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ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสาหรับจุดงานนี้

___________________ ___________________ _____/_____/_____
ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(

3)

Munliga Kamsookdee 2019: The case study of extra payment is motivated
on production employees in Company A. Master of Science degree
(Agribusiness), Agricultural Business Department of Agricultural and
Resource Economics Independent study advisor : Mr. Decharut
Sukkumnoed, Ph.D. 42 pages.
This independent study in the case study of extra payment is motivated
on production line employees in Company A. have the objectives to study (1) the
relationship between motivation of employee and the extra payment. (2) the
relationship between the extra payment and continuation of work and (3) the cost
effective analysis of the extra payment.
This condition pays to the employee which pass the three training courses.
The population used in this study is the production staff in company A, code A1 line
and cod A2 line, in total of 171 persons. The data were collected from 2018 to
December 2018 and were analyzed by using statistics theory, percentage, mean and ttest.
The results showed that (1) the production effectiveness per day/person
of the both employees gave the different results. The extra payment didn’t affect the
productivity of employees Code A1 line. Meanwhile The extra payment improve the
productivity. (2) The daily retention rate of the production staff of the sample group
showed that the code A2 line was increasing, but code A1 line had a reduced rate of
retention. (3) The value after the extra payment was found to be consistent with
production effectiveness, the code A1 line had the production effectiveness after
receiving extra payment didn’t increase. As a result, this work point wasn’t benefit the
extra payment. But for Code A2 line, where the production efficiency after receiving
extra compensation, resulting in the value of paying special compensation for this work
point.

____________________ ____________________ _____/_____/_____
Student’s signature
Independent Study
Advisor’s signature

(

4)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก
อาจารย์ ดร.เดชรัต สุขกาเนิด อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณสละเวลาอันมีค่าในการให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวคิด วิธีการในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ตลอดจนการเอาใจใส่ดู แลผู้
ศึกษาตลอดระยะเวลาของการศึกษาค้นคว้าอิสระจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ได้ให้โอกาสและให้ความ
อนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้
ผู้ศึกษากราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้
ตลอดจนเป็นกาลังใจที่สาคัญยิ่ง และขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร รวมทั้งบุคลากรทุกท่าน ที่คอยให้แนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างดี ขอบคุณ
เพื่อนๆ MAB 16 ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าเรียนร่วมกันมา พร้อมกันนี้
ใคร่ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
มัลลิกา คาสุขดี
มิถุนายน 2562

(

1)

สารบัญ

สารบัญตาราง

หน้า
(3)

สารบัญภาพ

(5)

บทที่ 1 บทนา

1
1
4
4
5

ความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 การตรวจเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6
6
12

บทที่ 3 วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

14
14
15
19
21

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แรงจูงใจจากการให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิผล
การทางานของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A
การให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานรายวันผลิต
บริษัท A

23
24
28

(

2)

สารบัญ (ต่อ)
ความคุ้มค่าในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับต้นทุนิสนค้า
ของบริษัท A

30

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ

33
33
38

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

39

ประวัติการศึกษาและการทางาน

42

(

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

1

ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมในการทางาน

15

2

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระดับทักษะที่บริษัท A กาหนด

16

3

จานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมเพื่อทดสอบและรับค่าตอบแทนพิเศษ

24

4

เปรียบเทียบประสิทธิผลการผลิตเฉลี่ยต่อคนต่อวันของโค้ด A1
ก่อนได้รับค่าตอบแทนพิเศษและหลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

25

5

เปรียบเทียบประสิทธิผลการผลิตเฉลี่ยต่อคนต่อวันของโค้ด A2
ก่อนได้รับค่าตอบแทนพิเศษและหลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

25

6

ต้นทุนค่าแรงต่อวันเฉลี่ยที่จ่ายให้พนักงานรายวันผลิตในช่วง
ก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษและหลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ โค้ด A1

30

7

ต้นทุนค่าแรงต่อวันเฉลี่ยที่จ่ายให้พนักงานรายวันผลิตในช่วง
ก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษและหลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ โค้ด A2

30

8

ต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยของสินค้าในช่วงก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
และหลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

31

9

เปรียบเทียบกาไรขั้นต้นสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม โค้ด A1

31

10 เปรียบเทียบกาไรขั้นต้น : สินค้าเค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม โค้ด A2

32

3)

(

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่

หน้า

11 เปรียบเทียบกาไรที่ได้จากการขายกับประสิทธิผลการผลิต โค้ด A1
หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม

