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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของของ
พนักงานในธุรกิจค้าปลีก รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพ่ือน าเสนอแนวทางสร้างความรู้สึ กเป็น
เจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก โดยมีห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่วิเคราะห์กรณีศึกษาของบริษัทที่เติบโตจากขนาดเล็กเป็น
ขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองรองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค จากมุมมองด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มประชากรตัวอย่างคือ 
พนักงานและหัวหน้างานจ านวน 120 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและแจกแบบสอบถาม
พนักงาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่าการบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล สวัสดิการนอกเหนือที่
กฎหมายก าหนดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
และสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน จาก
การผลวิจัยพบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดทั้งความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของ คือปัจจัย
ด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นหากองค์กรจะต้องการสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจค้าปลีกที่ยังมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
การฝึกอบรม การจัดการผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายก าหนด 

 
ค าส าคัญ :  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคอีสาน, ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study job satisfaction and sense of ownership of employees 
in retail business. It also studies obstacles in order to purpose some measures in creating sense 
of ownership of employees. Sermthai Complex Department Store, Maha Sarakham Province is 
used as a case study. It is the first research analyzing a firm that expanded from small to 
medium sized firm, and is located in the secondary metropolitan city of the Northeastern 
region affected by regional economic growth. The sample groups were 120 employees and 
supervisors. Data was collected by in-depth interviews with management and questionnaire 
survey with employees. Multiple regression analysis was applied.  

Results showed that compensation management, and non-compulsory fringe 
benefits were positively correlated to job satisfaction. While, work climate and non-compulsory 
fringe benefits were positively correlated to the sense of ownership. Only non-compulsory 
fringe benefits was positively correlated to both dependent variables. The findings suggested 
that to create the sense of ownership of employees in the retail business, especially small and 
medium sized enterprise, executives should pay attention to work climate and non-
compulsory fringe benefits because training & development, performance management, and 
compensation management are not the most important factors.  

  
Keywords: Sense of ownership, Northeastern Thailand, Small and medium-sized business, 
retail business, Isan.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ ที่สละเวลาให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ
และแก้ไขทุกกระบวนการตั้งแต่การวางโครงร่างการวิจัยจนถึงการอภิปรายผล จึงท าให้การวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์และลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณอาจารย์ ดร.จตุรงค์ นภาธร กรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระที่ได้ให้ค าแนะน าและบ่งชี้ข้อควรปรับปรุงในการท างานวิจัยชิ้นนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ 
ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ ที่สละเวลาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจความเที่ยงตรงแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม โดย
นายแพทย์ กิตติศักดิ์-แพทย์หญิง โศรยา คณาสวัสดิ์ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 
จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยใช้องค์กรเป็นกรณีศึกษา งานด้านระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับธุรกิจค้าปลีก คุณวราภรณ์ วาดวงศรี ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ได้ให้ข้อมูล ค าแนะน า และ
อ านวยความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในการเรียนและงานวิจัย รุ่นพ่ี HRM ที่ให้
ค าแนะน าในการใช้โปรแกรมทางสถิติ เพ่ือน ๆ ที่ให้ก าลังใจซึ่งกันและกันเสมอมา 

สุดท้ายนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสติปัญญาและความช่วยเหลือ ท าให้งานวิจัย
สามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ในทุกขั้นตอนจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 

นางสาวภณติา ตันทักษิณานุกิจ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรและสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน (MacMillan, 1984) เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกท่ีพนักงานต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงซึ่งเป็นธุรกิจเป้าหมายของงานวิจัยชิ้นนี้ 
แนวคิดการสร้างความเป็นเจ้าของของพนักงานถูกน ามาใช้เพ่ือให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
ร่วมในกิจการ เพ่ือให้บริการที่ดแีก่ลูกค้าซึ่งจะสร้างความประทับใจและกลับมาเป็นลูกค้าประจ า 

แต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ยิ่งหากเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กที่ก าลังจะเติบโตเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น จากที่ไม่มีระบบแบบแผน พนักงานรู้จักมักคุ้นกันแบบ
ครอบครัว กลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคนมากข้ึน การท างานสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จะต้องเริ่มก าหนด
มาตรฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมน ามาซึ่งปัญหา องค์กร
จ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเริ่มต้นจากลักษณะของธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจ
ครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นในระยะ 10-20 ปี หลังจากที่ประเทศไทยเผชิญ
วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจรุนแรงในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งในตอนนั้นบริษัทขนาดใหญ่จ านวน
มากประสบปัญหา หลายแห่งต้องล้มละลายหรือขายให้กับนักลงทุนต่างชาติ รัฐบาลจึงเริ่มเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะเป็นแหล่งสร้างงาน ส่งเสริมการ
สร้างผู้ประกอบการเพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เงินลงทุนไม่สูง เป็นแหล่งฝึกอาชีพของ
แรงงานประเภทต่างๆ ผ่านประสบการณ์จริง เชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญ่ในรูปแบบการรับเหมาช่วง 
และป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) 

ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีมูลค่า 5,559,534 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 
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ภาพที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2558 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559 

 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยตัวเลขในปี  พ.ศ. 2558 

พบว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ 2,765,986 ราย คิดเป็นร้อยละ 
99.72 ของจ านวนธุรกิจทั่วประเทศ 

 

ตารางที่ 1.1 
 
จ านวนธุรกิจจ าแนกตามขนาดปี พ.ศ. 2558 

ขนาดวิสาหกิจ จ านวน สัดส่วน 
ย่อม 2,753,058 99.26% 

กลาง 12,928 0.47% 
ใหญ ่ 7,156 0.26% 

ไม่สามารถระบุได ้ 483 0.02% 

รวม 2,773,625 100% 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559 

 

ธุรกิจขนาดกลาง
และย่อม
45%ธุรกิจขนาดใหญ่

48%

ธุรกิจอื่นๆ
7%
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เมื่อจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจพบว่ามีจ านวนผู้ประกอบการในวิสาหกิจภาคการค้ามากที่สุด 
1,170,488 ราย ภาคการบริการ 1,054,675 ราย ภาคการผลิต 504,567 ราย และภาคการเกษตร 
36,236 ราย 

 

 
ภาพที่ 1.2 จ านวนผู้ประกอบการจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559 

 
ตามข้อมูลรายงานว่า พ้ืนที่ที่มีจ านวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากเป็นอันดับ

หนึ่งคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 714,720 ราย และพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีจ านวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สูงสุด จ านวน 218,241 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.89 
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ เรียกได้ว่าธุรกิจที่ไม่ใช่องค์กรใหญ่นี่เองเป็นส่วน
ส าคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังขยายตัวสร้างความเจริญให้กับส่วนภูมิภาค ไม่ใช่กระจุกตัว
อยู่แตเ่พียงภายในเขตเมืองใหญ่เท่านั้น 

 
 
 
 
 

การค้า

1,170,488

บริการ

1,054,675

ผลิต 

504,567

การเกษตร 

36,236
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ภาพที่ 1.3 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามภูมิภาค 
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559 

 
งานวิจัยชิ้นนี้เน้นศึกษาธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งพบว่ามีความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น จากเดิมที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งในพ้ืนที่ทั้งราย
ใหญแ่ละรายย่อย ยังต้องแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail) ขนาดใหญ่จากส่วนกลาง
ที่เริ่มขยายกิจการมาลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เริ่มใช้กลยุทธ์ขยายธุรกิจ
ในต่างจังหวัดและในภูมิภาคอาเซียน ตามกระแสการเติบโตของเมือง (Urbanization) และก าลังซื้อ
ของผู้บริโภคหรือชนชั้นกลางที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเร่งปรับตัว 
เพราะมีต้นทุนการด าเนินงานที่สูงกว่า เทคโนโลยีการให้บริการที่ด้อยกว่า พบว่าแนวโน้มเลิกกิจการมี
มากขึ้น จากสถิติการจดทะเบียนเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2556-2557 เพ่ิมข้ึนจ านวน 107 ราย จุดอ่อนที่
ส าคัญนอกเหนือจากการบริหารที่ขาดความเป็นมืออาชีพแล้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ยังขาด
องค์ความรู้และเป็นลักษณะของธุรกิจครอบครัวสูง (คมสันต์ ศรีคงเพ็ชร, 2556) 

โดยส่วนมากเจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะให้ความส าคัญในด้าน
การตลาด การผลิต การบริการ แต่ไม่มีทักษะการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดการเรื่องคน ด้วยความ
ที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่อาจไม่สามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถเขามาท างาน หรือ มีพนักงานที่มี
ความสามารถอยู่ก็จะรักษาไว้ให้อยู่กับธุรกิจได้ยาก (เลิศชัย สุธรรมนนท์, 2557) 

ภาคกลาง

557,386

ภาคใต้ 

368,838

ภาคตะวันออก

143,037

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

714,720

ภาคเหนือ 

485,582

กรุงเทพมหานคร 

495,769
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555-2559) กล่าวถึง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุล
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ โดย
สนับสนุนให้ทุกพ้ืนที่มีโอกาสเติบโต ขยายธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่นั้นๆ ทั้งนี้หนึ่ง
หัวข้อที่รัฐบาลต้องการจะเพ่ิมขีดความสามารถคือ การพัฒนาบุคลากร ด้วยการอบรมและยกระดับ
ฝีมือแรงงาน แสดงให้เห็นว่าเรื่องของบุคลากรเป็นหัวข้อที่ได้รับความส าคัญมากขึ้น 

จากผลส ารวจพบว่าศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถูกน าไปใช้กับบริหารบุคลากรใน
องค์กรแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป องค์กรขนาดกลางและย่อมไม่ได้ใช้ทั้งระบบและยังไม่เป็น
ทางการ เช่น ไม่มีการวางแผนก าลังคนชัดเจน รับพนักงานใหม่ผ่านการแนะน าของพนักงานปัจจุบัน
ไม่ใช้การประกาศรับสมัคร ไม่มีการปฐมนิเทศแนะน าพนักงานใหม่ ระบบการประเมินไม่มีการทดสอบ
แต่ตัดสินโดยนายจ้าง ไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบแต่ใช้วิธีการเรียนรู้จากการลองท างานจริง การ
ให้ค่าจ้างค่าตอบแทนตามความพอใจหรือการพิจารณาของนายจ้าง บรรยากาศในการท างานไม่เป็น
ทางการ มีการสื่อสารที่ใกล้ชิดกันมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่ ขณะที่องค์กรขนาดใหญ่มีระเบียบปฏิบัติ
หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแผนงานอย่างชัดเจน (Brand & Bax, 2002) 

บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์  จ ากัด เติบโตมาจากธุรกิจร้านค้าปลีกในจังหวัด
มหาสารคาม ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2500 เริ่มจากร้านค้า 2 คูหา ชื่อว่า ร้านเสริมไทย เป็นธุรกิจครอบครัวที่
มีพัฒนาการมายาวนาน ต่อมาขยายกิจการมาเป็นห้างสรรพสินค้าเสริมไทยซึ่งปรับโฉมเป็น เสริมไทย
พลาซ่า ในปี  พ.ศ. 2546 และก่อตั้ง เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ในปี  พ.ศ. 2555 เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของเมืองและกลุ่มลูกค้าชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้น ธุรกิจห้างเสริมไทยสามารถยืนหยัด
ท่ามกลางคู่แข่งที่ เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เป็นต้น ถือเป็นตัวแทนของวิสาหกิจค้าปลีกขนาดย่อมที่
พัฒนาจนกลายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางที่ยังอยู่และเติบโตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้บริหารเล็งเห็น
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าไม่ใช่เพียงงานธุรการ หรืองานเอกสารแบบสมัยก่อน 
จ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นระบบที่ทันสมัยรองรับกับการขยายกิจการ โดยเริ่มปรับเปลี่ยนไปในบางส่วน
และมุ่งหวังให้บุคลากรของตนมีองค์ความรู้ในการท างานเพิ่มขึ้น มีระบบการสรรหาที่ดี การฝึกอบรมที่
มีประสิทธิภาพ สร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท เสริมไทย คอมเพล็กซ์ จ ากัด ในปัจจุบัน เพราะจากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่ายังมีปัญหาในด้านบุคลากรที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังไม่พบหนทาง
แก้ไข ดังนั้นหากสามารถเข้าใจสภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีในปัจจุบัน จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
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ในปัจจุบันงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยังมีไม่มาก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษากรณีศึกษาของบริษัทที่เติบโตจาก
ขนาดย่อมเป็นขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองรองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจากมุมมองด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. ศึกษาความพึงพอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานต่อการบริหาร  
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก 

2. ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความพึงพอใจในการท างานและ  
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก 

3. น าเสนอแนวทางสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก 
 

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

1. เข้าใจสภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ในปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร 

2. เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารส าหรับวางแผนปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานในองค์กร 

3. เป็นข้อมูลและแนวทางแก่ธุรกิจขนาดย่อมที่ก าลังพัฒนาเป็นธุรกิจขนาดกลางอ่ืน ๆ 
ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคเดียวกับองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตจากขนาดย่อมเป็นขนาดกลาง ใช้วิธีการ
ศึกษาผสมผสานกันระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร และสังเกตพฤติกรรมพนักงานก่อน เพ่ือเข้าใจสภาพปัจจุบันของธุรกิจในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในช่วงเดือนมกราคม 2560 เพ่ือน ามาพัฒนาแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามในเดือนมีนาคม 2560 
หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้ด้วยการทดสอบสถิติ ร่วมกับข้อมูลจากสัมภาษณ์หลังได้ผล
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สถิติและข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอแนวทางสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของของ
พนักงาน 

 
1.5 นิยามศัพท ์
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ก าหนดลักษณะ
ธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจขนาดย่อม 
 
ตารางที่ 1.2 
 
จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจขนาดย่อม 

ประเภทธุรกิจ จ านวนการจ้างงาน จ านวนสินทรัพย์ถาวร 
การค้าปลีก < 15 คน < 30 ล้านบาท 

การค้าส่ง < 25 คน < 50 ล้านบาท 

การผลิต < 50 คน < 50 ล้านบาท 
การให้บริการ < 50 คน < 50 ล้านบาท 

 
2. ธุรกิจขนาดกลาง 
 

ตารางที่ 1.3 
 
จ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจขนาดกลาง 

ประเภทธุรกิจ จ านวนการจ้างงาน จ านวนสินทรัพย์ถาวร 
การค้าปลีก 16-30 คน 31-600 ล้านบาท 

การค้าส่ง 26-50 คน 51-100 ล้านบาท 

การผลิต 51-200 คน 51-200 ล้านบาท 
การให้บริการ 51-200 คน 51-200 ล้านบาท 
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3.  ธุรกิจค้าปลีก 
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการ ส่งมอบไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดย

แหล่งรับสินค้าอาจมาจากผู้ผลิตหรือรับสินค้ามาจากผู้ค้าส่ง 
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 กระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในองค์กรตั้งแต่การด าเนินการสรรหา 

คัดเลือก พัฒนา รักษาให้พนักงานที่ปฏิบัติงานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

5. การฝึกอบรมและพัฒนา 
 การให้ความรู้พนักงานเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ิมทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

หน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ให้พนักงานมีความสามารถปรับปรุงการท างานของ
ตนเองให้ดีขึ้นได ้

6. การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการควบคุมผลการท างานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่ 

โดยการประเมินทั้งผลการปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลการประเมินจะใช้โยงกับการปรับขึ้น
เงินเดือนหรือเลื่อนต าแหน่งและการวางแผนพัฒนาพนักงาน 

7. การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 
 ค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายให้แก่พนักงาน อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือ

ตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมขวัญก าลังใจของพนักงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

8. สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
 สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายแรงงานก าหนดไว้ที่บริษัทสามารถจัดหาให้

พนักงานได้ตามศักยภาพขององค์กร เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการท างานกับองค์กรและสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานผ่านการดูแลจากองค์กรที่ตรงความต้องของพนักงาน 

9. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สภาพที่เกิดขึ้นรอบตัวพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงาน ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน การท างานเป็นทีม ได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจกับทีม 

10. ความพึงพอใจในงาน 
 ความรู้สึกเชิงบวกต่อองค์กร งานที่ท า เกิดเป็นแรงจูงใจที่อยากจะท างาน 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขาด ลา มาสายโดยไม่จ าเป็น และมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กร 
โดยไม่ลาออก 
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11.  ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 
 ความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ มีส่วนในการครอบครอง หรือ มีความรับผิดชอบต่อ

องค์กรพนักงานจะมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความทุ่มเท มีความรับผิดชอบสูง อาจท างานเกินหน้าที่ ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กร หรือ เต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กร มีความร่วมมือกันที่จะให้
เป้าหมายขององค์กรส าเร็จ 
  



Ref. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAU

10 
 

 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 ตลอดเวลากว่า 6-7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มทุนใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิเช่น เซ็นทรัล
พลาซา เดอะมอลล์ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เทสโก้-โลตัส ที่แต่เดิมขยายสาขาเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเท่านั้น ได้เริ่มรุกขยายสาขาเข้าไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดและใน
บางจังหวัดมีมากกว่าหนึ่งสาขา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจและสามารถสร้างก าไรได้ด้วยเหตุผล
หลายประการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ
ต่อการค้าและการลงทุน และพัฒนาเป็นฐานการผลิตหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม , 
2556) และด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านถึง 10 จังหวัดส่งผลให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้จากการค้าชายแดนถึง 2 แสนกว่าล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2559) 
อีกนัยหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเสมือนประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสู่อินโด
จีน และรัฐบาลก็มีแผนด าเนินโครงการส าคัญเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เช่น 
รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และมอเตอร์เวย์ บางปะอิน -โคราช ซึ่งผลกระทบจาก
นโยบายของรัฐบาลท าให้เศรษฐกิจการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนไป รวมไปถึงรูปแบบการ
ใช้ชีวิตที่จะกลายเป็นสังคมเมือง (Urbanization) เข้าไปทุกที เหตุผลข้างต้นดึงดูดเม็ดเงินจากนัก
ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ให้เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ห้างเทอร์มินัล 21 ได้เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัด
นครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์อยู่ก่อนแล้ว จน
เป็นข่าวใหญ่สร้างสีสันให้แก่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันของกลุ่มทุน
รายใหญ่ที่เข้ามานี้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ธุรกิจขนาดย่อมจะต่อกรสู้ได้ ผู้ประกอบการค้าปลีกในท้องถิ่นซึ่ง
เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานหลายแห่ง ได้รับผลกระทบและต้องปิดตัวไปตามๆ
กัน (ทวิสันต์ โลณานุรักษ์, 2558) 

