะส่งผลกระทบต่อ
การทํางานของพนักงานโดยตรง
บริษัทยังสามารถนํ าแบบจําลองไปปรับใช้กบั
พนักงานแผนกอืน่ ๆ ได้ เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
การทํางานของพนักงานในแต่ละแผนกอย่างแท้จริง เมื่อ
นํามาปรับใช้เชิงนโยบายก็จะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้อ งการของพนัก งานได้อ ย่า งตรงจุ ด ซึ่ง จะก่ อ ให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุดในด้านการทํางานของทัง้ พนักงานและ
องค์กรต่อไป
ผู้ วิ จ ั ย มี ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาในอนาคต ดังนี้
ควรอธิบายความหมายของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์
และทําความเข้าใจวิธกี ารให้คะแนนของการเปรียบเทียบ

คู่ในแบบสอบถาม AHP ก่อนลงมือทําแบบสอบถามของ
ผู้ป ระเมิน แต่ ละราย เนื่ อ งจากหากผู้ป ระเมิน ไม่เ ข้า ใจ
เกณฑ์และวิธกี ารให้คะแนนทีถ่ ูกต้องจะทําให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้
ขาดความสอดคล้องกัน และต้องใช้เวลามากขึน้ ในการ
ปรับแก้ไขค่านํ้าหนักใหม่จนกว่าค่าความสอดคล้องจะอยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้
ในการรวมดุ ล ยพิ นิ จ โดยการคํ า นวณทาง
คณิตศาสตร์หรือโดยใช้โปรแกรม Expert Choice® เป็ น
วิธีท่มี ีความเหมาะสม ในกรณีน้ี ผู้วจิ ยั ไม่แนะนํ าให้ใ ช้
วิธกี ารรวมดุลยพินิจของกลุ่มโดยการอภิปรายที่ได้จาก
การสื่อสาร พูดคุยกันภายในกลุ่ม จนได้มาซึ่งความเห็น
สุด ท้า ยที่เ ป็ น ความเห็นกลุ่ ม โดยมติเ อกฉัน ท์ เพราะผู้
ประเมินทีม่ อี าวุโสน้อยหรือประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า
อาจไม่กล้าแสดงความเห็นทีข่ ดั แย้งกับผูท้ อ่ี าวุโสมากกว่า
หรือมีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า
ควรทํ า การสั ม ภาษณ์ แ ละเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล ในด้านข้อเท็จจริงและสาเหตุของการ
ลาออกของพนักงานฝ่ ายขาย และนําเหตุผลนัน้ มาใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ โดยให้ฝ่ายบุคคลเข้ามามี
ส่วนร่วมในขัน้ ตอนการพัฒนาแบบจําลองของการศึกษา
เพื่อ ให้ไ ด้แบบจํา ลองที่มีเกณฑ์ท่สี อดคล้อ งกับ องค์ก ร
มากที่สุด รวมทัง้ สามารถนํ าเหตุ ผลจากการสัมภาษณ์
เมื่อพนักงานลาออก (Exit Interview) ที่ได้ไปวิเคราะห์
เพื่อหาสาเหตุทแ่ี ท้จริง และนําไปประยุกต์ใช้เพื่อสรรหา
กลยุ ท ธ์ใ นการคัด เลือ กและรัก ษาบุ ค ลากรขององค์ก ร
ต่อไป
เนื่ องจากกลุ่ ม ผู้ ป ระเมิ น ที่ มี ค วามอาวุ โ ส
แตกต่ างกัน หรือ ประสบการณ์ การทํางานในองค์กรที่
แต ก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ลต่ อ ค ว าม พึ ง พ อ ใ จแ ละร ะ ดั บ
ความสําคัญของปั จจัยจูงใจในการทํางานที่แตกต่างกัน
เนื่องจากระดับความสําคัญของปั จจัยต่างๆ ในด้านปั จจัย
จูงใจ และปั จจัยสุขอนามัยมีการเปลีย่ นแปลงไปตามช่วง
อายุ ข องวัย ทํ า งาน และประสบการณ์ ก ารทํ า งานใน
องค์กรดังนัน้ จึงควรวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยแบ่งช่วง
กลุ่ ม อายุ ต่ า งๆ หรือ ประสบการณ์ ก ารทํา งาน เพื่อ ให้
ทราบปั จจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานแต่ละกลุ่ม
อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้อย่างตรงจุดมากทีส่ ดุ
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