32

12 เปรียบเทียบกาไรที่ได้จากการขายกับประสิทธิผลการผลิต โค้ด A1
หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม

32

4)

(

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1

อัตราการเติบโตของร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2007 – 2017

1

2

อัตราการลาออกเฉลี่ยและประสิทธิผลเฉลี่ยต่อคน ปี 2560 ของบริษัท A

2

3

ขั้นตอนการทางานของโค้ด A1 และโค้ด A2

14

4

อัตราการเกิดผลิตผลดี (%Yield) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A1
ในช่วงก่อนและหลังการจ่ายเงินพิเศษ

26

5

อัตราการเกิดผลิตผลดี (%Yield) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A2
ในช่วงก่อนและหลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรม

26

6

อัตราการเกิดของเสีย (% Reject) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A1
ในช่วงก่อนและหลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรม

27

7

อัตราการเกิดของเสีย (% Reject) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A2
ในช่วงก่อนและหลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรม

27

8

อัตราการลาออกของพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

28

9

อัตราการลาออกของพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

29

10

อัตราการลาออกของพนักงานรายวันผลิตบริษัท A ระหว่างปี 2560-2561

29

5)

1

บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
บริษัท A ประกอบกิจการในการผลิตและจัดจาหน่ายเบอเกอรี่ มีที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีกาลังการผลิตเฉลี่ยวันละ 900,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วย
โรงงานย่อยจานวน 4 โรงงาน ทาหน้าที่ในการผลิตเบอเกอรี่ที่แตกต่างกันด้วยกรรมวิธีการผลิต และ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยผลิ ตภัณฑ์ เบอเกอรี่ ทั้ งหมดจะถู กจั ดส่ ง ไปจ าหน่ ายยัง ร้า นสะดวกที่
กระจายตัวอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้จาก
ภาพที่ 1 ที่แสดงให้เห็นอัตราการเติบโตของร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2007 – 2017 ซึ่ง
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ภาพที่ 1 แสดงอัตราการเติบโตของร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ระหว่างปี 2007 – 2017
ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article
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จากอัตราการเติบโตของร้านสะดวกซื้อส่งผลต่อยอดการผลิตเบอเกอรี่ที่ต้องเพิ่มขึ้น ทาให้
บริษัท A จาเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมสาหรับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นตาม และเนื่องด้วยบริษัท A
ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายในการ
ผลิต ทั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูป เป็นต้น ซึ่ง
โรงงานเหล่านี้ล้วนแต่มีศักยภาพในการจ่ายค่าแรงและค่าตอบแทนที่จูงใจแตกต่างกันออกไป และ
ขณะเดียวกันแต่ละโรงงานก็จะสรรหากลยุทธ์ที่จะดึงดูดแรงงานให้เข้าไปทางานภายในโรงงานของตน
ทั้งการจู งใจที่เป็ น ตัว เงิน สวัส ดิการ หรือค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ จึงทาให้ แรงงานที่อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมฯ มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงงานสูง ซึ่งหากบริษัทใดให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและ
สวัสดิการที่ดีกว่า แรงงานก็จะตัดสินใจไปทางานยังบริษัทนั้น ๆ ได้โดยไม่ลังเล จึงส่งผลให้หลาย ๆ
บริษัทภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและภาวะการแข่งขัน ด้าน
แรงงานที่เข้มข้น
สาหรับบริษัท A ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯ ก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากอัตราการลาออก (Turnover) ของพนักงานรายวันผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ดัง
แสดงในภาพที่ 2 และแม้ปัจจุบันทางบริษัทฯ จะได้มีการนาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้
ร่วมกับแรงงานคนเพื่อช่วยทดแทนปัญหาการขาดแรงงานคนดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการผลิต
สิ น ค้ า บางส่ ว นที่ ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พาแรงงานคนเป็ น ปั จ จั ย หลั ก เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า ตอบสนองความต้ อ งที่
หลากหลายของผู้บริโภคของร้านสะดวกซื้อที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เบอเกอรี่ที่หลากหลายแตกต่าง
กันไป
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ภาพที่ 2 แสดงอัตราการลาออกเฉลี่ยและประสิทธิผลเฉลี่ยต่อคน ปี 2560 ของบริษัท A