ในอีกด้านหนึ่ ง จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่ม
เปลี่ยนไป ผู้บริโภคเริ่มจะเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ก่อนการซื้อสินค้าถึงร้อยละ 51.8 เนื่องจากมี
ตัวเลือกในช่องทางการซื้อสินค้ามากขึ้น (ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน , 2558) ซึ่งอันที่จริงแล้ว
นอกจากห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการท้องถิ่นยังต้องแข่งขันกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
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หรือการค้าปลีกออนไลน์ที่รุกเข้ามาให้บริการจัดส่งถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นจึงต้องปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่
สูงเช่นนี้ 

ธุรกิจค้าปลีกท้องถิ่น หรือ ธุรกิจค้าปลีกครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เติบโต
มาจากธุรกิจขนาดย่อมและยังอยู่รอดในสงครามการแข่งขันนี้ พบตัวอย่างให้เห็นอยู่ 6 ธุรกิจ คือ 

- ซุ่นเฮงพลาซ่า จังหวัดศรีสะเกษ เติบโตมาจากซุ่นเฮงซูเปอร์สโตร์บริหารงานโดย
ครอบครัว พัวไพศาล 

- ห้างสรรพสินค้าทวีกิจ จังหวัดบุรีรัมย์ เติบโตมาจากร้านแต้มุ้ยฮวด ในปัจจุบัน  
กลุ่มทวีกิจยังมีสาขานอกจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น จังหวัดสระบุรีอีกด้วย 

- คลังพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งโดยคุณไพศาล มานะศิลป์ โดยเติบโตมาจาก
กิจการ ร้านขายหนังสือคลังวิทยา 

- แฟรี่พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น เติบโตมาจากร้านเสื้อฮ่ัวหลี โดยคุณวรพงษ์ พัฒนพีระเดช 
- ตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ จังหวัดอุดรธานี เป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่เน้นขายราคาถูก

และมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
- เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม เติบโตมาจากร้านเสริมไทย บริหารงาน

โดยครอบครัวคณาสวัสดิ์ 
 

2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อมที่ก าลังเติบโต 
 

ความต้องการของพนักงานในธุรกิจขนาดย่อมจะเปลี่ยนไปเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ดังนั้น
แผนงานส าหรับการจัดการด้านบุคลากรก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงาน การจะวางแผนต้องเริ่มจากเข้าใจกระบวนการการเติบโตของลักษณะของธุ รกิจที่จะ
เปลี่ยนแปลงจากขนาดย่อมไปเป็นขนาดกลาง โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ แต่ละระดับจะมีการ
แนวทางการจัดการด้านบุคลากรที่ต่างกัน (Miller, 2015) 
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ภาพที่ 2.1 การเติบโตของธุรกิจขนาดย่อม 

 
2.2.1 ธุรกิจขนาดย่อม (Entrepreneurial Edge) 

ช่วงจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดย่อม เจ้าของหรือผู้ประกอบการจะเป็นผู้บริหาร
จัดการบุคลากรด้วยตนเอง และไม่มีแบบแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะของธุรกิจ
โดยรวมมีการด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการ กลยุทธ์ที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบที่ออกมาให้ปฏิบัติโดยไม่ได้
มีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนแปลงได้ง่ายไม่ชัดเจน หน้าที่งาน
ค่อยข้างยืดหยุ่น ความรู้ใหม่ๆ ขององค์กรจะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความรู้ 

การจ้างพนักงานนั้นจะเน้นการจ้างพนักงานจากคนใกล้ตัว ภายในครอบครัว
ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วจึงเริ่มจ้างพนักงานภายนอก จะพิจารณาพนักงานจากทักษะที่ตรงกับต าแหน่ง
นั้น ๆ โดยเจ้าของหรือผู้ก่อนตั้งจะท าหน้าที่เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมกันต าแหน่ง 

ระบบค่าตอบแทนจะไม่ได้มองถึงความต้องการของพนักงานมากนัก แต่จะเน้น
ไปที่ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินและสัญญาจ้างงานมากกว่า โดยการก าหนดอัตราค่าตอบแทนจะ
กระท าโดยเจ้าของกิจการ แรงจูงใจของพนักงานในการท างานนั้นจะเกิดในรูปแบบของการจูงใจ
ตนเอง (Self-Motivation) ไม่มีเครื่องมือสร้างการจูงใจอย่างเป็นรูปธรรม 

การพัฒนาพนักงานหรือการสอนงานนั้นยังไม่มีในธุรกิจระดับนี้ พนักงานจะ
เรียนรู้ผ่านการได้ลองท างานของตน และบ่อยครั้งที่จะต้องท างานที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักเพ่ือให้
ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ โดยเจ้าของจะใช้วิสัยทัศน์ของประสบการณ์ของตนสอนพนักงานว่าให้ท าอะไร
และท าอย่างไร 

2.2.2 ธุรกิจเติบโต (Emerging Enterprise) 
หลังจากผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจส าเร็จไปได้สักระยะหนึ่ง สามารถผ่านจุด

เปลี่ยนแปลง (Inflection Point) ไปได้แล้วนั้นจะมีการขยายธุรกิจ สามารถสังเกตได้จากการเพ่ิม
จ านวนพนักงาน หรือมีรูปแบบการท างานที่เป็นทางการมากขึ้น เจ้าของกิจการจะมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการบริหารที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นระดับ
หัวหน้างานหรือผู้จัดการ ซึ่งในระดับนี้จะให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
เช่นเดียวกันและเห็นความเชื่อมโยงความสุขของพนักงานว่าจะท าให้ลูกค้าพอใจ 

ธุรกิจขนาด
ย่อม

ธุรกิจเติบโต
ธุรกิจเริ่ม
ซับซ้อน

ก่อตั้งเป็น
องค์กร
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การจ้างงานจะต้องวางแผนและรับสมัครพนักงานเพ่ิมขึ้น เปิดรับสมัครคน
ภายนอกมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นในระดับปฏิบัติการ มีการพิจารณาที่ผลการปฏิบัติงานมากขึ้นรวม
ไปถึงโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนการท างานจะถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้การท างาน ก าหนดหน้าที่งาน 
เพ่ือให้สร้างความเป็นธรรมในธุรกิจ 

ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะมีการสร้างกลุ่มการท างานหรือแผนกขึ้นมาเพ่ือ
ท าหน้าที่งานในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งของพนักงานบางคนมาเป็น
หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ โดยส่วนมากจะเลือกจากความสามารถในการท างานนั้ น ๆ โดยมีการ
ฝึกอบรมทักษะการบริหารก่อนเลื่อนต าแหน่งเพียงเล็กน้อย หรือ ไม่มีการฝึกอบรมเรื่องนี้เลย 

นอกจากนี้แผนกการเงินต้องจะมีหน้าที่ เรื่องเกี่ยวกับระบบเงินเดือนของ
พนักงาน (Pay Roll) เพ่ิมขึ้นมา ผู้จัดการบางคนจะต้องมีหน้าที่หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนเช่น 
บันทึกการขาด ลา มาสายของพนักงาน ก าหนดวันหยุดหรือตารางท างาน จัดการด้านบุคลากรใน
ปกครองของตน ซึ่งงานเหล่านี้คือลักษณะของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กระจายอยู่ตามส่วนงาน
ต่าง ๆ 

ในบางบริษัทจะจ้างผู้มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์มาเป็นผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบพนักงานประจ าหรือพนักงานชั่วคราว เพ่ือดูแลขั้นตอนและ
นโยบายด้านบุคลากร แต่บางบริษัทจะจ้างที่ปรึกษามาดูแล วางโครงสร้าง กระบวนการและให้
ค าแนะน าอ่ืน ๆ เมื่อเจ้าของกิจการตระหนักได้ว่า 

- ธุรกิจเข้าสู่ขนาดที่ต้องการนโยบาย ขั้นตอนการท างาน มาเป็นแนวทาง
ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

- เจ้าของธุรกิจรู้สึกว่างานด้านบุคลากรต้องใช้เวลาในการบริหารมากขึ้น 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งของธุรกิจที่จะช่วยให้

ประสบความส าเร็จ 
- มีปัญหาด้านบุคลากร เช่น อัตราการลาออกสูง การขาดทักษะของพนักงาน 

เป็นต้น 
2.2.3 ธุรกิจเริ่มซับซ้อน (Consolidating Organization) 

ในระดับที่ 3 เป็นระดับที่จะมีการสะท้อนการพัฒนาทางด้านบุคลากรโดยมอง
ย้อนกลับไปว่า พนักงานสามารถท างานสนับสนุนธุรกิจได้ในระยะยาว ไม่มองเพียงแค่ประเด็นการ
ท างานในประจ าวัน แต่เป็นช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมที่จะเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งไม่ใช่
เรื่องง่ายเนื่องจากยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างขึ้นจะคงอยู่ตลอดไป เพราะ
อาจจางหายหรือสูญหายไปจากองค์กรได้ จึงเป็นหน้าของผู้ที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้
วัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้คงอยู่และซึมลึกเข้าไปในการกระท าของพนักงาน 
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จากระดับที่ 1 และ 2 จะให้ความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีทักษะใน
การท างานที่ตรงกับสายงานเพราะสามารถเข้ามาท างานได้ทันที แต่ในระดับนี้การด าเนินธุรกิจจะมอง
แผนการในระยะยาวมากขึ้นและต้องการรูปแบบการบริหารงานที่เป็นทางการรวมไปถึงการพัฒนา
ความเป็นผู้น า จึงท าให้การพัฒนาบุคลากรกลายเป็นสิ่งที่ส าคัญในระดับนี้ รวมไปถึงประเด็นการ
บริหารคนเก่ง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นจะสามารถสร้างระบบ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะ พนักงานบางคนเมื่อมองว่าตนเองก็มี
ศักยภาพก็จะเริ่มเปรียบเทียบตนเองกับเพ่ือนที่ท างานที่อ่ืนและอาจต้องการโอกาสที่จะก้าวหน้า
เหมือนเพื่อน 

ในขณะเดียวกันจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการให้รางวัล เช่น การจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Related-Pay) หรือ แบ่งผลก าไร (Profit Sharing) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจูงใจพนักงานและสร้างความผูกพัน 

ดังนั้นงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะมีการวางแผนระยะยาวมากขึ้นตามเพ่ือ
สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินกิจการ และการท างานจะแบ่งหน้าที่ภายในทีมเพ่ือให้มีความสมดุล
ทั้งงานระยะสั้นและระยะยาว ระดับเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลงานที่ เกี่ยวข้องกับงานประจ าวันของทุก
ส่วนงาน ส่วนผู้จัดการจะดูแลงานการวางแผนระยะยาว 

ผู้ที่ท าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์จะมาจากพนักงานภายในมากขึ้น โดยอาจ
จ้างที่ปรึกษาให้มาเป็นผู้จัดการ หรือ แต่งตั้งพนักงานขึ้นมาดูแลงานส่วนนี้โดยการพัฒนาพนักงาน
ภายใน ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของการจ้างพนักงานภายใน หรือ บุคลากรจากภายนอกมา
ท างานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากการจ้างพนักงานภายในซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง (Specialist) จะต้องเร่งพัฒนาทักษะการท างานในภาพกว้างและสามารถมองภาพรวมได้ 
(Generalist) แต่คนกลุ่มนี้จะเข้าใจทั้งรูปแบบการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมของกิจการ และ
บุคลากรทั้งหมดของกิจการเป็นอย่างดี (Firm-Specific Skills) ส่วนการจ้างบุคลากรจากภายนอก
ต้องสร้างความเข้าใจว่าธุรกิจต้องการอะไร และประสบการณ์จากองค์กรขนาดใหญ่อาจจะไม่สามารถ
มาประยุกต์กับองค์กรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด 

2.2.4 ก่อตั้งเป็นองค์กร (Established Organization) 
ระดับที่ 4 เป็นระดับสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การตั้งองค์กร เริ่มมีภาพ

การท างานที่เหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่ง และ
ธุรกิจเริ่มมองไปถึงความยั่งยืน ให้ความส าคัญกับเรื่องบริบทภายในกิจการ เช่น วัฒนธรรม ความ
ผูกพัน ความร่วมมือ เป็นต้น พิจารณาควบคู่ไปกับบริบทภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ
อุตสาหกรรม หรือ แนวโน้มตลาด 
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งานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จะมีลักษณะเหมือนแผนกหนึ่งในองค์กร มีทั้ง
ผู้จัดการทั่วไป ผู้อ านวยการ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในองค์กร เช่น การ
สรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรม เป็นต้น เน้นความรู้ความสามารถของพนักงานมากกว่าความอาวุโส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง 

จะเห็นได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นอยู่ในทุกระดับของการเติบโตจาก
ธุรกิจขนาดย่อมไปสู่ขนาดกลาง เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นแกนหลักท่ีส าคัญในการเพิ่ม
ผลผลิตให้กับทุกองค์กร (พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์, 2553) เมื่อลองสังเกตกระบวนการที่สอดแทรกอยู่ใน
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ระดับแล้วนั้นจะพบว่ามีงานหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (อนันต์ชัย คง
จันทร์, 2557; Neo, 2008) ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังนี้ 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
การสรรหาคือกระบวนการที่หาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน

ว่างที่องค์กรมี และน าไปสู่การคัดเลือก คือ กระบวนการที่ระบุว่าจากผู้สมัครทั้งหมดที่สรรหามาได้ 
ผู้สมัครคนใดมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานมากที่สุด โดยวิธีการทดสอบ สัมภาษณ์ หรือ วิธีอ่ืนๆ 
ซึ่งแตกต่างกันไปตามกลยุทธ์ขององค์กร 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
การให้ความรู้พนักงานเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ิมทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ตนเองนั้นรับผิดชอบอยู่ ให้พนักงานมีความสามารถปรับปรุงการ
ท างานของตนเองให้ดีขึ้นได้ โดยวิธีการฝึกอบรมและพัฒนานั้นมีหลายวิธี เช่น เรียนในห้องเรียน ฝีก
ปฏิบัติที่หน้างาน สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้ควบคุมผลการท างานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของ

องค์กรหรือไม่ โดยสามารถประเมินทั้งผลการท างาน เช่น ยอดขายของฝ่ายการตลาดบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถสร้างผลักดันให้เกิดความผูกพันองค์กรหรือไม่ หรือ 
ประเมินคุณลักษณะของพนักงานว่าเป็นไปตามค่านิยมองค์กรหรือไม่ ซึ่ งปกติธุรกิจขนาดย่อมจะ
ประเมินโดยหัวหน้างานเท่านั้น หากธุรกิจใหญ่ขึ้นก็นิยมใช้ระบบการประเมินแบบ 360 องศา 
พนักงานประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชาสายตรงประเมินพนักงานลูกน้องประเมินหัวหน้างาน เพ่ือน
ร่วมงาน บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา, 2554) 

การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 
ค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายให้แก่พนักงาน อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน 

เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมขวัญก าลังใจของพนักงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
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(ส านักงานวิจัยและพัฒนางานบุคคล ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2560) ซึ่งควรจ่าย
ในระดับไม่ต่ ากว่าคู่แข่งและค่าเฉลี่ยในตลาด จะท าให้สามารถดึงดูดพนักงานได้โดยผูกกับผลการ
ปฏิบัติงาน 

แรงงานสัมพันธ์และการดูแลพนักงาน 
กระบวนการที่องค์กรปฏิบัติต่อพนักงานโดยต่างฝ่ายต่างเข้าใจในสิทธิหน้าที่และ

ผลประโยชน์ของตนเอง เพ่ือให้เกิดความกลมเกลียวในองค์กร และไม่เกิดปัญหาระหว่างกัน ซึ่ง
สามารถท าได้หลายวิธี (อัจฉรา พ่ึงสีใส , 2549) เช่น การปรึกษาหารือแบบการสื่อสารสองทาง การ
ส ารวจทัศนคติพนักงานที่มีต่อองค์กร แก้ไขความทุกข์ของพนักงาน จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
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ตารางที่ 2.1 
 
สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจขนาดย่อม 
 ระดับท่ี 1 ธุรกิจขนาดย่อม ระดับท่ี 2 ธุรกิจเติบโต ระดับท่ี 3 ธุรกิจเร่ิมซับซ้อน ระดับท่ี 4 ก่อตั้งเป็นองค์กร 
สรรหาและคัดเลือก - นิยมสรรหาจากระบบสายสัมพันธ์

ของคนในองค์กร 
- เจ้าของคัดเลือกผู้สมัครเอง 
- พิจารณาทักษะทีต่รงสายงาน 

- เริ่มวางแผนอตัราก าลัง 
- รับพนักงานระดับปฏิบัติการมากข้ึน 
- พิจารณาผลการท างาน 

- การสรรหาภายในมี
ความส าคญัมากข้ึน 

- มีผู้เชียวชาญมาดูแล 

ฝึกอบรมและพัฒนา -  เจ้าของแนะน าการท างาน 
- เรียนรูด้้วยตนเอง 
- แลกเปลีย่นความรู้จากเพื่อน 

-  เริ่มวางขั้นการท างานเพื่อเป็น
แนวทาง 

- อบรมทักษะบริหารให้พนักงานท่ี
เลื่อนต าแหน่ง 

-  ให้ความส าคญัเป็นอันดับหนึ่ง 
- อบรมทักษะที่จ าเป็นต่อแผน

ระยะยาว เช่น ความเป็นผู้น า 
- มีการบรหิารคนเก่งขององค์กร 

-  มีผู้เชียวชาญมาดูแล 

การจัดการ 
ผลการปฏิบัติงาน 

-  เจ้าของพิจารณาตามความเห็นของ
ตนเอง 

-  พิจารณาตามผลการปฏิบตัิงาน -  พิจารณาตามผลการปฏิบตัิงาน -  พิจารณาตามผลการปฏิบตัิงาน 

บริหารค่าตอบแทนและ
การให้รางวัล 

-  เจ้าของเป็นผู้ก าหนด 
- เน้นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

-  เริ่มใช้ระบบ Pay Roll -  โยงผลการปฏิบตัิงานกับ
ค่าตอบแทน 

- โยงผลการปฏิบตัิงานกับ
ค่าตอบแทน 

แรงงานสัมพันธ์และ
การดูแลพนักงาน 

- ไม่มีนโยบายด้านนี ้ -  เห็นความส าคัญเรื่องความสุขของ
พนักงานมากขึน้ 

-  ด าเนินการเพื่อให้พนักงานเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร 