ธค.
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ซึง่ เมื่อมีอัตราการลาออกสูง การรับพนักงานเข้ามาเพื่อทดแทนอัตราที่ลาออกไปก็สูงตามด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คือ การรับพนักงานเข้ามาทางานหนึ่งคน ก่อนที่พนักงานจะ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของบริษัทฯ พนักงานจะต้องได้การ
อบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการที่
กาหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับผู้บริโภค ซึ่งการอบรมให้ความรู้และการสอนงาน
พนักงานใหม่ในแต่ละครั้ง บริษทั ย่อมมีต้นทุนแฝงที่ถือเป็นต้นทุนที่บริษัทต้องลงทุนเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดอบรมให้ความรู้เฉพาะด้าน การสอนงาน
เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อกระบวนการผลิตสินค้านั้น ๆ และ
ขณะเดียวกันเมื่อพนักงานมีทักษะความชานาญในงานเพิ่ม ขึ้นก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้น
ด้ว ย ดังนั้ น การที่พนั กงานหนึ่ง คนที่มีทักษะความรู้ความช านาญในงานต้องลาออกไปย่อมส่งผล
กระทบต่อบริษัททั้งในด้านประสิทธิภาพงานที่ อาจลดลงส่งผลต่อผลผลิตที่ออกมาอาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดด้วย เป็นต้น และการแก้ปัญหาก็คือการรับพนักงานเข้ามาใหม่ เพื่อทาการอบรม
สอนงาน สะสมทักษะการทางาน วนเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด หากบริษัท ไม่สรรหากลยุทธ์ในการรักษา
พนักงานทักษะเหล่านี้เอาไว้
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งภายใน
บริษัทเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จักต้องร่วมกันจัดทากลยุทธ์หรือนโยบาย
เพื่อนามาแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่ผู้บริหารบริษัท A ได้ริเริ่มดาเนินการขึ้นในปี 2561 คือ
โครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานรายวันผลิต โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานรายวันผลิตจะต้อง
เข้ารับการอบรมและทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่บริษัท A กาหนด ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้พนักงานมีทักษะการทางานที่เพิ่มขึ้น พร้อม ๆ กับ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอันจะเป็นการจูงใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะของตนเอง
พร้อม ๆ กับได้รับค่าตอบแทนพิเศษที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มอัตรากาคงอยู่ของพนักงานกับ
บริษัทให้ยาวนานขึ้น หรือตลอดชั่วอายุการทางานของพนักงานต่อไป
ซึ่งจากการดาเนินโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานรายวันผลิต ที่มีเงื่อนไขว่า
พนักงานจะต้องเข้ารั บการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดนั้น บริษัทย่อมมีต้นทุ นที่
เพิ่มขึ้นที่จักต้องนามาพิจารณาความคุ้มค่าว่าโครงการที่ดาเนินการลงไปนั้น สามารถทาให้ พนักงาน
รายวันผลิตมีศักยภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ และขณะเดียวกันอัตราการลาออกมีแนวโน้มที่ลดลงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดทาขึ้นมานี้หรือไม่ เหล่านี้เอง จึงเป็นที่มาและความสาคัญของปัญหา ที่
ทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลลัพธ์ของโครงการนี้ที่บริษัท A ได้จัดทาขึ้นว่าหากเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิตของพนักงานรายวันในช่วงก่อนที่จะมีการดาเนินโครงการ กับช่วงหลังดาเนิน
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โครงการ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เปลี่ ย นแปลงหรื อ ไม่ และอั ต ราการลาออกของพนั ก งานหาก
เปรียบเทียบในช่วงเวลาก่อนเร่มโครงการกับหลังเริ่มโครงการแนวโน้มลดลงหรือไม่ ซึ่งหากสมมติฐาน
นี้ เป็ น จริ ง จั กได้เป็ น ข้อพิสู จ น์ ว่า การดาเนินงานโครงการนี้ส ามารถพัฒนาทักษะการทางานของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น และนอกจากนี้ยัง จูงใจให้พนักงานทางานกับองค์กรได้
ยาวนานขึ้น โดยพนักงานได้รับการพัฒนาทักษะ และจูงใจด้วยค่าตอบแทนพิเศษ อันจะเป็นแนวทาง
ในการนาโครงการนี้ไปพัฒนาเป็นนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานรายวันในจุดงาน
อื่น ๆ ของบริษัทต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจจากการให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิ ผ ลการ
ทางานของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานรายวันผลิต
บริษัท A
3. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจ่ายตอบแทนพิเศษเทียบกับต้นทุนสินค้า
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษกับประสิทธิผลการทางานของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A ซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ
(พนักงานรายวัน) โดยทาการเปรียบเทียบประสิทธิผลการทางานของพนักงานในช่วงก่อนที่พนักงาน
จะได้รับการอบรมและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และประสิทธิผลการทางานของพนักงานหลังได้รับการ
อบรมและได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยประชากรที่ใช้ คื อ
พนักงานรายวันผลิต โค้ด A1 จานวน 43 คน และโค้ด A2 จานวน 62 คน (ข้อมูลจานวนพนักงานจาก
ฝ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) รวมจานวน 171 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานะภาพ อายุงาน ลักษณะงานที่ทา
3.2 แรงจูงใจ คือ ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเมื่อผ่านการฝึกอบรม
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3.3 ตัวแปรตาม ประสิทธิผลของงานของพนักงานโค้ด A1 และโค้ด A2
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - เดือน
ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิ ผลการทางานของ
พนักงานรายวันผลิตบริษัท A
2. เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น เครื่ อ งยื น ยั น ว่ า โครงการการจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการทางานของพนักงานรายวันผลิตบริษัท A เพิ่มขึ้น
3. เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาเป็นนโยบายเพื่อใช้กับจุดงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไลน์ผลิตของบริษัท A
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
1. พนักงานรายวันผลิต หมายถึง พนักงานที่ ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตและได้รับค่าจ้างเป็น
รายวันตามวันที่มาทางานของบริษัท A
2. ค่าตอบแทนพิเศษ หมายถึง เงินที่บริษัท A จ่ายให้กับพนักงานรายวันที่ เข้ารับการอบรม
และสอบผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ประสิทธิผล หมายถึง การทางานได้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. การคงอยู่ หมายถึง การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ ทักษะการทางานให้อยู่
กับองค์กรได้ยาวนานที่สุด
5. โค้ด A1 หมายถึง ชื่อเรียกจุดงานในฝ่ายผลิต ที่ผลิตสินค้าประเภทเค้กสอดไส้ม้วน
6. โค้ด A2 หมายถึง ชื่อเรียกจุดงานในฝ่ายผลิต ที่ผลิตสินค้าประเทภเค้กสอดไส้ม้วน
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การวิจัยเรื่องการศึกษาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่จูงใจให้เกิดประสิทธิผลการทางานของ
พนักงานผลิต บริษัท A ได้นาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่ได้จากการตรวจ
เอกสารมาสร้างกรอบแนวความคิดงานวิจัยดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทน
ความหมายของค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้ให้ในรูป
ตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ กาลังใจ ของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ ของ
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ออนไลน์,2554)
ค่า ตอบแทน หมายถึง สิ่ งตอบแทนทั้งที่เป็นตัว เงินและไม่เป็นตัว เงินที่องค์กรจ่ายให้ แก่
พนักงานเพื่อตอบแทนการทางานให้แก่องค์กร ค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์กร(ก.พ.,
2551, หน้า 2)
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยแนวทาง 3 ประการ คือ
1. ความเสมอภาคภายใน (Internal Equity) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ทาในองค์การเดียวกัน งานที่เหมือนกันต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่ากัน การพิจารณาความ
เสมอภาคภายในองค์การอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การพรรณนาลักษณะงาน การประเมินค่างาน
และการจาแนกตาแหน่งงานเป็นสาคัญ
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2. การแข่งขันกับภายนอก (External Competitiveness) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทน
ต้องสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ โดยพิจารณากาหนดค่าตอบแทนจากข้อมูลค่าตอบแทนในตาด
แรงงานที่สารวจได้
3. ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง (Employee Contributions) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทน
ต้องพิจารณาให้ยุติธรรมแก่ลูกจ้างตามผลการปฏิบัติงานที่ลูกจ้างปฏิบัติได้ ตลอดจนการกาหนดอัตรา
ค่าจ้างจูงใจการบริหารค่าตอบแทนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับพิจารณาปัจจัยทั้ง 3
ประการนี้ แล้วกาหนดส่วนประสมของค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Mayo Elton (1954) ได้ ท าการศึ ก ษาผลกระทบต่ อ สภาวะแวดล้ อ มมี ผ ลต่ อ ผลผลิ ต ของ
พนักงานโรงงาน Western Electric ในเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดย Elton Mayo และทีมงานได้
ทาการทดลองโดยแบ่งกลุ่มคนงานออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เรียกว่า กลุ่มทดลอง และกลุ่มที่ 2
เรี ย กว่ากลุ่ มควบคุม โดยให้ ทั้งสองกลุ่ มทางานที่มีลั กษณะเหมือนกัน แต่ในกลุ่ มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่ ม
ทดลองมีการนาเอาหลักการจัดการสภาพแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์เข้ามาจัดการ เช่น พนักงานใน
กลุ่มทดลองจะได้ค่าตอบแทนพิเศษหากสามารถทางานได้เกินมาตรฐานที่กาหนด หรือมีการปรับเพิ่ ม
แสงสว่างและปรับอุณหภูมิในห้องทางานให้มีความเหมาะสม เป็นต้น แต่สาหรับกลุ่มที่ 2 ที่เป็นกลุ่ม
ควบคุมนั้นจะไม่มีการนาเอาวิธีการต่างๆ ข้างต้นมาใช้ ซึ่งผลการทดลองที่ได้พบว่าผลผลิตจากการ
ทางานของพนักงานทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน จึงสรุปผลการศึกษาที่ได้ ดังนี้
1. ปทัสถานทางสังคมเป็นตัวกาหนดปริมาณผลผลิตมิใช่ปัจจัยทางด้านกายภาพ
2. การให้รางวัลทางจิตใจจะให้ความสุขในการปฏิบัติงาน
3. พฤติกรรมของคนงานถูกกาหนดโดยความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
จากแนวคิ ด นี้ ที ม วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย สแตนฟอร์ ด สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ มี ก ารน าผลจาก
Hawthorne Effect ไปทาการทดลองโดยเปลี่ยนจากวิธีการเพิ่มแสงสว่าง เป็นการสังเกตการณ์ทางาน
ของพนักงาน ซึ่งผลที่ได้พบว่า หากเป็นลักษณะงานที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนทาได้ง่าย การใช้
วิธีการสังเกตุการณ์โดยให้พนักงานรู้ตัวจะทาให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทางาน ส่งผลให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่วิธีการเดียวกันนี้เมื่อนาไปใช้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนงานที่มี
กระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก ผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานเกิดความเครียด วิตก และผลผลิตที่ได้ลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากภาพจาลองสถานการณ์ที่มีการนาวิธีการสังเกตการณ์โดยให้พนักงาน
รู้ตัว
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แนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Perspective)
แนวคิ ด นี้ จ ะให้ ค วามส าคั ญ ที่ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของคนงานกระบวนการกลุ่ ม และ
พฤติกรรมของพนักงานในที่ทางาน
การศึกษาที่ฮอว์ธอร์น (Hawthorne Studies)เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1924 เป็นช่วงที่การบริหาร
ตามหลักวิทยาศาสตร์กาลังได้รับความนิยม การศึกษานี้สิ้นสุดในปี ค.ศ.1932 เริ่มจากคาถามว่าเงิน
ค่าจ้างและสภาพทางกายภาพในที่ทางานมีผลอย่างไรต่อผลงานของคนงานเมื่อทาการทดลองแล้วและ
ศึกษาอย่างรอบคอบพบว่าผลการทดลองยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้
ต่อมาในปี ค.ศ.1927 Elton Mayo ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการทางาน เรื่อง ผล
ของการเมื่อยล้าที่มีต่อการทางาน ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยทางสังคมสองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การท างาน นั่นคือ บรรยากาศของกลุ่มที่คนงานรู้สึกดีต่ อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ
การได้มีส่วนร่วมในการควบคุมการทางานเนื่องจากคนงานจะรู้สึกว่าตนเองได้รับความสาคัญต่อมามี
การศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบของทัศนคติของคนงานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์
ของกลุ่มที่มีผลต่อการทางาน โดยสัมภาษณ์สิ่งที่คนงานชอบและไม่ชอบในสภาพการทางานทาให้
พบว่า ปัจจัยเดียวกันอาจทาให้คนงานบางคนพอใจ บางคนไม่พอใจ จึงมีการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยศึกษาที่
บทบาทของกลุ่มในการทางานผลการศึกษาพบว่า คนงานบางคนพยายามทางานไม่ให้ล้าหน้าเพื่อน
ร่วมงาน ทั้งๆที่รู้ว่าถ้าทางานได้มากก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น แต่เพื่อป้องกันการไม่พอใจจากเพื่อนร่วมงาน
จึงทางานให้ได้ผลผลิตเท่า ๆ กับคนอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า บทบาทของกลุ่มส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวก
และทางลบต่อผลผลิตของงานข้อสรุปจากผลการทดลอง ได้แก่
1. บุคลากรในองค์การเป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งแตกต่างจากปัจจัยทางกายภาพ อื่น ๆ ขวัญ ก าลังใจ
เป็นสิ่งสาคัญ ใน การทางานบุคลากรจะทางานได้ดีขึ้น หากปฏิบัติต่อเขาเหมือนมนุษย์
2. ปริมาณการทางานของบุคลากร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในทางกายภาพแต่เพียงอย่าง
เดียว หากขึ้นอยู่กับความสามารถทางสังคมด้วย
3. บาเหน็จรางวัลทางจิตใจ มีผลต่อการกระตุ้นการทางาน และให้ความสนใจในการทางาน
มากกว่าที่จะให้รางวัลเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว
4. การแบ่ ง แยกการท างานตามลั ก ษณะเฉพาะของงาน มิ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ว่ า จะให้
ประโยชน์สูงสุดเสมอไป หากยังมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย
5. บุคลากรจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการจัดการปทัสถานทางสังคม หรือบาเหน็จรางวัล
ใด ๆ มากนักในส่วนบุคคล แต่จะมีการตอบสนองในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
6. การที่บุคลากรมีความสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นทางการบ้าง จะส่งผลต่องานคือ เกิดความเป็น
น้าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความจงรักภักดี
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก (Two Factor Theory) ของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herberz, 1891
อ้างถึงใน วินิตวิไลวงษ์วัฒนกิจ , 2551, หน้า 12) เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ได้รับความสนใจ และ
เป็ น ที่ รู้ จั กอย่ างแพร่ ห ลาย รู้ จั กกันในนามของทฤษฎีการจูงใจ หรือการค้าจุน (The Motivation
Hygiene Theory) เฮอร์ ซ เบิ ร์ ก (Herzberg, 1959,pp. 45 -49) โดยได้ ส ร้ า งทฤษฎี นี้ ขึ้ น มาจาก
การศึกษาถึงสาเหตุ ข องความพอใจและความไม่ พ อใจในงานของพนัก งานต าแหน่ ง วิศวกร และ
พนักงานตาแหน่งบัญชีในโรงงานที่เมืองพิตเบิร์ก จานวน 200 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่าความต้องการทางด้านงานบุคคล จาแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ดังนี้
1. ปั จ จั ย จู งใจหรื อปั จจั ยกระตุ้น (Motivator factors) ได้แก่ การส าเร็จในการทางาน การ
ยอมรับกลุ่มแรกเฮอร์เบิร์ ก เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
แรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทา เช่น ความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปัจ จัยจูงใจ
เหล่านี้ทาให้บุคคลเกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปัจจัย
เหล่านี้ของผู้ปฏิบัติแล้ว จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทางานจนสุดความสามารถ และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่
1. ความสาเร็จของาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้นลุล่วง
ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
2. การได้รับการยอมรับนับถือ ( Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อนในสถานที่ทางาน และบุคคลทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับถือนี้อาจ
แสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชยก็ได้
3. ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อลักษณะงานว่าเป็นงานที่
จาเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นงานที่ยากหรือ
ง่าย
4. ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการได้ รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5. ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะ
หรือตาแหน่งของบุคคลในองค์กร แต่ในกรณีที่บุ คคลย้ายตาแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง
ขององค์กร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้ความรับผิดชอบมากขึ้น
เรียกได้ว่า เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานอย่างแท้จริง
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2. ปัจจัยค้าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน
การบริหารงานจากผู้บังคับบัญชา ค่าตอบแทน ตัวงาน สถานภาพในการทางาน ความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย นโยบายขององค์กร ซึ่งแม้ไม่ใช่ปัจจัยที่จูงใจให้พนักงานทางานเพิ่มมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยทา
ให้พนักงานรู้สึกถึงความมั่นใจ ความสบายใจและความปลอดภัยในการทางาน เรียกว่าเป็นปัจจัยใน
การสร้างความสุขสบายในการทางานของพนักงาน
ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom
วรูม (Vroom, 1964อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2542, หน้า 49) กล่าวถึง วรูม (Vroom) ซึง่
มองว่าระดับผลงานของคนซึ่ง วรูม เรียกว่า “ผลระดับแรก” จะถูกกาหนดโดยความชอบที่บุคคลนั้นมี
ต่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาวัตถุประสงค์หลาย ๆ อัน ตัวอย่างเช่น หากคนประสงค์จะ
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น และรู้สึกว่าผลงานที่มีคุณภาพสูงเป็นปัจจัยที่ สาคัญอันที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้น “ผลระดับแรก”ของเขาก็อาจจะเป็นว่าเขาจะต้องปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูงกว่าโดย
เฉลี่ย หรือมีคุณภาพต่าแล้วแต่กรณีและ “ผลระดับที่สอง” ที่เขาชอบคือการได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
ให้สูงขึ้น ถึงแม้ว่าผลงานเหล่านั้นจะมีสิ่งอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยก็ตาม เช่นเงินเดือนที่สูงขึ้น การยอมรับจาก
สังคม และความชื่นชมในตนเอง ฯลฯตามแนวความคิดของวรูม ได้กล่าวว่า การจูงใจประกอบไปด้วย
องค์ ป ระกอบ 3 อย่ า ง คื อ ความชอบ (Valence) ความคาดหวั ง (Expectancy) และความเป็ น
เครื่องมือ (Instrumentality)
1. ความชอบ หมายถึง ความชอบหรือไม่ชอบในรางวัลหรือผลได้ หรือหมายถึงการที่บุคคลตี
ค่าของรางวัลหรือผลได้ว่าพอใจหรือไม่พอใจ ความชอบนี้ไม่ได้เกิดจากรางวับที่ได้รับ แต่เกิดจากปัจจัย
ของแต่ละบุคคล จึงมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล ปัจจัยที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ อายุ การศึกษา
สถานภาพ ลักษณะงาน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น คนบางคนชองท างานราชการเพราะเขาตีค่าความมั่นคง
ในการทางานไว้สูง คนบางคนชอบทางานที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบสูง เพราะเขามีค่านิยมสูง
เกี่ยวกับความสาเร็จในการทางาน เป็นต้น และความชอบที่แตกต่างกันนี้ยังแตกต่างกันออกไปตาม
ระยะเวลาด้วยเช่นเดียวกับความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่จูงใจอีกต่อไป เช่นบางคน
อาจเปลี่ยนความชอบในรางวัลที่ได้รับ เมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เป็นต้น อัตราความชอบอาจ
แสดงได้โดยลาดับขั้นจาก -1 ถึง + 1 ความชอบจะเริ่มจาก 0 ถึง 1 และความไม่ชอบจะอยู่ระหว่าง 0
ถึง - 1 ความรู้สึกเป็นกลางหรือไม่รู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่จะอยู่ที่ 0
2. ความคาดหวัง หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความเป็นไปได้ว่าหากมีความพยายามเพิ่มขึ้นจะ
นาไปสู่ผลงานที่ดีขึ้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามในการทางานกับผลงานที่เกิดขึ้นหรือ
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เป็นความเชื่อว่า ความพยายามนั้น ๆ จะนาไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ ตัวอย่าง เช่น คนบางคน
คาดหวังว่าหากเขทางานหนักขึ้น เขาจะได้เลื่อนขั้น ตรงกันข้ามคนบางคนคิดว่าหากเขาขยันทางาน
เขาจะถูกเพื่อนขับออกจากกลุ่ม ซึ่งก็คือเขาไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับผลงานความ
คาดหวังสามารถแสดงโดยลาดับขั้ นจาก 0 ถึง 10 แสดงถึงการที่บุคคลไม่เห็นความเป็นไปได้ว่าการ
เพิ่มความพยายามจะทาให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น ในขณะที่ 1 แสดงถึงการที่บุคคลเห็นว่าความพยายามที่