- ใหค้วามส าคญักับวัฒนธรรม 
ความผูกพันและความร่วมมือ 

ลักษณะอืน่ๆ -  ไม่มีนโยบายด้าน HR 
- โครงสร้างองค์กรและหน้าท่ีงาน

เปลี่ยนแปลงไดไ้ม่ชัดเจน 

-  ผู้จัดการมีงานด้าน HR เข้าไปใน
หน้าท่ี เช่น บันทึกการท างาน จัด
ตารางงาน 

- สร้างทีมตามลักษณะงาน 

-  สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- วางแผน HR ในระยะยาว 
- วางระบบเส้นทาง

ความก้าวหน้า 

-  ตั้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
- มีระบบการท างานคล้ายองค์กร

ขนาดใหญ ่
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2.3 ธุรกิจค้าปลีกกับความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 
 

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของพนักงาน 
ธุรกิจค้าปลีกถือเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่แตกต่างจากธุรกิจการผลิต นั่น

คือ พนักงานมีโอกาสได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ
พนักงานมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า และความภักดีต่อร้านค้าของลูกค้า ดังนั้น จึง
เกิดแนวคิดที่ว่าจะท าอย่างไรที่จะให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจในงานบริการของตนและรู้สึกเหมือนตนเอง
เป็นเจ้าของ เพ่ือส่งมอบสิ่งที่ดีและความรู้สึกที่ดีต่อให้แก่ลูกค้า มีหลายแนวคิดที่ได้พูดถึงความพึง
พอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของพนักงาน ดังนี้ 

2.3.1.1 ความพึงพอใจของพนักงาน (Job Satisfaction) 
ความพึงพอใจของพนักงานหมายถึง พนักงานมีความรู้สึกดีต่องาน หรือ 

มีความรู้สึกเชิงบวกต่อการเป็นลูกจ้าง พนักงานมักจะเปรียบเทียบผลการประเมินกับการปฏิบัติงาน
ของตน นอกจากนี้ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พนักงานต้องการจากงานและสิ่งที่ตนเองได้รับ
ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกในด้านลบหรือบวกต่องานที่ตนเองท าอยู่ (Shaikh et al., 2012) 

พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานนั้นจะสามารถอยู่ในองค์กรได้นาน 
ผลงานที่ออกมาย่อมจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดี พูดถึงองค์กรในทางที่ดี และส่งผลไปถึงการให้บริการ
แก่ลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ า แต่ผู้ที่ไม่มีความพึงพอใจมีแนวโน้มจะ
ขาดงานบ่อยและมีโอกาสที่จะลาออกจากงาน ผลการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ พนักงานเกิด
ความเครียดและจะส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ในที่ท างาน ซึ่งเป็นผลเสียกับองค์กร (สร้อยตระกูล  
อรรถมานะ, 2550) 

Herzberg (1959) อธิบายไว้ว่าความพึงพอใจในงานของพนักงานเกิดจาก
ปัจจัยสองประเภท คือ ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) หรือ ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจท าให้
พนักงานไม่พึงพอใจในงาน ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relation) 
การสอนงาน (Supervision) นโยบายการบริหารงาน (Company Politic and Administration) สภาพ
การท างาน (Working Condition) สถานภาพในการท างาน (Status) ความม่ันคง (Security) เงินเดือน
และสวัสดิการ (Salary and Benefits) ถ้าพนักงานได้รับการตอบสนองในปัจจัยอนามัยก็จะปราศจาก
ความไม่พึงพอใจ แต่ไม่ได้หมายถึงพนักงานจะเกิดความพึงพอใจ เพราะ ความพึงพอใจจะเกิดต่อเมื่อได้รับ
การตอบสนองตามปัจจัยจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจประกอบไป
ด้วยความส าเร็จของงาน (Achievement) ลักษณะของงาน (Work it self) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) การได้รับการยกย่อง (Recognition) โอกาสก้าวหน้า (Advancement) การได้รับการ
พัฒนา (Growth in the job) 
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2.3.1.2 ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของพนักงาน (Sense of Ownership) 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ งขององค์กร (Sense of Ownership) เป็น

ความรู้สึกท่ีสมาชิกในองค์กรรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือกลุ่ม เช่น รู้สึกเป็น
เจ้าของแผนกที่ตนสังกัด งาน เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงกับทัศนคติที่ดี มีความรู้สึกเชิง
บวกต่อองค์กร ความเกี่ยวข้องกับตนเอง ผูกพันกับองค์กรเหมือนเป็นบ้านของตนเอง และ ความรู้สึก
รับผิดชอบต่อองค์กร (Dyne &  Pierce, 2004) 

เมื่อพนักงานเริ่มรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ มีส่วนในการครอบครอง หรือ 
มีความรับผิดชอบต่อองค์กรแล้วนั้น พนักงานจะมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ
สูง อาจท างานเกินหน้าที่ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กร หรือ เต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาของ
องค์กร มีความร่วมมือกันที่จะให้เป้าหมายขององค์กรส าเร็จ (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2556) 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของพนักงานจะเกิดขึ้นหากบรรยากาศการ
ท างานให้พนักงานได้มีปฏิสัมพันธ์ มีการติดต่อกัน ปราศจากความขัดแย้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร ซึ่งความรู้สึกทั้งหมดนั้นต้องต้องสร้างขึ้นจากนโยบายของผู้บริหารให้พนักงานรู้สึกถึง ความ
มั่นคงในงาน ความรัก ความเอาใจใส่ และความต่อเนื่องในการดูแล (Baumeister & Leary, 1995) 
พนักงานต้องรับรู้ว่าผู้บริหารสนใจพวกอนาคตการท างานของพวกเขา ให้การสนับสนุนในการพัฒนา
พร้อมทั้งต้องให้พนักงานรู้เป้าหมายในการด าเนินงานของบริษัท เทียบกับเป้าหมายให้พนักงานทราบ
เป็นระยะๆ โดยสื่อสารให้ชัดเจนว่าผลงานที่เกิดขึ้นในองค์กรมาจากงานใดที่พนักงานท าเพ่ือเชื่อมโยง
ตัวพนักงานกับความส าเร็จขององค์กร เพราะ หากพนักงานไม่ได้รับรู้ความเป็นไปของบริษัทก็จะไม่
รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม (Comford, 2013) มีงานวิจัยพบว่าการสร้างความมีส่วนร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่
ก้าวแรกในการเข้ามาท างาน (McClure & Brown, 2008) โดยองค์กรต้องเชิญชวนให้พนักงานมีส่วน
ร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมในรูปแบบที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ระหว่างการท างาน
จะต้องรักษาสมดุลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายและความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานให้อยู่ใน
ระดับดี มีการกล่าวชมเชยเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู และสร้างความเข้าใจว่าความขัดแย้งในการท างาน
ไม่ใช่การสร้างความแตกต่างจากกลุ่มเพื่อให้การท างานด าเนินไปได้ 

2.3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม คือ การสรรหาและคัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนา การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน บริหารค่าตอบแทนและให้รางวัล แรงงานสัมพันธ์และการดูแลพนักงาน ตามตารางท่ี 2.1 

เมื่อได้ท าการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมจะพบว่ามีงานหลักในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 4 กระบวนการจะเกิดขึ้นหลังจากพนักงานได้เข้ามาเริ่มงานและเป็นสมาชิกของ
องค์กรแล้ว พร้อมทั้งเป็นด้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน คือ 
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ฝึกอบรมและพัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน บริหารค่าตอบแทนและให้รางวัล แรงงานสัมพันธ์
และการดูแลพนักงาน 

2.3.2.1 การฝึกอบรมและพัฒนา 
การฝึกอบรมและพัฒนาส าหรับพนักงานใหม่นั้น องค์กรควรมีการดูแล

พนักงานใหม่ตั้งแต่มาเริ่มงาน องค์กรส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมส าหรับการปฐมนิเทศให้ส าหรับพนักงาน
ใหม่ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญมาก ช่วงนี้เปรียบเสมือนการต้อนรับสมาชิกใหม่ซึ่งมีทฤษฎีที่พูดถึงช่วงเข้า
งานของพนักงานเรียกว่า Onboarding คือการดูแลพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ 
และการทักทายต้อนรับพนักงานใหม่อย่างอบอุ่นซึ่งควรจะต้องเกิดขึ้นในวันแรกของการท างานจะ
สร้างความประทับใจในองค์กรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานและเป็นความผูกพันต่อ
องค์กรอีกด้วย (Bauer, 2016) ส าหรับพนักงานปัจจุบันนั้นการให้ความรู้ ฝึกอบรมและวางแผน
ความก้าวหน้าในงานให้พนักงานได้รู้ มีแนวโน้มให้พนักงานจริงจังกับการท างานมากขึ้นส่งผลให้มี
ความพึงพอใจในการท างาน (Kubica & Szarucki, 2016) 

หากจัดท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาตามทักษะงานที่ต่างกันออกตาม
บุคคล (Individual Development Plan) ไปจะช่วยเพิ่มความรู้สึกภูมิใจในงานและจูงใจให้รักในงาน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถ ถ้ารับรู้ว่าองค์กรให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาตนเอง ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา จะรู้สึกผูกพันต่อองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของ
องค์กรจะสร้างผลงานได้มากกว่าพนักงานปกติ 2-6 เท่า (สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, 2559) 

2.3.2.2 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบในการจัดการผลการปฏิบัติงานนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

ส าคัญคือ การก าหนดปัจจัยในการประเมิน หรือ ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน การวัดผลงาน  และ 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานจะเปรียบเทียบความทุ่มเทที่ตนเองมอบให้กับงานกับผลการ
ประเมินที่ได้รับ หากผลออกมาได้ตามความคาดหวังของตนเองก็จะรู้สึกพอใจกับงาน บางครั้ง
พนักงานจะเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างตนเองกับเพ่ือนร่วมงานและสะท้อนความรู้สึกต่อ
หวัหน้างานในด้านความยุติธรรมในการจัดการผลการปฏิบัติงาน (อนันต์ชัย คงจันทร์, 2557) 

ทั้งนี้ในขั้นตอนการก าหนดปัจจัยในการประเมินนั้น ผู้บริหารควรให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์การประเมินในงานของตน ซึ่งจะท าให้พนักงานเข้าใจหน้าที่ของ
ตนเองมากข้ึน มีแรงจูงใจในการท างาน มีความพึงพอใจในงานมากขึ้น และท าให้มีความกระตือรือร้น
ที่จะท าให้งานบรรลุเป้าหมาย ช่วยลดความสับสนในการท างาน เพราะพนักงานจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติ
อย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย หลังจากมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยจะต้องมีการให้เสียง
สะท้อน (Feedback) กับพนักงานโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการติดตามผล เพราะจะท าให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง (ปฐมภัค รักวัฒนกุล, 2554; Martin & Whiting, 2013) 
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2.3.2.3 การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 
พนักงานมีแนวโน้มที่จะให้บริการที่ดีกับลูกค้าเมื่อองค์กรมีการให้

ค่าตอบแทนที่จูงใจ พร้อมทั้งควรก าหนดเป้าหมายที่จะได้รับค่าตอบแทนต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน การจ่าย
ค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม หมายรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ และ
การปฏิบัติงาน (pay-for-performance) จะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งถือเป็น
การสร้างพ้ืนฐาน และรักษาระดับของการจ่ายเงินเดือนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  หากพนักงาน
รู้สึกว่าค่าตอบแทนที่ตนได้รับเหมาะสมกับความทุ่มเทที่ตนเองได้ให้กับองค์กรก็จะรู้สึกพอใจในงาน 
เพราะ พนักงานมักจะเปรียบเทียบค่าตอบแทนทีตนเองได้รับกับบริษัทในตลาดแรงงานเดียวกัน หาก
องค์กรให้ค่าตอบแทนที่ ไม่ต่ ากว่าตลาด หรือ สูงกว่าคู่แข่งก็จะสร้างความพึงพอใจในงานได้
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ธุรกิจจะมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ าปีเพ่ือให้สามารถรองรับกับค่าครองชีพ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับธุรกิจค้าปลีกนั้นมีอัตราการขึ้นเงินเดือนสูงสุดปี  พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 
โดยใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน (กันทิมา แก้วศรี และ 
ปรัชญา แพทยานนท์, 2550; ประชาชาติธุรกิจ, 2559) 

การให้รางวัล และให้ความส าคัญกับพนักงาน  โดยเน้นไปที่การให้
ก าลังใจ และการท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ ยกย่องเชิดชูต่อหน้าเพ่ือนพนักงาน การให้
ผู้บริหารระดับสูงลงมาสัมผัสกับพนักงานบ้าง พูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งชื่นชมผลงาน
ของพนักงานด้วยความจริงใจ เพราะ พนักงานมีความรู้สึกที่อยากให้ผู้อื่นทั้งเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า
งานรับรู้ถงึความส าเร็จในงานที่ตนเองได้ท าให้กับองค์กร (Edmondson, 1999) 

2.3.2.4 สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
แรงงานสัมพันธ์และการดูแลพนักงาน สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบของ

สวัสดิการที่องค์กรเต็มใจให้พนักงานของตนซึ่งอยู่นอกเหนือที่กฎหมายแรงงานได้ก าหนดไว้ จึงขอ
เรียกตัวแปรนี้ว่า “สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด” สวัสดิการพ้ืนฐานที่กฎหมาย
ก าหนดให้ทุกองค์กรต้องจัดหาให้พนักงาน เช่น จัดให้มีน้ าสะอาดส าหรับดื่ม ห้องน้ า และห้องส้วมที่
ถูกสุขลักษณะและจ านวนเพียงพอแก่ลูกจ้าง จัดใบริการช่วยเหลือลูกจ้างเมื่อประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยด้วยการปฐมพยาบาล เพ่ือให้ลูกจ้างมีระดับความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขทั้งกายและใจ มี
สุขภาพอนามัยที่ดีและปลอดภัยในการท างาน (กระทรวงแรงงาน, 2560) 

ทั้งนี้องค์กรส่วนใหญ่จะเพ่ิมเติมสวัสดิการตามศักยภาพและลักษณะที่
องค์กรสามารจัดหาให้พนักงานได้ เช่น บ้านพักต่างอากาศส าหรับพนักงาน ห้องอาหารสวัสดิการ 
โรงพยาบาลมีสวัสดิการด้านการค่ารักษา ตรวจสุขภาพประจ าปี สายการบินมอบส่วนลดค่าตั๋ว
เครื่องบินให้กับพนักงาน ห้างสรรพสินค้ามีสวัสดิการให้ส่วนลดหรือผ่อนช าระไม่เสียดอกเบี้ยเมื่อซื้อ
สินค้า เป็นต้น 
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สิ่งที่กฎหมายแรงงานได้ก าหนดไว้อีกหนึ่ งเรื่องคือ วันหยุด ธุรกิจทุก
ประเภทต้องจัดวันหยุดให้พนักงานแต่อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะการท างาน ส าหรับ
ธุรกิจห้างสรรพสินค้ามีลักษณะการท างานที่ไม่สามารถก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์ได้แน่นอนเพราะ
เปิดบริการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ด้วยนั้น จึงต้องมีการสลับหรือแลกวันหยุดของพนักงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กล่าวว่า “ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ า
สัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจ าสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าและก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้” 
ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งจึงได้มีการเพ่ิมสวัสดิการวันหยุดพักร้อนมากกว่าจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
หรือ ตกลงวันหยุดชดเชยสะสมระยะยาวได้ เช่น บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีแนวทางจัดการด้าน
แรงงานในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยจัดรอบการท างานของพนักงานล่วงหน้าทุกเดือนตามอัตราก าลัง
ที่ต้องการในช่วงนั้นๆ โดยพนักงานแต่ละคนจะทราบก าหนดการท างานและวันหยุดล่วงหน้า 1 เดือน
เป็นอย่างน้อย และสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ซึ่งหากพนักงาน
รายใดต้องท างานตรงช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้รับค่าจ้างเพ่ิม 1 เท่าจากอัตราปกติ (หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ, 2548) ทั้งนี้สวัสดิการเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้พนักงานได้มากขึ้นจาก
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากการให้สวัสดิการที่ให้กับพนักงานทุกคนในฐานะสมาชิกแล้ว 
การจะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กรนั่นคือ การพัฒนาแรงงาน
สัมพันธ์เชิงประสบการณ์ ซึ่งหมายถึง องค์กรสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกต้องการของพนักงานอย่าง
จริงใจจากผู้บริหาร เพ่ือให้พนักงานรู้ถึง “คุณค่า” ขององค์กร เช่น การเข้าไปช่วยเหลือพนักงานเมื่อ
พนักงานประสบสถานการณ์ล าบาก เช่น กรณีบุคคลในครอบครัว เสียชีวิต (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ์ 
และ สุพจน์ นาคสวัสดิ์ , 2559) หรือ ให้ความดูแลครอบครัวพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ทุนการศึกษาบุตรหลานพนักงาน เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานประสบภัยพิบัติ เป็นต้น หากองค์กรได้
วางแผนในการดูแล ช่วยเหลือพนักงานในกรณีฉุกเฉินนอกเหนือจากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนดและ
เพ่ิมเติมสวัสดิการปกติที่องค์กรมีให้อยู่แล้ว จะท าให้พนักงานประทับใจและเกิดความรู้สึกดีกับองค์กร
ที่ดูแลตนเองเปรียบเสมือนกับคนในครอบครัว 

2.3.2.5 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
หลังจากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่า นอกจากงานหลักในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วนั้น สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัย
ด้านข้างต้นทั้ง 4 ด้าน จึงได้น ามาเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

สภาพแวดล้อมในการท างานที่จะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกดีต่อ
องค์กร ซึ่งมีผลต่อความตั้งใจในการท างานอยู่องค์กร หรือ ลาออก โดยการท างานจะต้องมี
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สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กันที่ดีระหว่างคนในองค์กร (Intimacy) คือ การท างานที่เป็นมิตร 
ช่วยเหลือกัน ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เป็นที่ยอมรับ และได้รับการสนับสนุนการท างาน
จากผู้บังคับบัญชา มั่นคงในการท างาน (Employment Stability) ความชัดเจนในนโยบายและหน้าที่
ที่พนักงานต้องรับผิดชอบ องค์กรมีการควบคุมที่ไม่เข้มงวดหรือละเลยพนักงานจนเกินไป และความ
ยืดหยุ่นในการท างาน (Flexibility) การมีอิสระหรือมีส่วนที่จะตัดสินใจและพัฒนางานของตอนเอง 
ท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีแนวโน้มที่จะท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งาน
ออกมาส าเร็จ (Hiroyuki and Waratta, 2011) 

การท างานเป็นทีมถือเป็นส่วนส าคัญที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความ
ร่วมมือและบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างาน
กับลูกน้อง ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะสร้างความคุ้นเคยกันในองค์กรและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน จะท าให้ทุกคนท างานไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นส่วน
หนึ่ง หรือ ความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้น ซึ่งควรจะต้องเกิดทุกเวลาที่อยู่ที่ท างาน ทั้งเวลางานและนอก
เวลางาน เช่น ห้องรับประทานอาหารกลางวัน ในการประชุม หรือ ปรึกษางาน บรรยากาศการท างาน
ที่เอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การน าเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานของ
ตนเองและทีม (Walden, 2015) จะท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่องาน และ มี
ส่วนในความส าเร็จเหมือนกับตนเองเป็นเจ้าขององค์กรคนหนึ่ง 

ดังนั้นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีส่วนในการสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีของพนักงานต่อองค์กร ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน จะสามารถสร้างความรู้สึก
ความเป็นเจ้าของร่วม หากองค์กรสามารถท าได้ส าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและการ
เติบโตของธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างมาก 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษากรณีศึกษาของบริษัทที่เติบโต
จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเมืองรองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค จากมุมมองด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
2.4 กรณีศึกษา 
 

บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จ ากัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ประกอบกิจการ
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 คือ ร้าน
เสริมไทย และกลายมาเป็นห้างสรรพสินค้าเสริมไทยพลาซ่าเมื่อปี พ.ศ. 2546 และปัจจุบันจากธุรกิจ
ขนาดย่อมผู้บริหารเสริมไทยได้ขยายธุรกิจอีกหนึ่งแห่งคือ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ถือว่า
เป็นการเปลี่ยนครั้งส าคัญของธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ สู่ความเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน าอย่างครบวงจร 
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โดยการบริหารที่มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ทั้งราคา การบริการที่มีคุณภาพ การน าเสนอ
สินค้าเพราะเป็นสิ่งส าคัญในธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า และ สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคม 

ด้วยการขยายธุรกิจนี้เสริมไทยได้สร้างงานให้คนท้องถิ่นกว่า 200 ต าแหน่ง และด้วย
การแข่งขันที่สูงขึ้นในภูมิภาคจากการเข้ามาลงทุนของห้างสรรพสินค้าชั้นน าที่มาพร้อมกับเม็ดเงิน
ลงทุนที่สูง เทคโนโลยีทันสมัย ชื่อเสียงที่ดี ท าให้องค์กรต้องพ่ึงพาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น จึงมีการ
อบรมสัมมนาพนักงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการให้แก่ลูกค้า และยังมุ่งเน้นการพัฒนาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการท างานรวมกันภายในองค์กรที่ไม่มีการแบ่งชนชั้น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นสิ่งที่ท าให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตมาได้จากการ
ร่วมมือกันขององค์กร 

ส าหรับแนวคิดเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบปัจจุบันนั้น ทางผู้บริหาร
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ตระหนักดีว่าต้องปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น เนื่องจากเติบโตมาจาก
ธุรกิจขนาดย่อมปัจจุบันทางห้างฯ ยังไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทางการ ยังพบปัญหา
ความไม่กระตือรือร้นในการท างาน ไม่ผูกพันและรักองค์กร หรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในองค์กร
ตามท่ีผู้บริหารได้คาดหวังเอาไว้ 

 
2.5 กรอบวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งหวังที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 5 
ด้าน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบการวิจัย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การฝึกอบรมและพัฒนา (x1) 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน (x2) 
การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล (x3) 
สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด (x4) 
สภาพแวดล้อมในการท างาน (x5) 

 

ความพึงพอใจในการท างาน (Y1) 
 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Y2) 
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บทที่ 3  
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา

ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์” เป็นการศึกษาผสมผสานกันระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพ และ
การศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอแนวทางสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของของ
พนักงานโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก การศึกษาครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติในการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอผลการศึกษาด้วยตารางและการบรรยายประกอบ ตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
3.2 เครื่องมือในการศึกษา 
3.3 การทดสอบเครื่องมือในการศึกษา 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของห้างสรรพสินค้า
เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 127 คน (ข้อมูลวันที่ 20 มกราคม 2560) จ านวน
กลุ่มตัวอย่างจึงใช้จ านวนประชากรทั้งหมด เป็นเพศชาย 74 คน เพศหญิง 53 คน จ าแนกเป็นแผนก
ได้ดังนี ้

1. บุคคล 6 คน 7. แคชเชียร์ 14 คน 
2. พ้ืนที่เช่า 4 คน 8. ขาย 11 คน 
3. การตลาด 6 คน 9. ไอที 4 คน 
4. ศูนย์อาหาร 12 คน 10. วิศวกรรมงานระบบ 16 คน 
5. บัญชี 23 คน 11. อาคารสถานที่ 31 คน 

ทั้งนี้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่
ร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 0.05 
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3.2 เครื่องมือในการศึกษา 
 

ผู้วิจัยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
1. สัมภาษณ์พนักงานและผู้บริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

ปัจจุบัน ประกอบกับศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับการศึกษา 

2. สร้างแบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และข้อมูลการสัมภาษณ์ลักษณะงานของห้างสรรพสินค้าที่เป็นกรณีศึกษา 

3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเนื้อหาและภาษา โดยตรวจสอบว่าค าถามแต่ละข้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ
นิยามของตัวแปรที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. การทดสอบแบบสอบถาม (Pilot-Test) กับพนักงานค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 คน จึงน าผลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค 
แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 4 ส่วน รวมจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 63 ข้อ โดยพัฒนา
ร่วมกับข้อมูลองค์กรที่ใช้เป็นกรณีศึกษาซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และดัดแปลงมาจากงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความพึง
พอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของ ดังนี้ 

- Boosting Corporate Entrepreneurship Through HRM Practices: Evidence 
From German SMEs By Ralf Schmelter, Rene Mauer, Christiane Borsch and Malte 
Brettel (2010) 

- Problems of Employees in Organizes Retail Sector: A  Survey of 
Selected Cities of Punjab By Pratiba Goyal and Mohit Gupta (2016) 

- The relationsh ip between HRM  practices and organ izational 
commitment of knowledge workers. Facts obtained from Swiss SMEs by David 
Giauque, Fabien Resenterra and Michael Siggen (2010) 

- Psychological ownership and feeling of possession: three field studies 
predicting employee attitudes and organizational citizenshiip behavior by Linn Van 
Dyne and Jon L. Pierce (2004) 
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- การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ โดย อัจฉรา พึ่งสีใส (2549) 

- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานเพ่ือรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร 
กรณศีึกษา โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดย นายณัฐพงษ์ มาศจิราภา (2558) 

- การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์การกับพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจ
ในการท างานและระดับความสุขของพนักงาน กรณีศึกษาพนักงานในบริษัทในพ้ืนที่แขวงสีลม โดย 
นางสาวสุมณทิพย์ สามิภักดิ์ (2557) 
 
ตารางที่ 3.1 
 
แสดงตัวแปรและข้อค าถามในแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวน (ข้อ) 

ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

การฝึกอบรมและพัฒนา 7 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน 7 

การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 6 
สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 9 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 11 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในงาน 7 

ส่วนที่ 3 ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 9 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา แผนกที่สังกัด อายุงาน ต าแหน่งปัจจุบัน 7 

 
ข้อค าถามในส่วนที่ 1 2 และ 3 นั้นให้ตอบตามเกณฑ์ที่มีการก าหนดค่าน้ าหนักของการ

ประเมินตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert’s Method) ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 
 
แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยที่สุด 1 
 

ผลคะแนนจากแบบสอบถามแต่ละด้านจะน ามารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้คะแนนเฉลี่ยมาตีความหมายของระดับคะแนน โดยการก าหนดค่าเฉลี่ยตามระดับ
ดังนี้ 

ความกว้างในแต่ละช่วงคะแนน =
ค่าคะแนนสูงสุด − ค่าคะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

ดังนั้น ความกว้างของแต่ละช่วงอันตรภาคชั้นคือ 0.80 = (5-1)/5 หมายถึง 
 

ตารางที่ 3.3 
 
แสดงการจัดระดับและแปลความหมายแบบสอบถาม 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
5 4.21-5.00 มากที่สุด 

4 3.41-4.20 มาก 
3 2.61-3.40 ปานกลาง 

2 1.81-2.60 น้อย 

1 1.00-1.80 น้อยที่สุด 
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ผู้วิจัยหาข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
พนักงานเพ่ือขอข้อมูลและรายละเอียด โดยมีหัวข้อที่ใช้สัมภาษณ์ดังนี้ 

• แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน 

• ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

• ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
 

3.3 การทดสอบเครื่องมือในการศึกษา 
 

3.3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
น าแบบสอบถามที่ได้ออกแบบหลังจากการศึกษางานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ให้ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่ดูแลงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยจ านวน รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ คุณวราภรณ์ วาดวงศรี อ.ดร.จตุรงค์ นภา
ธร รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ และ ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพ่ือหา
ดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม 3 ระดับดังนี้ +1 ค าถามสอดคล้องกับตัวแปรที่ก าหนด 0 ไม่
แน่ใจว่าค าถามสอดคล้องกับตัวแปรที่ก าหนด และ -1 ค าถามไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ก าหนด ข้อ
ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05-1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ทดสอบ Pilot-Test 

3.3.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Realiability) 
หลังจากผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง จึงน าแบบสอบถามไปใช้ในการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามผ่านกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานในธุรกิจค้า
ปลีก จากนั้นน าแบบสอบถามไปหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา โดยที่ระดับท่ียอมรับได้อยู่ที่ 0.7 
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ตารางที่ 3.4 
 
แสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาของตัวแปรในแบบสอบถาม 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

การฝึกอบรมและพัฒนา 7 0.781 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน 7 0.863 

การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 6 0.809 

สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 9 0.790 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 11 0.939 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในงาน 

ความพึงพอใจในงาน 7 0.862 
ส่วนที่ 3 ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 9 0.895 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับอนุญาตจากห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์  
เพ่ือแจกแบบสอบถามจากพนักงาน และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้กลับมา และ
น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ใช้ได้ไปวิเคราะห์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Research) 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้าน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจจุบัน และแนวทางการบริหารในอนาคต และพนักงานเพ่ือทราบถึงความรู้สึกต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถูกผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายข้อมูลอย่างอิสระ โดยท าการจดบันทึกข้อมูลจ ากผู้ให้
สัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลจะใช้ประกอบการอธิบายผลที่ได้จากแบบสอบถาม 
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3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ค าถามส่วนที่ 1 2 และ 3 หาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค าถามส่วนที่ 4 หาความถ่ีและสรุปค่าออกมาเป็นร้อยละ 

3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
น าข้อมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้รับจากการแจกแบบสอบถามไป

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เพ่ืออธิบายว่าตัวแปรอิสระใดมี
อิทธิพลต่อการเกิดตัวแปรตาม จากสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.5 
 
แสดงสมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่1 ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนามี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็น
เจ้าของของพนักงาน 

Multiple Linear Regression 
Analysis 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็น
เจ้าของของพนักงาน 

Multiple Linear Regression 
Analysis 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยด้านการบริหารค่าตอบแทนและ
การให้รางวัล มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

Multiple Linear Regression 
Analysis 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

Multiple Linear Regression 
Analysis 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็น
เจ้าของของพนักงาน 

Multiple Linear Regression 
Analysis 

  



Ref. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAU

 

  

32 

บทที่ 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
หลังจากท าการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5 ด้าน คือ การฝึกอบรมและ

พัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล สวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด และสภาพแวดล้อมในการท างาน กับความพึงพอใจในการท างาน
และความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน ได้ด าเนินการศึกษากับพนักงานในธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษา
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรทั้งหมด 
127 คน ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์ในการแจกแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับมาและสามารถใช้งานได้ 120 ชุด 
คิดเป็นอัตราการตอบสนองร้อยละ 94.48 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้ 

4.1  วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
4.2  วิเคราะห์ค่าสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.4  สรุปผลการศึกษา 

 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

 
ตารางที่ 4.1 
 
แสดงการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

รวม 

71 
49 
120 

59.2 
40.8 
100 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามเพศของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชายจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเป็นเพศหญิงจ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
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ตารางที่ 4.2 
 
แสดงการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวนคน ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

รวม 

5 
66 
32 
10 
7 

120 

4.2 
55 

26.7 
8.2 
5.8 
100 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามอายุของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 ช่วงอายุที่มี
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในสัดส่วนที่ไม่สูงคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.2 ช่วงอายุ 51-60 มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 

 
ตารางที่ 4.3 
 
แสดงการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวนคน ร้อยละ 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

รวม 

76 
42 
2 

120 

63.3 
35 
1.7 
100 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากที่สุด เป็นจ านวน 76 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 63.3 รองลงมาคือ สมรส และ หม้ายหรือหย่าร้าง เป็นจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.4 
 
แสดงการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 

ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

รวม 

2 
10 
48 
58 
2 

120 

1.7 
8.3 
40 

48.3 
1.7 
100 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษาของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. เป็นจ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ส าหรับผู้
ที่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ สูงกว่าปริญญาตรีนั้นมีจ านวนเท่ากันคือ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.7 

 
ตารางที่ 4.5 
 
แสดงการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหน่งงาน จ านวนคน ร้อยละ 
พนักงาน 
หัวหน้างาน 

รวม 

102 
18 
120 

85 
15 
100 

 



Ref. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAU

 

  

35 

จากตารางที่ 4.5 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามต าแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งพนักงานจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 85 
ต าแหน่งหัวหน้างานจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

 
ตารางที่ 4.6 
 
แสดงการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามแผนกท่ีสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แผนกที่สังกัด จ านวนคน ร้อยละ 

บุคคล 
บัญชี 
พ้ืนที่เช่า 
ขาย 
แคชเชียร์ 
ไอที 
ศูนย์อาหาร 
การตลาด 
วิศวกรรมงานระบบ 
อาคารสถานที่ 

รวม 

5 
22 
4 
10 
13 
4 
10 
5 
16 
31 
120 

4.2 
18.3 
3.3 
8.3 
10.8 
3.3 
8.3 
4.2 
13.3 
25.8 
100 

 
จากตารางที่ 4.6 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษาของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดแผนกอาคารสถานที่ จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือ แผนกบัญชีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  แ ผ น ก
วิศวกรรมงานระบบมีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  แผนกแคชเชียร์จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 อันดับที่ 5 คือแผนกขาย และ ศูนย์อาหาร มีจ านวนแผนกละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.3 แผนกการตลาดและบุคคลมีพนักงานจ านวนแผนกละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
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ตารางที่ 4.7 
 
แสดงการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละตามอายุงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุงาน จ านวนคน ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ปี 
3-5 ปี 
มากกว่า 5 ปี 

รวม 

61 
37 
22 
120 

50.8 
30.8 
18.3 
100 

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามระดับอายุงานของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคืออายุงาน 3-5 ปี มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 แ ล ะ มี อ า ยุ
งานมากกว่า 5 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 

 
4.2 วิเคราะห์ค่าสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 
ตารางที่ 4.8 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

ตัว
แป

รอ
ิสร

ะ 

การฝึกอบรมและพัฒนา 3.1405 0.2037 ปานกลาง 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3.2310 0.2169 ปานกลาง 

การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 3.7486 0.4364 มาก 

สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 4.0278 0.6881 มาก 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 4.0485 0.6031 มากที่สุด 

ตัว
แป

รต
าม

 

ความพึงพอใจในการท างาน 3.9607 0.6097 มาก 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 3.7435 0.3044 มาก 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ ใช้ ใน
การศึกษา ด้านตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา สภาพแวดล้อมในการท างานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
4.0485 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6031 อยู่ในระดับมากที่สุด สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนด และ การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่  4.0278 และ 
3.7486 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6881 และ 0.4364 ตามล าดับ ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คือ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และ การฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2310 
และ 3.1405 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.2169 และ 2037 ตามล าดับ ตัวแปรตามความพึงพอใจใน
การท างาน และ ความรู้สึกเป็นเจ้าของมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9607 และ 3.7435 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.6097 และ 0.3044 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

 
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

การศึกษาสมมติฐานทั้ ง 5 ใช้วิ เคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Linear 
Regression Analysis) เพ่ือศึกษาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
และ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

 
ตารางที่ 4.9 
 
แสดง Model อิทธิพลการเกิดความพึงพอใจการในท างาน 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .612a .375 .370 .48410 

2 .634b .402 .391 .47565 

a.Predictors: (Constant), X4 
b.Predictors: (Constant), X4, X3 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า Model ที่ 2 มีค่า Adjusted R Square สามารถพยากรณ์

อิทธิพลต่อการเกิดความพึงพอใจในการท างานมากที่สุดคือร้อยละ 39.1 มากกว่า Model ที่ 1 ซึ่งมีค่า 
Adjusted R Square ร้อยละ 37 ดังนั้น Model ที่ 2 มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อิทธิพล 
การเกิดความพึงพอใจในการท างานได้ดีที่สุด โดยมีค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์อยู่ที่ 0.4757 
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ตารางที่ 4.10 
 
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในสมการถดถอยของความพึงพอใจในการท างาน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
2 (Constant) 1.145 .378  3.030 .003   

X4 .387 .093 .437 4.163 .000 .465 2.153 

X3 .335 .147 .240 2.287 .024 .465 2.153 
 
จากตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณาค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ซึ่งหมายถึงตัวแปรแต่ละตัว 

ไม่มีความสัมพันธ์กันเองจึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity แต่ละตัวแปรมีค่า t ที่มีค่านัยส าคัญทาง
สถิติ (Sig.) ที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลกับการเกิดความพึงพอใจในการท างานและ
สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

Y1 = 1.145 + 0.387X4 + 0.335X3 
X4 หมายถึง สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
X3 หมายถึง การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 
Y1 หมายถึง ความพึงพอใจในการท างาน 
สมการดังกล่าวมีความแม่นย าในการพยากรณ์อยู่ที่ร้อยละ 39.1 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและพูดคุยกับพนักงานพบว่า ด้านความพึงพอใจในการท างาน

นั้นปัจจัยอ่ืนๆ อีกร้อยละ 60.9 ผู้วิจัยคาดว่าเป็นปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างาน เพราะด้วย
ลักษณะนิสัยของคนท้องถิ่นที่นิยมท างานราชการด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง ซึ่งตรงกับลักษณะของ
การบริหารงานในห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่จะไม่มีนโยบายปลดพนักงานออก พนักงานจึงพอใจที่จะ
ท างานที่นี่ อีกปัจจัยหนึ่งคือ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ถึงแม้
จะเป็นห้างที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเท่ากับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แต่อุปกรณ์ในการท างานต่าง ๆ ท าให้
พนักงานท างานได้สะดวกสบาย มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ปัจจัยสุดท้ายที่ได้จากการ
วิเคราะห์การสัมภาษณ์นั่นคือ ความต้องการส่วนบุคคลของพนักงานที่อยากท างานในภูมิล าเนาของ
ตนเองเพ่ือที่จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลากับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.11 
 
แสดง Model อิทธิพลการเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .611a .373 .368 .24207 

2 .646b .417 .407 .23447 
a.Predictors: (Constant), X5 
b.Predictors: (Constant), X5, X4 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า Model ที่ 2 มีค่า Adjusted R Square สามารถพยากรณ์

อิทธิพลต่อการเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมากที่สุดคือร้อยละ 40.7 มากกว่า Model ที่ 1 ซึ่งมีค่า 
Adjusted R Square ร้อยละ 36.8 ดังนั้น Model ที่ 2 มีความเหมาะสมในการพยากรณ์อิทธิพลการ
เกิดความความรู้สึกเป็นเจ้าของได้ดีที่สุด โดยมีค่าความผิดพลาดในการพยากรณ์อยู่ที่ 0.2345 

 
ตารางที่ 4.12 
 
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในสมการถดถอยของความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
2 (Constant) 2.432 .147  16.497 .000   

X5 .177 .057 .351 3.114 .002 .393 2.548 
X4 .148 .150 .334 2.962 .024 .393 2.548 

 
จากตารางที่ 4.12 เมื่อพิจารณาค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ซึ่งหมายถึงตัวแปรแต่ละตัวไม่

มีความสัมพันธ์กันเองจึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity แต่ละตัวแปรมีค่า t ที่มีค่านัยส าคัญทาง
สถิติ (Sig.) ที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพลกับการเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

Y2 = 2.432 + 0.177X5 + 0.148X4 
X5 หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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X4 หมายถึง สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
Y2 หมายถึง ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
สมการดังกล่าวมีความแม่นย าในการพยากรณ์อยู่ที่ร้อยละ 40.7 
สมการมีความสามารถในการพยากรณ์ที่ ร้อยละ 40.7 ปัจจัยอ่ืนนอกจากการได้รับการ

ดูแลที่ดีและมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีแล้ว ชื่อเสียงขององค์กร ความชื่นชมในตัวผู้น า เป็น
ปัจจัยที่คาดว่าน่าจะสามารถพยากรณ์ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเมื่อพูดถึงองค์กรพนักงานจะรู้สึกภูมิใจ
ว่านี้เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีความทันสมัย ทุกคนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงรู้จัก ท าให้
พนักงานรู้สึกว่าตนเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีที่ได้เป็นสมาชิกในองค์กรที่ได้รับการพูดถึงในทางที่ดีจากคน
รอบข้าง และปัจจัยด้านความชื่นชมในตัวผู้น า ครอบครัวของผู้บริหารเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่
รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นลูก ท าประโยชน์ต่างๆ ให้กับท้องถิ่น เช่น บริจาคที่ดินเพ่ือสร้างสถาบันการศึกษา 
อาชีพเดิมของผู้บริหารคนปัจจุบันคือแพทย์ซึ่งได้ให้การรักษากับคนในจังหวัดเป็นจ านวนมาก มี
ความสามารถฝ่าวิกฤตของห้างสรรพสินค้ามาได้ ประกอบกับมีบุคลิกที่เป็นกันเองท าให้ผู้บริหารมี
อิทธิพลต่อพนักงานในลักษณะที่มี Personal power หมายถึง มีความสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติไปในทิศทางตามที่ต้องการโดยมีพ้ืนฐานมาจาก ความเชี่ยวชาญ ความเป็น
มิตร ความจงรักภักดี 
 
ตารางที่ 4.13 
 
แสดงตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับตัวแปรตาม 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความพึงพอใจในงาน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

ค่าคงที ่ 1.145** 2.432* 
การฝึกอบรมและพัฒนา - - 

การจัดการผลการปฏิบัติงาน - - 

บริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล .387** - 
สวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด .335* .148** 

สภาพแวดล้อมในการท างาน - .177** 
**ระดับนัยส าคัญ < 0.01 * ระดับนัยส าคัญ < 0.05 

 
จากตารางที่ 4.13 สรุปตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม การวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณแบบมีขั้นตอน พบว่าตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานได้คือ การ
บริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล และ สวัสดิการที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดโดยมีค่า 
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Unstandardized Coefficients .335 และ .387 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรอิสระที่มี อิทธิพลต่อ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของคือ สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด และ สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยมีค่า Unstandardized Coefficients .148 และ .177 ตามล าดับ ดังนั้นมีตัวแปรอิสระ
หนึ่งตัวที่สามารถพยากรณ์ได้ทั้งความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของคือ สวัสดิการ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

สมมติฐานการวิจัยที่1: ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่าการฝึกอบรมและพัฒนาไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมและพัฒนาไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Kubica และ Szarucki ที่กล่าวว่า 
องค์กรควรให้ความรู้ ฝึกอบรมและวางแผนความก้าวหน้าในงานให้พนักงานปัจจุบันได้รู้ จะมีแนวโน้ม
ให้พนักงานจริงจังกับการท างานมากขึ้นส่งผลให้มีความพึงพอใจในการท างาน (Kubica & Szarucki, 
2016) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า ผู้บริหารทราบว่าการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีส าหรับ
การพัฒนาองค์กร แต่เนื่องจากในปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่สามารถท างานได้ตามมาตรฐานที่ถูกวาง
ไว้ อาจจะไม่ถึงระดับดีเลิศแต่สามารถธุรกิจด าเนินไปได้ อีกทั้งในจังหวัดมหาสารคามเองยังเป็น
จังหวัดขนาดเล็ก ยังไม่ได้มีการแข่งขันสูงเหมือนหัวเมืองใหญ่ ๆ ของภูมิภาค การฝึกอบรมและพัฒนา
จึงไม่ได้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการ ห้างสรรพสินค้าจึงยังไม่มีแนวทางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
พนักงานอย่างเป็นการ และยังขาดบุคลากรด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชียวชาญในการ
ท าแผนการฝึกอบรม การหาวิทยากรที่จะสามารถมีวิธีสื่อสารในรูปแบบที่พนักงานเข้าใจเนื้อหาได้
อย่างแท้จริง ไม่ใช่ในรูปแบบวิชาการจนเกินไปนั้นถูกจ ากัดด้วยงบประมาณและระยะทาง ปัจจุบันมี
การอบรมรูปแบบเดียวที่เป็นรูปธรรมคือ การปฐมนิเทศ ซึ่งมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่พนักงานใหม่ตาม
แนวคิดของผู้บริหารว่า “การที่รับใครสักคนต้องสร้างความประทับใจวันแรกว่าคนนั้นคือคนส าคัญ
ส าหรับเรา” ผู้บริหารจะกล่าวต้อนรับและหน่วยงานบุคคลจะบรรยายให้พนักงานใหม่ได้รู้นโยบาย
บริษัท ข้อมูลองค์กร กฎระเบียบ สวัสดิการ รูปแบบของธุรกิจค้าปลีก หลักการขายที่ดี มาตรฐานการ
บริการ:ทักทาย (Greeting) ขายเด่น (Selling) พลัสเป็น (Plus Service) โปรชอบ (Promotion) 
ขอบคุณ (Thank you) ซึ่งเป็นการอบรมร่วมกันทุกแผนก เพราะไม่ว่าท าหน้าที่อะไรแต่เมื่อท างานที่
ห้างสรรพสินค้าก็ควรเข้าใจพ้ืนฐานการบริการเวลาเจอลูกค้า แต่ปัจจุบันหลังจากปฐมนิเทศยังไม่มีการ
ประเมินความเข้าใจว่าพนักงานได้เรียนรู้อะไรไปมากแค่ไหนเพียงแต่มีการประเมินความพึงพอใจใน
การจัดปฐมนิเทศ 
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พนักงานส่วนใหญ่พอใจและรู้สึกว่าตนได้ก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่ พนักงานเข้าไปท างานที่
แผนกทันทีเมื่อการปฐมนิเทศเสร็จสิ้นยังไม่มีแผนการฝึกอบรมว่าจะมีหลักสูตรใดเมื่อไร การสอนงาน
จากรุ่นพ่ีและเพ่ือนร่วมงานที่หน้างานจริง หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน จะอธิบาย ให้ดูตัวอย่างใน
การท างานและ 1-2 วันแรก และให้เริ่มลงมือปฏิบัติจริง ด้วยจ านวนพนักงานที่ไม่มาก หัวหน้างาน
สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงท าให้สามารถสอนงานได้ พนักงานรู้สึกว่างานสอนงานกันไว้ จะได้ช่วยกัน
ท างานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่มีปริมาณงานมากเป็นพิเศษ เพ่ือนร่วมงานช่วยงานได้
ตนเองก็เหนื่อยน้อยลง เสียงสะท้อนจากพนักงานว่ารู้สึกพอใจ เพราะ เป็นบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียด
เกินไปและได้ลงมือปฏิบัติจริง และคิดว่าสิ่งนี้เพียงพอกับการท างานในแต่ละวันของตนเองแล้วโดยไม่
ต้องมีการฝึกอบรมอย่างอ่ืน แต่พนักงานบางส่วนอยากให้มีการอบรมทักษะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ท างานเช่น หัวหน้างานอยากอบรมการเป็นหัวหน้างานเพิ่มเติม และอยากเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ บ้าง 

งานวิจัยของ Melanie K. Jones (2008) ได้อธิบายว่า การฝึกอบรมสามารถมีแนวโน้ม
ท าให้พนักงานท างานได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น หากสามารถท าให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้นก็จะท าให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน แต่พนักงานผู้ที่ เคยได้รับฝึกอบรมในการท างานเพียง
เล็กน้อยจากการท างานในปีก่อน จะรู้สึกมีความพึงพอใจในการท างานน้อยกว่าคนที่ไม่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมเลย นั่นอาจเป็นเพราะ เมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมแล้วก็จะเกิดความคาดหวังและเมื่อ
ไม่ได้รับการเติมเต็มก็จะรู้สึกไม่พอใจ ส าหรับพนักงานห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ได้รับการ
ฝึกอบรมที่เป็นรูปธรรมแบบเดียว คือ การปฐมนิเทศในวันแรกที่ เข้าท างาน ไม่เคยรับการฝึกอบรม
อย่างอ่ืนที่ช่วยให้ท างานได้ดีขึ้นเพียงแต่ได้รับการสอนงานจากหัวหน้างานและรุ่นพ่ีที่หน้างานจริง
เท่านั้น แม้ท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนไม่ค่อยได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา แต่เพราะความคาดหวังต่อ
การฝึกอบรมมีไม่สูงนักจึงยังไม่ส่งผลต่อภาพรวมความพึงพอใจในการท างาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ปัจจัยด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่า การจัดการผลการปฏิบัติงานไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของ ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ผลการศึกษาของห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่ว่าปัจจัยด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
ไม่มีอิทธิพลต่อกับความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของขัดแย้งกับผลงานวิจัยก่อน
หน้า เช่น ปฐมภัค รักวัฒนกุล (2554) อธิบายว่า พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของตนเอง
เกิดจาก พนักงานรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย หลังจากมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเรียบร้อยจะต้องมีการให้เสียงสะท้อน (Feed Back) กับพนักงานโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการติดตามผล 
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกล่าวว่า การประเมินผลการท างานประจ าปีเป็นการประเมิน
โดยหัวหน้างานจากบนลงล่าง ซึ่งรูปแบบการประเมินจะถูกส่งลงมาจากที่ประชุมผู้บริหารและ
ผู้จัดการซึ่งจะเปลี่ยนตัวเลขค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้ในการประเมินในแต่ละปีตามที่ที่ประชุมผู้บริหาร
เห็นว่าเหมาะสม แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สิ่งที่ เกี่ยวข้องกับงานแต่เป็นการประเมินที่
เหมือนกันเช่น ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย และความประพฤติ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การทุ่มเทใน
การท างาน ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย คุณภาพของงาน ซึ่งเกณฑ์การประเมินจะแบ่งเป็น ดีเยี่ยม 
ดี มาตรฐาน พอใช้ ปรับปรุง ซึ่งจะมีค าอธิบายคล้ายกับ BARS เขียนประกอบไว้ว่าพฤติกรรมแบบไหน
ควรให้การประเมินเท่าไรเช่น มีหัวใจบริการ หากประเมินดีเยี่ยมนั่นหมายถึง พนักงานคนนี้มีหัวใจการ
บริการที่เป็นต้นแบบให้กับเพ่ือนพนักงานได้ เพ่ือนพนักงานส่วนใหญ่ยอมรับว่าคนนี้มีหัวใจการบริการ 

ผู้บริหารคาดหวังผลที่ได้จากการประเมินว่า จะได้เห็นการภาพรวมของพนักงานว่า
ท างานเป็นอย่างไร แต่ไม่ต้องการสร้างบรรยากาศที่ท าให้พนักงานต้องแข่งขันกันจนเกินไป เพราะอาจ
ส่งผลให้พนักงานเกิดความเครียด แข่งขันกันและไม่ช่วยเหลือ ไม่ช่วยสอนงานเพ่ือนร่วมงานเพราะ
กลัวเพ่ือท าได้ดีกว่าซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบการท างานแบบ Job Sharing (รายละเอียดอยู่
ในสมมติฐานที่ 5) และไม่มีโควตาในการประเมินว่าพนักงานแต่ละเกรดต้องมีกี่คน ก่อนการประเมิน
แต่ละปีพนักงานจะพอเข้าใจหลักเกณฑ์ประเมินอย่างคร่าว ๆ หลังการประเมินหัวหน้างานกับลูกน้อง
ได้พูดคุยกันเล็กน้อยเพราะต้องมีการลงชื่อรับทราบ ซึ่งขั้นตอนนี้ไม่มีการก าหนดว่าหัวหน้างานควรให้
เสียงสะท้อนกลับสู่ลูกน้องอย่างไร สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ แม้การประเมินมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนแต่
เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะต้องค านวณเงินข้ึนจากอายุงานด้วย 

ในความรู้สึกของพนักงานเสริมไทยคอมเพล็กซ์ส่วนใหญ่เห็นว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีนั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ท า เพราะ เมื่อผลประเมิน
ออกมากแล้วก็ไม่มีผลที่แตกต่างอะไรกับพนักงานที่ท างานได้ดีหรือแย่ พนักงานหลายคนจึงมองว่าไม่
เป็นผลมากนัก และไม่เคยมีการลงโทษพนักงานรุนแรงจากการประเมินผลการปฏิบัติงานถึงแม้
พนักงานจะท างานได้ไม่ดี มีเพียงแต่การพูดคุยตักเตือนจากหัวหน้างานเท่านั้น แต่ขณะเดียวกัน
พนักงานก็ไม่รู้สึกว่าตนเองถูกกดดันในการท างาน ระหว่างการท างานจะหัวหน้างานมักจะตักเตือน
การท างานในลักษณะพ่ีเตือนน้องอยู่บ่อยครั้ง ช่วงเวลาสะท้อนกลับ (Feedback) ไม่ได้มีความ
แตกต่างอะไรกับการสอนงานทั่วไป ประกอบกับการปรับเงินขึ้นไม่ได้มาจากผลการปฏิบัติงานเพียง
อย่างเดียวแต่เป็นที่อายุงานด้วย พวกเขาจึงไม่ได้สนใจการจัดการผลการปฏิบัติงานมากนักตราบใดที่
ได้ท างานในที่ท่ีสบายใจ 

งานวิจัยของ Fletcher และ Perry (2001) อธิบายไว้ว่า การจัดการผลการปฏิบัติการ
ต้องเป็นที่รับรู้กับทุกคนในองค์กรว่านี่ เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ช่วยพัฒนาและจูงใจบุคลากร 
นอกจากนี้ Murphy และ Cleveland (1995) ยังอธิบายว่า ถ้าจะให้การจัดการผลภาคปฏิบัติงานเกิด
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ประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนาและจูงใจได้จริงนั้น พนักงานต้องรู้สึกในเชิงบวกหรือเข้าใจ
ความส าคัญของการประเมิน ถ้าไม่สามารถสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันได้การจัดการผลการ
ปฏิบัติงานก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติได้ 

ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ยังขาดระบบการให้คุณให้โทษที่เหมาะสมและชัดเจนเพ่ือ
รองรับระบบการประเมิน หลักเกณฑ์ในการประเมินผลก็เป็นลักษณะของค่านิยมพ้ืนฐาน ไม่มีเนื้อหา
การประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะงาน ผนวกกับหัวหน้างานที่ท าหน้าที่ประเมินขาดทักษะในการ
แจ้งผลการประเมิน เพียงแค่บอกว่าผลเป็นอย่างไร ไม่ได้รับการฝึกอบรมมาว่าควรจะต้องสื่อสารกับ
พนักงานอย่างไรให้เข้าใจว่าผลประเมินที่เกิดขึ้นแสดงถึงอะไรและพนักงานควรปรับปรุงการท างาน
ของตนเองด้วยวิธีใด ดังนั้นการจัดการผลการปฏิบัติงานไม่ได้ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน
หรือความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3: ปัจจัยด้านการบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่าการบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานแต่ไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานซึ่งผลการศึกษา
เป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วน 

ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ให้ค่าตอบแทนมากกว่ากว่าค่าแรงขั้นต่ าของ
จังหวัดมหาสารคามและมีการจ่ายเงินท างานค่าล่วงเวลาตามที่กฎหมายก าหนด และมีการปรับเงินขึ้น
ประจ าปีเพ่ือให้สอดรับการค่าครองชีพที่มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี ผู้บริหารเห็นว่าควรใช้ผลการ
ปฏิบัติงานและอายุงานทั้งสองเกณฑ์ร่วมกันปรับขึ้นเงินเดือนโดยแบ่งเป็นสัดส่วนเพ่ือให้ความส าคัญ
กับความจงรักภักดีในการท างาน นอกจากค่าตอบแทนรูปแบบเงินเดือนแล้วยังมีนโยบายการให้รางวัล
เพ่ือเป็นก าลังใจในการท างาน ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์มีช่องทางในการยกย่อง
เชิดชูพนักงานที่ท าความดี โดยการให้รางวัลซึ่งจะมีการชมเชยพนักงานที่ท างานได้ดี หรือ ประพฤติดี
ให้เพ่ือนพนักงานได้รับรู้ผ่านหลายช่องทาง เช่น การติดบอร์ดประกาศที่ส านักงาน การมอบ
ประกาศนียบัตรหรือรางวัลตอบแทนในห้องประชุมที่มีผู้บริหารอยู่ อีกช่องทางหนึ่งคือการประกาศ
ชมเชยพนักงานผ่านการจัดเสียงตามสาย ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ วัน
จันทร์จะเป็นการจัดเสียงตามสายให้ทัศนคติด้านบวกในการท างาน วันพุธประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ และวันศุกร์เป็นการจัดเพ่ือความบันเทิงเพ่ือเพ่ิมสีสันในการท างาน แต่หากมีการ
ประกาศชมเชยพนักงาน เช่น กล่าวชื่อเพ่ือชมเชยพนักงานที่เก็บกระเป๋าสตางค์ลูกค้า จะแทรกเข้าไป
ในการจัดรายการทุกวันในสัปดาห์นั้น พนักงานจะยิ่งรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากที่ท างานและมี
ก าลังใจในการท างานและท าความดีต่อไป 
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จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่า พนักงานเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นธรรมเมื่อ
เทียบกับภาระงาน เนื่องจากห้างค้าปลีกอ่ืนในจังหวัดมหาสารคามมีภาระงานที่หนักกว่า เช่น 
ต าแหน่งแคชเชียร์ของห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์จะรับช าระเงินซึ่งสินค้าส่วนมากเป็นสินค้า
ประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ลูกค้าจะซื้อในปริมาณที่ ไม่มากและมีราคาสูงต่อชิ้น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับห้างค้าปลีกประเภท Cash and Carry แห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียง ลูกค้าจะซื้อของ
ในปริมาณที่มากกว่าเนื่องจากเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ท าให้ต าแหน่งแคชเชียร์ของห้างนี้มี
จ านวนครั้งในการคิดเงินสินค้ามากกว่าและยังต้องยืนท างานซึ่งต่างจากเสริมไทยที่พนักงานแคชเชียร์
ได้นั่ง ท าให้ภาพรวมของภาระงานเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนนั้นคุ้มค่ากว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงต่อ
ค่าครองชีพของตน และพอที่จะจุนเจือครอบครัวได้ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบรู้สึกว่าไม่ถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง ส่วนการให้การยกย่องผู้ที่ท าความดีเป็นสิ่งที่พนักงาน
รู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ และมีก าลังใจที่อยากจะท าความดีเมื่อมีโอกาส พนักงานคนหนึ่งที่เคย
ได้รับรางวัลจากผู้บริหารเพราะตนเก็บกระเป๋าสตางค์ลูกค้าได้ กล่าวว่า ตนรู้สึกขอบคุณที่ผู้บริหาร
มองเห็นความตั้งใจดีของตน และพนักงานอีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้มีรางวัล เช่น “คน
ดีศรีเสริมไทย” เพ่ือเป็นเกียรติกับผู้ที่ท าดีและมอบรางวัลต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนเพ่ือให้ได้รับรู้อย่าง
เป็นทางการและสร้างแรงจูงใจให้พนักคนอื่น ๆ 

ผลการศึกษาสอดคล้องบททบทวนวรรณกรรมที่กล่าวว่า หากพนักงานรู้สึกว่า
ค่าตอบแทนที่ตนได้รับเหมาะสมกับความทุ่มเทที่ตนเองได้ให้กับองค์กรก็จะรู้สึกพอใจในงาน เพราะ 
พนักงานมักจะเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ตนเองได้รับกับบริษัทในตลาดแรงงานเดียวกัน หากองค์กร
ให้ค่าตอบแทนที่ไม่ต่ ากว่าตลาด หรือ สูงกว่าคู่แข่งก็จะสร้างความพึงพอใจในงาน (ประชาชาติธุรกิจ, 
2559) และการให้รางวัลนั้นท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีความส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Edmondson (1999) พนักงานมีความรู้สึกที่อยากให้ผู้อ่ืนทั้งเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานรับรู้ถึง
ความส าเร็จในงานที่ตนเองได้ท าให้กับองค์กร ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนและการให้
รางวัลนั้น ส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานได้ แต่ถึงแม้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่
น่าพอใจก็ยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับความพึงพอใจในการท างานไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของของ
พนักงานได ้

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 
ปัจจัยด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่า สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมาย

ก าหนดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานซึ่งผล
การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน 
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ผู้บริหารต้องการที่จะให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานที่ห้างสรรพสินค้าเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์มากขึ้น ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและท าให้พนักงาน
สะดวกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น จึงมอบสวัสดิการต่อไปนี้ให้กับพนักงาน 

1. เครื่องแบบพนักงาน และ เสื้อที่ระลึกประจ าปี: ท าให้พนักงานไม่ต้องสิ้นเปลืองค่า
เสื้อผ้า เสื้อที่ระลึกที่สามารถใส่มาท างานเป็นเครื่องแบบได้ซึ่งมีลวดลายเปลี่ยนไปทุกปี 

2. ห้องอาหารพนักงาน : มีราคาถูกกว่าร้านอาหารหรือแม้แต่ศูนย์อาหารใน
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ ์

3. ชุดของใช้ส าหรับทารก: หากพนักงานคลอดบุตรไม่ว่าจะหญิง หรือ พนักงานชายที่
ภรรยาคลอดบุตรก็จะได้รับของจ าเป็นส าหรับเด็กแรกเกิด 

4. ผ่อนซื้อสินค้าดอกเบี้ย 0%: พนักงานสามารถซื้อสิ่งของที่ตนอยากได้ซึ่งบางครั้งมี
ราคาสูงจะซื้อเงินสดในครั้งเดียวก็เสียดาย แต่ด้วยสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ย 0% ซึ่งงบประมาณ
แตกต่างกันตามต าแหน่งงาน ช่วยให้พนักงานเสื้อสินค้าที่ตนต้องการในวงเงินที่ตนสามารถใช้คืนได้
ตามอัตราเงินเดือนเพราะจะให้ช าระเงินกู้ผ่านทางเดือนเงิน 

5. คูปองอาหารวันเกิด: พนักงานจะได้รับคูปองอาหารมูลค่า 100 บาทในวันเกิดของ
ตนเอง สามารถใช้ซื้ออาหารรับประทานได้ภายในห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 

6. กระเช้าเยี่ยมไข้: เมื่อพนักงานไม่สบายถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
พนักงานได้จะรับกระเช้าเยี่ยมไข้เพ่ือเป็นการแสดงความห่วงใยจากผู้บริหารห้างสรรพสินค้า 

7. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว: เมื่อพนักสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
หรือพนักงานเสียชีวิต ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์จะเป็นเจ้าภาพงานศพและมอบเงิน
ช่วยเหลือในพนักงานและครอบครัว 

8. วันหยุดพักร้อนและลากิจ: พนักงานสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือท าธุระส่วนตัวและใช้
เวลากับครอบครัวได้ 

นอกจากสวัสดิการที่ทุกคนได้รับอยู่แล้วนั้น ในบางกรณีพนักงานมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเอง หรือ ครอบครัว ผู้บริหารจะพิจารณาเป็น
กรณีตามความเหมาะสม และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เช่น เงินกู้ยืมไร้ดอกเบี้ยเพ่ือการ
รักษาพยาบาลร้ายแรงและผู้บริหารไปเยี่ยมและให้ก าลังใจพนักงานด้วยตนเอง 

พนักงานประทับใจที่ตนเองและเพ่ือนพนักงานได้รับการดูแลเป็นอย่างดี พนักงานที่มี
อายุงานมากกว่า 5 ปีเป็นพนักงานที่เคยท างานที่ห้างเสริมไทยพลาซ่าซึ่งเป็นห้างแรกแล้วโอนย้ายมา
ท างานที่ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ให้สัมภาษณ์ว่า  “ข้าพเจ้ายินดีและดีใจที่ ได้ เป็นส่วนหนึ่ งของ
ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์เพราะข้าพเจ้ามีอะไรได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้ท างานที่นี้ ท าให้มีเงิน
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ใช้ มีเงินส่งลูกๆ เรียนหนังสือ ถ้ามีโอกาสตอบแทนที่ท างานของข้าพเจ้าก็ยินดีท าด้วยความเต็มใจ
อย่างยิ่งค่ะ” 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดของห้างเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์จัดให้พนักงานนั้นสอดคล้องกับแนวคิด การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ 
ซึ่งหมายถึง องค์กรสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกต้องการของพนักงานอย่างจริงใจจากผู้บริหาร เพ่ือให้
พนักงานรู้ถึง “คุณค่า” ขององค์กร เช่น การเข้าไปช่วยเหลือพนักงานเมื่อพนักงานประสบ
สถานการณ์ล าบาก เช่น กรณีบุคคลในครอบครัว เสียชีวิต (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ์ และ สุพจน์ นาค
สวัสดิ์, 2559) สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดสะท้อนความใส่ใจในการดูแลพนักงานใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์กรและในบางสวัสดิการก็ให้ผลประโยชน์ที่มากขึ้นตามอายุงาน 
ดังนั้นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายจึงช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนได้รับการดูแล ใส่ใจจากผู้บริหารและ
ถ้ามีความจงรักภักดีอยู่กับองค์กรมากเท่าไรก็ได้รับการตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นจึงเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณพบว่าสภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในงานแต่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตาม
สมมติฐานเพียงบางส่วน 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานพบว่าห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์  
มีบรรยากาศการท างานแบบครอบครัวเป็นกันเอง นั่นเป็นเพราะมีพ้ืนฐานการบริหารมาจากธุรกิจ
ครอบครัว “ครอบครัวของเราต้องดูแลอีกหลายร้อยครอบครัว” ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจะเน้นการ
บริหารที่ให้ความส าคัญกับการสร้างการพนักงานสัมพันธ์ที่ดี 

1. Management by Walking Around: บริหารงานโดยการวางนโยบายร่วมกับ
ระดับผู้จัดการและกระจายงานไปที่หัวหน้างานและพนักงานเป็นล าดับ หลังจากได้มอบนโยบายแล้ว 
ผู้บริหารระดับสูงใช้เทคนิคบริหารงานโดยการเดิน (Management by Walking Around) ลงพ้ืนที่
เพ่ือติดตามผลงานและประเมินผลการท างานภาพรวมด้วยตนเอง มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้า
งานและพนักงาน เพ่ือให้พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองได้รับความส าคัญจากผู้บริหาร 

2. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น: ผู้จัดการและหัวหน้างานจะร่วมประชุมกับผู้บริหาร
ระดับสูงทุกเดือนเพ่ือรายงานผลและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการร่วมกันคิดแนวทางแก้ไข ระหว่าง
การประชุมผู้บริหารระดับสูงจะเป็นบุคคลส าคัญที่สร้างให้บรรยากาศเป็นกันเอง ผู้จัดการและหัวหน้า
งานจะไม่รู้สึกถูกปิดกั้นความคิดหรือการน าเสนอความคิดเห็น 
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3. ผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน : นอกเวลางานก็มักจะมีกิจกรรมให้  
ผ่อนคลายความเครียดที่อาจเกิดจากการท างานได้ เช่น พนักงานได้ร่วมสนุกชิงของรางวัลสร้างความ
สนุกสนาน กีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น 

4. ระบบการท างานแบบ Job Sharing: นอกจากที่พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตายตัวแต่
เมื่ออยู่ในช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากเป็นพิเศษ (High Season) พนักงานจะช่วยเหลือกันเพ่ือ
ให้บริการลูกค้าหรือท างานให้ส าเร็จทันเวลา หรือ หมุนเวียนต าแหน่งงาน แต่ต้องอยู่ในฝ่ายงานที่ใช้
ทักษะงานแบบเดียวกัน (Mixed Job) ซึ่งท าให้ช่วยแชร์งานกันได้ (Job Sharing) เช่น ภายในแผนก
การตลาดมีทีมงานฝ่ายศิลป์ทีมงานกราฟิก จะช่วยงานและติดตั้งงานร่วมกันได้เวลาที่มีงานด่วนหรือ
พนักงานไม่เพียงพอ ส่วนงานในส านักงาน เช่น แผนกบุคคลมีหน้าที่ดูแลส่วนงานจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ 
ไม่ได้แยกเป็นแผนกชัดเจน พนักงานในแผนกบุคคลจะสามารถท าหน้าที่จัดซื้อทดแทนกันได้ทุกคน 
แผนกอาคารสถานที่ หน่วยงานจราจร หน่วยงาน รปภ. จะมีความรู้พ้ืนฐาน เช่น วิทยุสื่อสารเหมือนกัน 
เวลาที่มีงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุสื่อสาร หากพนักงานไม่เพียงพอก็จะสามารถช่วยเหลือเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จะช่วยให้พนักงานไม่รู้สึกว่าภาระงานหนักเกินที่จะรับไหว 

5. การจัดเวลาในการท างาน: ลักษณะการท างานในกิจการค้าปลีกจะท างานตลอด 7 
วัน ดังนั้นพนักงานต้องหมุนเวียนกันหยุด แต่ทางผู้บริหารต้องการสร้างความยืดหยุ่นให้พนักงาน เช่น 
พนักงานสามารถสลับวันหยุดกันได้ หากมีกิจธุระจ าเป็น แจ้งหัวหน้างานได้ล่วงหน้าก่อนจัดตารางงาน
เดือนถัดไปเพ่ือจัดตารางวันหยุดและการท างานที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน ในบางหน้าที่จ าเป็นต้อง
มีพนักงานหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานซ่อมบ ารุง จะมี
การจดัตารางสลับกันอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่พนักงานคนเดียวจะท างานในช่วงกลางคืนตลอด 

พนักงานในห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์หลายคนกล่าวตรงกันทั้งจากการ
สัมภาษณ์และความคิดเห็นจากแบบสอบถามว่า บรรยากาศในการท างานที่นี่เหมือนเป็นครอบครัว 
เป็นกันเองระหว่างการท างานไม่ตึงเครียดจนเกินไปและได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานและ
หัวหน้างานไม่รู้สึกว่าตนต้องรับภาระงานอยู่คนเดียว ไม่อึดอัดเมื่อต้องท างานร่วมกัน ระดับหัวหน้า
งานซึ่งปกติจะต้องรับมือและแก้ปัญหากับพนักงานใต้บังคับบัญชาและลูกค้า หลายครั้งรู้สึกตนมีความ
กดดันที่หน้างานแต่การประชุมงานร่วมกันท าให้ได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนต่างแผนก ผู้จัดการ
และหัวหน้างานน าต้นแบบการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาจากผู้บริหารระดับสูงไปใช้ในการท างานของตน 
กิจกรรมชิงรางวัล กิจกรรมประจ าเทศกาล เช่น งานปีใหม่ กีฬาสี เป็นต้น ช่วยให้การมาท างานมีสีสัน 
ลักษณะสภาพแวดล้อมในการท างานนี้ ท าให้พนักงานเกิดความสบายใจในการท างานและพึงพอใจใน
การท างาน พนักงานจะรู้สึกว่าอยากท างานให้ดีขึ้นเพื่อให้เพ่ือนร่วมงาน หรือ แผนกท างานได้ส าเร็จไม่
อยากให้ตนเองเป็นปัญหา พนักงานประทับใจในแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารระดับสูงจะเดินตรวจ
งานและพูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง พนักงานรู้สึกว่า ให้ความส าคัญกับพนักงาน ถามสารทุกข์
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สุขดิบชีวิตส่วนตัว และปัญหาในการท างาน สามารถพูดคุยและรายงานปัญหาหรือการท างานต่าง ๆ 
ได้อย่างไม่ต้องกลัวถูกต าหนิ 

Matthew Walden (2015) อธิบายว่า การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและ
บรรยากาศที่ดีในที่ท างาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างานกับลูกน้อง 
ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะสร้างความคุ้นเคยกันในองค์กรและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน จะ
ท าให้ทุกคนท างานไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นส่วนหนึ่ง หรือ 
ความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้น กรณีของห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ผู้บริหารระดับสูงเป็น
ต้นแบบที่ดีในการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างกันท างาน ซึ่งระดับผู้จัดการและหัวหน้า
งานได้ใช้แนวทางนี้ในการบริหารงานในหน่วยงานของตนเองเช่นกัน ซึ่ งท าให้พิชิตใจของพนักงานได้
เพราะมาท างานแล้วสบายใจ ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่เคารพ และไม่ได้รู้สึกว่าพนักงานของตนเองไม่
เป็นส่วนเกินไม่มีความส าคัญ แตรู่้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ 

 
4.4 สรุปผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานเป็นคนละตัวกัน ยกเว้นปัจจัยสวัสดิการ
นอกเหนือจากกฎหมายก าหนดที่ส่งผลต่อทั้งสองเรื่องเหมือนกัน  ดังนั้นหากผู้บริหารต้องการให้
พนักงานรู้สึกพึงพอใจในการท างาน ควรเน้นความส าคัญของปัจจัยค่าตอบแทนและปัจจัยสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด หากผู้บริหารต้องการให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของควรเน้น
ความส าคัญของปัจจัยสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดและปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 
อย่างไรก็ดีเมื่อองค์กรเติบโตก็จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยการฝึกอบรมและปัจจัยการ
ประเมินผลปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยค่าตอบแทนนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่ว่าการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับพนักงานบริษัทควรรักษาระดับค่าตอบแทนที่ไม่น้อยกว่าคู่แข่ง หรือ อุตสาหกรรม 
แต่การให้ค่าตอบแทนไม่ใช่ค าตอบทั้งหมดของธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ต้อง
ดูแลและให้บริการลูกค้า การบริการด้วยหัวใจ การจัดสวัสดิการนอกเหนือที่กฎหมายก าหนดที่ตรงต่อ
ความต้องการของพนักงาน ช่วยสร้างความพึงพอใจต่องานของพนักงานมากขึ้น เพราะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น องค์กรโดยทั่วไปมักมองที่สวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด แต่
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดส่งผลดีต่อทั้งการสร้างความ
พึงพอใจและการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้  ดังนั้นหาก
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ผู้บริหารต้องการสร้างความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานควรศึกษา
และน าเอาการจัดการสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายมาใช้ 

นอกจากสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดแล้วปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ดียังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานอีกปัจจัยหนึ่ง บรรยากาศแบบเป็นกันเอง มี
อะไรคุยกันได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีความสนุกสนาน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือไม่ทอดทิ้ง จึง
เป็นบรรยากาศที่จะสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของของพนักงานเกิดขึ้นได้  จะสะท้อนออกมาจาก
พนักงานผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวขององค์กรนี้ เป็นเจ้าของคนหนึ่งของที่ นี่ 
พนักงานจะต้องได้รับการดูแลจากองค์กร มีความสุขกับการท างาน บรรยากาศแบบครอบครัว สบาย
ใจ ไม่ตึงเครียดจนเกินไป ผู้บริหารจะต้องเข้าใจความต้องการของพนักงานและตอบสนองได้ตรงจุด 
ท าให้พนักงานรู้สึกได้ว่าตนได้รับการดูแล 

การฝึกอบรมและพัฒนา ไม่ได้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึก
เป็นเจ้าของเพราะ พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเดียวคือการปฐมนิเทศ แต่
นอกจากนั้นจะเรียนรู้จากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน หรือที่เรียกว่า OJT เนื่องจากไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมแบบ Off-JT จึงตอบว่าไม่ได้มีอิทธิพล อย่างไรก็ดีลักษณะการท างานที่หัวหน้างานและเพ่ือน
ร่วมงานค่อยๆ อธิบายและให้ดูตัวอย่างในการท างานใน 1-2 วันแรก และให้เริ่มลงมือปฏิบัติจริง ด้วย
จ านวนพนักงานที่ไม่มาก หัวหน้างานสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงท าให้สามารถสอนงานได้ พร้อมทั้ง
แนวทางการท างานแบบผสม (Mixed Job) ท าให้พนักงานรู้สึกว่างานสอนงานกันไว้ จะได้ช่วยกัน
ท างานได้อย่างรวดเร็วมากข้ึนโดยเฉพาะเวลาที่มีปริมาณงานมากเป็นพิเศษ เพ่ือนร่วมงานท าได้ตนเอง
ก็เหนื่อยน้อยลง สะท้อนออกมาในปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ของพนักงาน 

ส่วนการจัดการผลการปฏิบัติการ ก็ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะลักษณะการท างานของพนักงานธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดเมืองรองนั้น ไม่
ชอบบรรยากาศการแข่งขันแต่ชอบความม่ันคงมากกว่า ดังนั้น ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานที่ไม่
เข้มงวดจนเกิดบรรยากาศการแข่งขันและพนักงานไม่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนจากการประเมิน 
รวมทั้งไม่ได้สื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าการจัดการผลการปฏิบัติงานนั้นมีประโยชน์กับ
พนักงานอย่างไร ก็ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์อยู่ในระดับที่ 3 ของรูปแบบ
การเติบโตธุรกิจขนาดย่อมก่อนเติบโตเป็นองค์กร “ธุรกิจเริ่มซับซ้อน (Consolidating Organization)” 
ซึ่งเป็นระดับที่ควรสะท้อนการพัฒนาทางด้านบุคลากรโดยมองย้อนกลับไปว่า พนักงานสามารถ
ท างานสนับสนุนธุรกิจได้ในระยะยาว ไม่มองเพียงแค่ประเด็นการท างานในประจ าวัน (Miller, 2015) 
ในระดับนี้ธุรกิจควรด าเนินการใน 2 ด้าน ดังนี้ 
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1. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ยังไม่มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่เป็นรูปธรรม ผู้บริหารจึงควรให้บุคลากรภายในร่วมกันวางแผน และอาจจะใช้ที่ปรึกษาภายนอกใน
การช่วยวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงแรก เพราะ องค์กรยังขาดบุคลากรที่มีความ
เชียวชาญในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีสองส่วนที่ต้องพิจารณาในการวางแผนดังนี้ 

1.1 การอบรมและพัฒนา เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการเติบโตในระดับนี้ เพราะ
จะต้องเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถรองรับธุรกิจที่ก าลังจะเติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ในอนาคต 
ต้องมีหลักสูตรหรือแนวทางการพัฒนาบุคลากรของตนให้สามารถปฏิบัติงานในระยะยาวได้ 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจค้าปลีก เช่น การขายออนไลน์ 
การจัดสต๊อกสินค้า ระบบบัญชี การตลาดยุคใหม่ ฯลฯ หรือ วางหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานในแต่
ละหน้าที่ ซึ่งถ้าพนักงานได้รับการพัฒนาทักษะเหล่านี้จนมีความเชี่ยวชาญก็จะสามารถกลายเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

1.2 วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในองค์กร มองหาคนเก่งภายในองค์กร  
ซ่ึงผู้บริหารต้องศึกษาจากผลการปฏิบัติงานว่าพนักงานคนใดมีศักยภาพที่จะสามารถก้าวขึ้นมาใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น แล้วจึงวางหลักสูตรพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการเป็นผู้บริหาร เช่น ทักษะ
ความเป็นผู้น า ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น 

2. การจัดการผลการปฏิบัติการ 
จากเดิมที่มีเฉพาะการประเมินพฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่ง

ไม่แตกต่างกันตามแผนก ควรออกแบบการประเมินที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับลักษณะงานเข้าไปได้
เพ่ือให้หัวหน้างานประเมินและให้เสียงสะท้อนได้ตรงประเด็น ขณะเดียวกันพนักงานก็ได้รับรู้จุดดีและ
จุดด้อยของตนเอง และระบบที่รับรองผลการประเมินที่ชัดเจนมากขึ้น ให้เห็นความแตกแต่งระหว่าง
คนที่ท างานได้ดีเพ่ือเป็นก าลังใจและเป็นแรงจูงใจได้พนักงานคนอ่ืนพัฒนาตนเอง 

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเติบโตขึ้นไปเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้น 
หากไม่พัฒนาประเด็นดังกล่าวอาจจะประสบปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ธุรกิจเติบโตแต่ระบบ
ภายในไม่แข็งแรงจะไม่สามารถประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้ และ ไม่สามารถต้านทานคู่แข่งที่เริ่ม
กระจายตัวจากศูนย์กลางสู่จังหวัดเมืองรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งเหล่านี้มักเป็นองค์กรใหญ่ที่มีข้อ
ได้เปรียบทั้งเงินทุน เทคโนโลยี และ ระบบการบริหาร เป็นต้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา 

ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์” เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน
และความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความพึงพอใจในการ
ท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของตามแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก เพ่ือเสนอ
แนวทางสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจาก
งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแจกแบบสอบถามพนักงาน การสัมภาษณ์พนักงานและ
ผู้บริหาร โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรและอภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้น าผลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพ่ือ
พยากรณ์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากตารางที่ 4.1 แสดงการแจกแจงความถี่และร้อยละจ าแนกตามเพศของ

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชายจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเป็นเพศหญิงจ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
55 สถานภาพโสด เป็นจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 สังกัดแผนกอาคารสถานที่ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 
รองลงมาคือ แผนกบัญชีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 เป็นพนักงานจ านวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85 ต าแหน่งหัวหน้างานจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อายุงานน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 

5.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
งานวิจัยนี้ได้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการหาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร

ตามซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5. 1 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยที่1 ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและพัฒนา มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็น
เจ้าของของพนักงาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็น
เจ้าของของพนักงาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยด้านการบริหารค่าตอบแทนและ
การให้รางวัล มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

ยอมรับสมมติฐานเพียงบางส่วน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็น
เจ้าของของพนักงาน 

ยอมรับสมมติฐานเพียงบางส่วน 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลจากพนักงานห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ผู้วิจัย

พบว่า ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการท างานและปัจจัยที่สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นปัจจัยที่
ต่างกันยกเว้น สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดซึ่งสะท้อนว่า การที่องค์กรมอบสวัสดิการที่
มากกว่ากฎหมายแรงงานก าหนดไว้เป็นผลดีต่อทัศนคติที่พนักงานมีต่อองค์กร 

พนักงานงานมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลความพึง
พอใจในการท างานคือการบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนด องค์กรต้องรักษาระดับค่าตอบแทนในระดับที่ไม่น้อยกว่าคู่แข่ง หรือ อุตสาหกรรม สอดรับกับ
ค่าครองชีพ เป็นธรรมเมื่อเทียบกับภาระงาน แต่การให้ค่าตอบแทนไม่ใช่ค าตอบทั้งหมดของธุรกิจค้า
ปลีก พนักงานจะต้องได้รับการดูแลจากองค์กร มีความสุขกับการท างาน ยิ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกใน
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จังหวัดเมืองรองซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นซึ่งมีค่านิยมชื่นชอบงานราชการ ต้องการความ
มั่นคง และได้รับการดูแลจากองค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจความต้องการของพนักงานและตอบสนอง
ได้ตรงจุด ท าให้พนักงานรู้สึกได้ว่าตนได้รับการดูแล ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนผ่านการจัดสวัสดิการ
นอกเหนือที่กฎหมายก าหนดที่ตรงต่อความต้องการของพนักงาน และ ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ใช้ชีวิตมากขึ้น 

ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก
เป็นเจ้าของคือ สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด และสภาพแวดล้อมในการท างาน หาก
คาดหวังในพนักงานมอบบริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่เหมือนเป็นพนักงานเป็น
เจ้าของธุรกิจเอง ฉะนั้น พนักงานต้องรู้สึกว่าได้รับการดูแลจากผู้บริหารเหมือนเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวผ่านสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่มี
บรรยากาศแบบเป็นกันเองเป็นสิ่งส าคัญ มีบรรยากาศการท างานที่ดูแลช่วยเหลือกัน พนักงานเกิด
ความสบายใจ เริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบที่ดีของผู้จัดการและหัวหน้าที่สร้างบรรยากาศ
การท างานอย่างเป็นกันเอง ท างานที่ หน้ างานมากกว่าเอกสาร ค่อยช่วยเหลือและชี้แน ะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานจะได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน เพราะพนักงานที่อยู่ในแผนก
เดียวกัน ท างานที่ต้องอาศัยทักษะใกล้เคียงกันสามารถช่วยเหลือและท างานทดแทนกันได้ ซึ่งเป็นการ
ท างานแบบ Mixed Job ในเวลาที่มีงานเร่งด่วน หรือ ลูกค้าเข้ามารับบริการมากเป็นพิเศษซึ่งสามารถ
ลดภาระและความกดดัน เนื่องจากผลจากรูปแบบการประเมินที่ไม่เข้มงวด ไม่มีการแข่งขัน พนักงาน
ไม่รู้สึกว่าต้องแข่งกัน ต้องท าตัวเองให้โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ถ้าช่วยเพ่ือนร่วมงานแล้วท าออกมาได้ไม่ดี ก็
ไม่มีบทลงโทษใด ๆ จึงส่งเสริมระบบการท างานแบบ Mixed Job มีตารางการท างานที่ยืนหยุ่น
พนักงานสามารถสลับกันเองได้ หรือ สามารถขอวันหยุดล่วงหน้าก่อนหัวหน้างานจัดตารางส าหรับงาน
ที่ไม่ใช่ส่วนส านักงาน เพ่ือช่วยให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ความเป็นกันเอง พูดคุยกันได้
ง่าย ห่วงใยกันท าให้พนักงานรู้สึกสบายใจให้บรรยากาศเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง 

การฝึกอบรมและพัฒนาไม่ได้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึก
เป็นเจ้าของ แม้มีการจัดอบรมที่เป็นรูปธรรมแบบเดียวคือ ปฐมนิเทศ แต่ด้วยจ านวนพนักงานที่ไม่มาก 
หัวหน้างานสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงท าให้สามารถสอนงานได้ พร้อมทั้งแนวทางการท างานแบบผสม 
(Mixed Job) ที่ท าให้พนักงานสามารถช่วยงานกันได้ในเวลาที่บุคลากรไม่พอหรือปริมาณงานมากเป็น
พิเศษ หัวหน้างานและพนักงานจึงเต็มใจที่จะสอนงาน เพราะหากเพ่ือนร่วมงานช่วยท างานได้ตนเองก็
เหนื่อยน้อยลง ส่งผลให้พนักงานสามารถท างานได้โดยไม่ผ่านการหลักสูตรการอบรมที่เป็นรูปธรรม 
ส่วนการจัดการผลการปฏิบัติการ ก็ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็น
เจ้าของ ผู้บริหารมองว่าไม่ต้องการให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันและไม่ช่วยเหลือกัน จึงไม่ใช้รูปแบบ
การจัดการผลการปฏิบัติงานที่เข้มงวดให้คุณให้โทษชัดเจนกับองค์กร การจัดการผลการปฏิบัติงานจึง
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เหมือนเป็นงานชิ้นหนึ่งที่พนักงานต้องท าตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ได้เกิดความรู้สึกกลัวหรือได้
ผลประโยชน์จากการจัดการผลการปฏิบัติงานมากนัก 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 
 

1. การสร้างบรรยากาศในการท างาน หากผู้บริหารในธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องการจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของควรให้สร้างบรรยากาศการท างานที่ใกล้ชิดและเป็น
กันเอง เปิดโอกาสให้ได้พูดแสดงความคิดเห็น มีพ้ืนที่หรือกิจกรรมให้ได้ผ่อนคลายความเครียด 
ผู้บริหารควรมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในการวางนโยบายต่าง ๆ และเพ่ือ
เข้าใจว่าพนักงานของตนมีความต้องการอย่างไร 

2. การบริหารค่าตอบแทน ผู้บริหารจะต้องรักษาระดับค่าตอบแทนไม่ให้ต่ ากว่าค่าแรง
ขั้นต่ าหรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และปรับขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้
ต้องค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับกับภาระงาน ต้องไม่ท าให้พนักงาน
รู้สึกว่าองค์กรเอาเปรียบตนเอง 

3. การจัดสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด ผู้บริหารจะต้องรู้ว่าอะไรคือความ
ต้องการของพนักงาน จากการส ารวจรูปแบบสวัสดิการที่พนักงานต้องการ โดยการท าการส ารวจอย่าง
เป็นทางการ หรือ ผู้บริหารลงพ้ืนที่พูดคุยเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของพนักงานที่แท้จริงเพ่ือมา
ก าหนดเป็นสวัสดิการที่องค์กรจะจัดให้กับพนักงาน นอกจากนี้เมื่อเวลาพนักงานมีปัญหาที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการท างาน ผู้บริหารหรือหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องรีบ เข้าช่วยเหลือ จะ
ท าให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรของตนไม่ทอดทิ้งและเห็นคุณค่าของตน ส่งให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรเป็น
เหมือนครอบครัวซึ่งจะท าให้มีความตั้งใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 

4. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ถึงแม้งานวิจัยชิ้นนี้แสดงว่าการฝึกอบรมและพัฒนา ไม่
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน แต่ถ้าธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มที่จะเติบโต เช่น ขยายธุรกิจ น า
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้ การฝึกอบรมและพัฒนาก็เป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กร หากสามารถ
จัดการการฝึกอบรมและพัฒนาได้ดีจะสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของพนักงานได้ เริ่มจากการหาความ
ต้องการในการฝึกอบรม (Need Assessment) ซึ่งผู้บริหารควรก าหนดว่าองค์กรของตนต้องการ
ทักษะใดในตัวพนักงานบ้าง เช่น การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
ส่งเสริมการขาย การจัดการสต็อก เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แล้วเปรียบเทียบว่าพนักของตนมี
ทักษะนี้อยู่หรือไม่ ควรพัฒนามากน้อยเพียงใด จากนั้นวางหลักสูตรการฝึกอบรม (Design) ก าหนด
ระยะเวลา คัดเลือกวิธีการฝึกและวิทยากร ด าเนินการฝึกอบรม (Implementation) สุดท้ายควร
ประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation) เพ่ือตรวจสอบว่าการฝึกอบรมต้องปรับปรุงหรือไม่ 
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5. ด้านการจัดผลการปฏิบัติการ การจัดการผลการปฏิบัติการเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่
สามารถสร้างความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของได้เพียงแต่ต้องให้พนักงานเห็น
ประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ และสร้างทัศนคติที่ดีให้พนักงานเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ลงโทษ
พนักงานแต่เพ่ือพัฒนาตัวพนักงานเอง ผู้บริหารต้องสร้างรูปแบบการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน 
และระบบรองรับการประเมินแล้วสื่อสารให้กับพนักงานอย่างชัดเจน และจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นถ้า
พนักงานได้มีโอกาสร่วมสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมินของตนเอง พนักงานจะไม่รู้สึกถูกบังคับให้
ท างานแต่จะมีแรงจูงใจและรับผิดชอบหลักเกณฑ์ที่ตนได้ร่วมตั้งไว้ จะเพ่ิมความภูมิใจให้กับพนักงาน
เมือ่พวกเขาท าส าเร็จ 

6. เวลาการท างานและการจัดสรรงาน ลักษณะพิเศษของธุรกิจค้าปลีก คือต้องเปิด
ให้บริการตลอดสัปดาห์ ควรต้องจัดวันหยุดให้เหมาะสม สลับหมุนเวียนกันและมีความยุติธรรม เช่น 
วันหยุดเทศกาล การเข้างานกะดึก ไม่ควรให้พนักงานคนใดคนหนึ่งท างานในกะดึกเป็นประจ า หรือ  
ไม่เคยได้รับวันหยุดช่วงเทศกาล นอกจากนี้ควรสร้างความยืดหยุ่นให้พนักงานในการสลับวันหยุดกัน
ได้เอง หรือ สามารถขอวันหยุดล่วงหน้าในกรณีท่ีพนักงานมีกิจธุระจ าเป็น 

ธุรกิจค้ าปลีกมีช่ วง เวลาที่ มี ลู กค้ ามากเป็ น พิ เศษ เช่น  วันหยุด เทศกาล หรือ  
High Season พนักงานควรได้รับการสอนงานที่สามารถช่วยเหลือกันได้ หน้าที่ที่ใช้ทักษะใกล้เคียงกัน
ควรฝึกให้สามารถท างานทดแทนกันได้ในช่วง High Season เพ่ือสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันเวลา
และไม่ท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนรับภาระงานหนักเกินไป 

 
5.4 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

1. เนื่องจากระยะทางของสถานที่กรณีศึกษาอยู่ไกลท าให้ระยะเวลาต่อครั้งในการลง
พ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในเชิงรายละเอียดมีจ ากัด 

2. ในส่วนของการบริหารค่าตอบแทนสามารถถามได้เพียงความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อค่าตอบแทนเท่านั้น เพราะผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนซึ่งเป็นข้อมูลลับได้ จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ลงไปถึงรายละเอียดของค่าตอบแทนว่าสูงหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมแค่ไหนที่ท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจ 

 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในธุรกิจค้าปลีกที่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดกลาง
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรมีการศึกษาในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพราะอาจจะมีความแตกต่าง
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กันตามลักษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเริ่มกิจการในแต่ละท้องถิ่นว่า  
มีปัจจัยใดที่เหมือนหรือแตกต่างกันเพ่ือวางนโยบายการบริหาร 

2. การศึกษาครั้งต่อไปสามารถน าปัจจัยอ่ืนที่ผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นปัจจัยที่น่าจะ
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของในธุรกิจค้าปลีกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ความมั่นคงในการท างาน ความชื่นชมในผู้น า ชื่อเสียงองค์กร เป็นต้น 

3. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะระดับพนักงานและหัวหน้างาน ในครั้งต่อไปอาจจะ
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับระดับผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
เรื่อง ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา 

ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่ งในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงานใน
ธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์” 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจค้าปลีก 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษา ข้อมูลที่ได้รับจะน าไปใช้ในการวิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการเท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ การตอบแบบสอบถามของท่านไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานแต่อย่างใด ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ 

 
ผู้วิจัย 

นางสาวภณิตา ตันทักษิณานุกิจ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจค้าปลีก 
ค าชี้แจง  ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ ท าเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม 
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ให้ความ
สนใจในการพัฒนาพนักงานให้ท างานได้ดีขึ้น 

     

2 ข้าพเจ้าพอใจที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์มีการสอน
งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของข้าพเจ้า 

     

3 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้รับการสอนงาน และฝึกอบรมเพ่ือ
ใช้ในท างานเพียงพอแล้ว 

     

4 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ได้พัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่องานเช่น การท างานเป็นทีม การ
แก้ปัญหาการบริการลูกค้า ทัศนคติในการท างาน 

     

5 ข้าพเจ้าพอใจในการสอนงานจากรุ่นพี่ระหว่างการ
ท างาน (On The Job Training) 

     

6 ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับงานของข้าพเจ้า 

     

7 การฝึกอบรมที่จัดขึ้นให้ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ 

     

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม 
ด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าระบบการประเมินของห้าง

เสริมไทยคอมเพล็กซ์ใช้วัดผลการท างานของ
ข้าพเจ้าได้จริง 

     

2. การประเมินผลการท างานท าให้ข้าพเจ้าทราบ
ถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง และพัฒนา 

     

3. ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ใช้ผลการประเมินเป็น
เกณฑ์ในการเพ่ิม  ค่าตอบแทนและเลื่อน
ต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ใช้ผลการประเมินเป็น
เกณฑ์ในการให้รางวัลและจูงใจในการท างาน
ของขา้พเจ้า 

     

5. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ก่อนได้รับการประเมินเป็นอย่างดี 

     

6. ข้าพเจ้าได้รับการประเมินการท างานอย่างเป็น
ธรรมจากหัวหน้างาน 

     

7. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายใน
การท างานของข้าพเจ้าร่วมกับหัวหน้างาน 

     

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม 
ด้านการบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ข้าพเจ้าเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ มีความ

เป็นธรรมเมื่อเทียบกับกับภาระงานและเวลา
ในการท างาน 

     

2. ข้าพเจ้าพอใจในการปรับขึ้นเงินเดือนโดย
พิจารณาจากอายุงาน 

     

3. ข้าพเจ้าพอใจในการปรับขึ้นเงินเดือนโดย
พิจารณาจากผลการประเมินการท างาน 

     

4. ข้าพเจ้าคิดว่าค่าตอบแทนที่ได้รับสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของข้าพเจ้าได้ 

     

5. เมื่อมีพนักงานปฏิบัติงานได้ดีหัวหน้างานและ
เพ่ือนร่วมงานมักจะกล่าวชมเชย 

     

6. ห้างเสริมไทยยกย่องชมเชยเมื่อมีผู้ปฏิบัติงาน
ส าเร็จ หรือ ท าความดีเช่น เก็บกระเป๋า
สตางค์ลูกค้าได้ 

     

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ด้านการบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม 
ด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ข้าพเจ้าคิดว่าสวัสดิการที่ได้รับจากห้างเสริม

ไทยคอมเพล็กซ์ดีกว่า  บริษัทอ่ืนในจังหวัด 
เช่น การผ่อนซื้อสินค้า 0% การเยี่ยมไข้ 

     

2. ข้าพเจ้าคิดว่าสวัสดิการที่ได้รับสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการท างานได้ 

     

3. ข้าพเจ้ามีโอกาสเสนอสวัสดิการที่ข้าพเจ้า
ต้องการให้กับผู้บริหาร 

     

4. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการเงินกู้ท่ีห้างเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์มีให้ 

     

5. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการผ่อนซื้อสินค้า 
0% ในห้างเสริม ไทยคอมเพล็กซ์ 

     

6. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการวันหยุดพักร้อน 
การสลับ แลกวันหยุด 

     

7. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการคูปองอาหารวัน
เกิดส าหรับพนักงาน 

     

8. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้
เมื่อข้าพเจ้าเจ็บป่วย 

     

9. ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทเมื่อ
ประสบปัญหาส่วนตัว หรือครอบครัว 

     

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ด้านสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ข้าพเจ้ามีอิสระในการท างาน ไม่ถูกปิดก้ันความคิด

สร้างสรรค์หรือการน าเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ 
     

2. ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
หัวหน้างาน ด้วยความเต็มใจ 

     

3. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบรรยากาศในการท างานมีความเป็น
กันเอง ท างานร่วมกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน 

     

4 หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานเคารพในความคิดเห็น
และการตัดสินใจของข้าพเจ้า 

     

5. ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดเวลาท างานกับเพ่ือนร่วมงาน      
6. ข้าพเจ้าเห็นว่าบรรยากาศการท างานเอ้ืออ านวยให้

เกิดการท างานเป็นทีม 
     

7. หัวหน้างานสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับข้าพเจ้า      

8. ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มใจจากเพ่ือน
ร่วมงานในช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการห้าง
เสริมไทยคอมเพล็กซ์มากเป็นพิเศษ (High Season) 

     

9. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลาที่ให้บริการลูกค้าไม่ทัน จะมี
เพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้าเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้า 

     

10. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการแบ่งงานมีความเหมาะสมข้าพเจ้า
ไม่ได้ท างานหนักเกินไป 

     

11. ในช่วงที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากเป็นพิเศษ (High 
Season) ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์มีการหมุนเวียน
ต าแหน่งและหน้าที่หากแผนกนั้นต้องการก าลังคนเพ่ิม 

     

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
ค าชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ ท าเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม 
ความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในที่ดีท างานที่ห้างเสริมไทย
คอมเพล็กซ์ 

     

2. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกสนุกกับงานที่ท า      
3. ถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสเลือกท่ีท างานใหม่อีกครั้งข้าพเจ้า

ยังจะเลือก ท างานที่นี่ 
     

4. ข้าพเจ้ามองหาที่ท างานที่อ่ืนเมื่อมีโอกาส      
5. ข้าพเจ้าจะไม่ขาด ลา มาสายโดยไม่จ าเป็น      

6. ข้าพเจ้ามีความสบายใจในการท างานที่นี่      
7. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อคิดถึงการมาท างาน      

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ด้านความพึงพอใจในการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
ค าชี้แจง  ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ ท าเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็น  
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ข้อค าถาม 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ข้าพเจ้ารู้สึกว่าปัญหาของห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
เป็นปัญหาของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน 

     

2. ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของห้างเสริมไทยคอม
เพล็กซ์ 

     

3. ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวห้างเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์ 

     

4. ข้าพเจ้าอยากรู้ความเป็นไปและอนาคตของห้างเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์ 

     

5. เมือ่ข้าพเจ้าได้ยินคนภายนอกพูดถึงห้างเสริมไทย
คอมเพล็กซ์ ในทางที่ไม่ดีข้าพเจ้าจะอธิบายเพ่ือรักษา
ภาพลักษณ์ของห้างฯ 

     

6. หากห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ประสบปัญหาใด ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ ตกต่ าข้าพเจ้าพร้อมและเต็มใจร่วม
แก้ปัญหา 

     

7. หากข้าพเจ้าพบว่ามีโจรขโมยของข้าพเจ้าจะรีบแจ้ง 
รปภ หรือ เข้าขัดขวาง 

     

8. หากข้าพเจ้ามีวันหยุดช่วงเทศกาล แต่ห้างเสริมไทย
คอมเพล็กซ์ ประสบปัญหาขาดคนท างานไม่สามารถ 
บริการลูกค้าได้ทันข้าพเจ้าพร้อมที่จะมาท างานใน
วันหยุดของตนเอง 

     

9. ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานที่ข้าพเจ้าท านั้นส่งผลให้ห้างเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์พัฒนาในทางที่ดีข้ึน 

     

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลชองท่าน 
 
1. เพศ  

 ชาย  หญิง 

2. อายุ ........................... ปี 

3. สถานภาพ  
 โสด   สมรส   หย่าร้าง 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. ปวช. 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

5. แผนกที่สังกัด 
 บุคคล   บัญชี   พ้ืนที่เช่า   ขาย   IT 
 ศูนย์อาหาร   การตลาด   วิศวกรรมงานระบบ 
 อาคารสถานที่   แคชเชียร์ 

6. ต าแหน่งปัจจุบันของท่านอยู่ในระดับใด 
 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
 ระดับหัวหน้างาน 

7.  อายุงาน 
 น้อยกว่า 3 ปี   3-5 ปี   มากกว่า 5 ปี 

 
ขอขอบคุณท่ีท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

  



Ref. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAURef. code: 25595802036102MAU

 

  

71 

ภาคผนวก ข 
ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Cronbach Alpha) 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจค้าปลีก 

ข้อค าถาม 
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

รวม Cronbach’s Alpha = 0.781 

ค่าความเชื่อมั่น 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

1 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ให้ความสนใจในการพัฒนา
พนักงานให้ท างานได้ดีขึ้น 

.593 .656 

2 ข้าพเจ้าพอใจท่ีห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ์มีการสอนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน้าท่ีของข้าพเจ้า 

.664 .629 

3 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้รับการสอนงาน และฝึกอบรมเพื่อใช้ในท างานเพียงพอแล้ว .585 .648 
4 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่องานเช่น 

การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาการบริการลูกค้า ทัศนคติในการท างาน 
.752 .606 

5 ข้าพเจ้าพอใจในการสอนงานจากรุน่พ่ีระหว่างการท างาน (On The Job 
Training) 

.166 .741 

6 ห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซเ์ปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับงานของข้าพเจ้า 

.295 .719 

7 การฝึกอบรมที่จัดขึ้นให้ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของห้างเสริมไทย
คอมเพล็กซ ์

.500 .670 
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ข้อค าถาม 
ด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

รวม Cronbach’s Alpha = .863 

ค่าความเชื่อมั่น 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

1 ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าระบบการประเมนิของห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ใช้วัดผล
การท างานของข้าพเจ้าได้จริง 

.779 .823 

2  การประเมินผลการท างานท าให้ข้าพเจ้าทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา .676 .838 

3  ห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ์ใช้ผลการประเมินเป็นเกณฑ์ในการเพิ่ม
ค่าตอบแทนและเลื่อนต าแหน่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

.747 .828 

4  ห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ์ใช้ผลการประเมินเป็นเกณฑ์ในการให้รางวลัและ
จูงใจในการท างานของข้าพเจ้า 

.621 .847 

5 ข้าพเจ้ามีความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการประเมินก่อนได้รับการประเมินเป็น
อย่างดี 

.518 .860 

6 ข้าพเจ้าไดร้ับการประเมินการท างานอย่างเป็นธรรมจากหัวหน้างาน .455 .867 
7 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างานของข้าพเจา้

ร่วมกับหัวหน้างาน 
.672 .841 

 

ข้อค าถาม 
ด้านการบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล 

รวม Cronbach’s Alpha = .809 

ค่าความเชื่อมั่น 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 
1 ข้าพเจ้าเห็นว่าค่าตอบแทนท่ีไดร้ับ มีความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับกับภาระ

งานและเวลาในการท างาน 
.636 .764 

2 ข้าพเจ้าพอใจในการปรับขึ้นเงินเดอืนโดยพิจารณาจากอายุงาน .306 .833 
3 ข้าพเจ้าพอใจในการปรับขึ้นเงินเดอืนโดยพิจารณาจากผลการประเมนิ 

การท างาน 
.761 .733 

4 ข้าพเจ้าคิดว่าค่าตอบแทนท่ีไดร้ับสามารถสรา้งแรงจูงใจในการท างานของ
ข้าพเจ้าได ้

.682 .753 

5  เมื่อมีพนักงานปฏิบัติงานไดด้ีหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานมักจะกลา่ว
ชมเชย 

.632 .769 

6  ห้างเสรมิไทยยกย่องชมเชยเมื่อมผีูป้ฏิบัติงานส าเร็จ หรือ ท าความดีเช่น 
เก็บกระเปา๋สตางค์ลูกค้าได ้

.446 .803 
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ข้อค าถาม 
ด้านสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 

รวม Cronbach’s Alpha = .790 

ค่าความเชื่อมั่น 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

1 ข้าพเจ้าคิดว่าสวัสดิการที่ได้รับจากห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซด์ีกว่าบริษัท
อื่นในจังหวัด เช่น การผ่อนซื้อสินค้า 0% การเยี่ยมไข ้

.728 .778 

2 ข้าพเจ้าคิดว่าสวัสดิการที่ได้รับสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ .638 .788 

3 ข้าพเจ้ามีโอกาสเสนอสวัสดิการทีข่้าพเจ้าต้องการให้กับผูบ้ริหาร .284 .826 
4 ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการเงินกู้ที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซม์ีให ้ .735 .782 

5 ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการผ่อนซื้อสินค้า 0% ในห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ .419 .812 
6 ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการวันหยุดพักร้อน การสลับ แลกวันหยุด .303 .828 

7 ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการคูปองอาหารวันเกิดส าหรับพนักงาน .242 .832 
8 ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไขเ้มื่อข้าพเจ้าเจ็บป่วย .683 .787 
9 ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทเมื่อประสบปัญหาส่วนตัว หรือ

ครอบครัว 
.485 .806 
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ข้อค าถาม 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
รวม Cronbach’s Alpha = .939 

ค่าความเชื่อมั่น 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

1 ข้าพเจ้ามีอิสระในการท างาน ไม่ถกูปิดกั้นความคิดสรา้งสรรค์หรือการ
น าเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ 

.658 .936 

2 ข้าพเจ้าไดร้ับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหัวหน้างานด้วยความ
เต็มใจ 

.852 .929 

3 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบรรยากาศในการท างานมีความเป็นกันเอง ท างานร่วมกัน
เหมือนครอบครัวเดยีวกัน 

.916 .925 

4  หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเคารพในความคิดเห็นและการตดัสินใจของ
ข้าพเจ้า 

.800 .930 

5 ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดเวลาท างานกับเพื่อนร่วมงาน .659 .938 
6 ข้าพเจ้าเห็นว่าบรรยากาศการท างานเอื้ออ านวยให้เกิดการท างานเปน็ทีม .868 .927 
7  หัวหน้างานสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับข้าพเจ้า .757 .932 

8 ข้าพเจ้าไดร้ับการช่วยเหลืออย่างเต็มใจจากเพ่ือนร่วมงานในช่วงเวลาที่มี
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซม์ากเป็นพิเศษ (High 
Season) 

.805 .932 

9 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลาที่ให้บริการลูกค้าไม่ทัน จะมีเพื่อนร่วมงานหรือหวัหน้า
เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้า 

.773 .933 

10 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการแบ่งงานมีความเหมาะสมข้าพเจ้าไม่ได้ ท างานหนกั
เกินไป 

.589 .939 

11 ในช่วงที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากเป็นพิเศษ (High Season) ห้างเสริม
ไทยคอมเพล็กซ์มีการหมุนเวยีนต าแหน่งและหน้าท่ีหากแผนกน้ันต้องการ
ก าลังคนเพิ่ม 

.555 .940 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 

ข้อค าถาม 
ความพึงพอใจในการท างาน 

รวม Cronbach’s Alpha = .862 

ค่าความเชื่อมั่น 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 
1 ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจในท่ีดีท างานท่ีห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ ์ .760 .827 

2 ข้าพเจ้ามีความรู้สึกสนุกกับงานท่ีท า .811 .819 
3 ถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสเลือกที่ท างานใหม่อีกครั้งข้าพเจ้ายังจะเลือกท างานท่ีนี ่ .664 .840 
4 ข้าพเจ้ามองหาที่ท างานท่ีอื่นเมื่อมโีอกาส .484 .860 

5 ข้าพเจ้าจะไม่ขาด ลา มาสายโดยไม่จ าเป็น .304 .882 
6 ข้าพเจ้ามีความสบายใจในการท างานท่ีนี่ .710 .831 
7 ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อคิดถึงการมาท างาน .740 .826 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

ข้อค าถาม 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

รวม Cronbach’s Alpha = .895 

ค่าความเชื่อมั่น 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

1 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าปัญหาของห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ์เป็นปัญหาของ
ข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน 

.687 .881 

2 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ ์ .875 .868 
3 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ์ .817 .870 
4 ข้าพเจ้าอยากรู้ความเป็นไปและอนาคตของห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ์ .591 .889 

5  เมือข้าพเจ้าได้ยินคนภายนอกพูดถึงห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ในทางที่ไม่
ดีข้าพเจ้าจะอธิบายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของห้างฯ 

.686 .881 

6  หากห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ประสบปัญหาใด ๆ เช่น เศรษฐกิจตกต่ า
ข้าพเจ้าพร้อมและเต็มใจร่วมแก้ปญัหา 

.726 .879 

7  หากข้าพเจ้าพบว่ามีโจรขโมยของข้าพเจ้าจะรบีแจ้ง รปภ หรือเข้า
ขัดขวาง 

.448 .898 

8  หากข้าพเจ้ามีวันหยดุช่วงเทศกาล แต่ห้างเสรมิไทยคอมเพล็กซ์ประสบ
ปัญหาขาดคนท างานไมส่ามารถ บริการลูกค้าได้ทันข้าพเจ้าพร้อมที่จะมา
ท างานในวันหยุดของตนเอง 

.577 .892 

9 ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานท่ีข้าพเจ้าท านัน้ส่งผลให้หา้งเสริมไทยคอมเพล็กซ์
พัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

.574 .892 
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