เพิ่มขึ้นจะนามาซึ่งผลได้ที่ต้องการเสมอ
3. ความเป็นเครื่องมือ หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ผลงานที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่เพิ่มขึ้น
จะนาไปสู่รางวัลที่ต้องการ เช่น บุคคลคาดว่าหากผลงานเพิ่มมากขึ้นเขาคงได้รับเงินเดือนขึ้นความเป็น
เครื่องมือที่สูงจะแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ของการได้รับเงินเดือนเพิ่มมีมากในขณะที่หากความ
เป็นเครื่องมือต่า แสดงว่าแม้ผลงานจะเพิ่มมากขึ้น แต่เงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้น ความเป็นเครื่องมือเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทางานกับรางวัลตอบแทนเช่นเดียวกับ ความชอบและความหวัง เป็น
เครื่องมือสามารถจัดลาดับได้จาก 0 ถึง 11 แสดงว่าบุคคลขึ้น ในเห็นว่าผลการทางานที่ดีขึ้นย่อมนามา
ซึ่งรางวัลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในทางกลับกัน 0 แสดงถึงการที่บุคคลคิดว่าผลงานที่เพิ่มขึ้นไม่มีทางนามา
ซึ่งรางวัลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น องค์ประกอบทั้ง 3 สามารถนามาเขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ การจูงใจ = V x E
x I ความสาคัญของทฤษฎีความคาดหวังอยู่ที่ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 อย่างนี้ หากมีความ
เป็นไปได้ว่า บุคคลขยันขันแข็งในการทางาน ได้รับรางวัลจากความพยายามของเขา และตีค่ารางวัลว่า
เป็นความชอบหรือพึงพอใจทั้ง 3 สิ่งนี้จะร่วมกัน ก่อให้เกิดการจูงใจ นอกจากนี้องค์ประกอบทั้ง 3 นี้
อาจมีอัตราที่แตกต่างกันได้ เช่น หากความชอบสูง ความคาดหวังสูง และความเป็นเครื่องมือสูง ย่อม
ก่อให้ เกิดการจู งใจสูง แต่ถ้าหากสิ่ งหนึ่งสิ่งใดต่าภาวการณ์จูงใจทีบังเกิดก็จะปานกลาง และหาก
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการต่า การจูงใจก็จะอยู่ในอัตราต่าเช่นกัน เช่น พนักงานบางคนอาจไม่อยาก
เลื่อนขั้น เพราะไม่อยากมีความรับผิดชอบเพิ่ มขึ้นหรือรู้สึกเครียดมากขึ้นพนักงานก็จะหลีกเลี่ยงการ
ทางาน เป็นต้น
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูมช่วยให้ผู้บริหารศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงกระบวนการจูงใจตลอดจน
ช่วยผู้บริหารเสริมสร้างบรรยากาศการจูงใจที่จะทาให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการได้ ผู้บริหารอาจจะจูงใจ
พนักงานโดยการมอบหมายงานที่ค่อนข้างยากและท้าทายเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความพยายาม
มากขึ้น และจะส่ งผลยั งผลได้ ที่ ดีขึ้ น นอกจากนี้ รางวัล ตอบแทนที่ ให้ มี ความแตกต่า งกัน ความ
พยายามที่เพิ่มมาก ผลงานที่ดีมาก ควรได้รับรางวัลตอบแทนที่มากเช่นกัน เพราะหากว่าพนักงานเห็น
ว่ารางวัลตอบแทนที่เขาได้รับจากความพยายามไม่เหมาะสม เขาก็จะไม่พอใจและสิ่งนั้นก็ไม่สามารถ
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จูงใจ ผู้บริหารอาจหาข้อมูลความคาดหวังของพนักงานจากการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ก็ได้
(ราณี อิสิชัยกุล, 2533, หน้า 209)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Dan Ariely (2016) ได้ ท าการศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ที่ ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
พนักงาน Intel สายการผลิตชิปในอิสราเอล ซึ่งมีรอบการทางาน 8 วัน โดยทางานต่อเนื่อง 4 วัน วัน
ละ 12 ชั่วโมงแล้วพักต่อเนื่อง 4 วัน โดยในวันแรกของรอบการทางาน หลังจากที่หยุดพักมา 4 วันแล้ว
นั้น ถ้าพนักงานสามารถทาได้ตามเป้าที่กาหนด พนักงารนจะได้รับเงินพิเศษ 100 นิวเชคเคล แต่หาก
มีการเปลี่ยนจากเงินเป็นสิ่งอื่นแทนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร
ซึ่งการทดลองนี้ได้แบ่งพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กาหนดเงื่อนไขว่าถ้าพนักงานทาการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กาหนด จะได้รับเงิน
พิเศษจานวน 100 นิวเชคเคล
กลุ่ ม ที่ 2 ก าหนดเงื่ อ นไขว่ า ถ้ า พนั ก งานท าการผลิ ต ได้ต ามเป้า หมายที่ ก าหนด จะได้ รั บ
voucher
กลุ่มที่ 3 กาหนดเงื่อนไขว่าถ้าพนักงานทาการผลิ ตได้ตามเป้าหมายที่กาหนดจะได้รั บค า
ชมเชยจากหัวหน้า
กลุ่มที่ 4 กาหนดเงื่อนไขว่าถ้าพนักงานทาการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กาหนด จะไม่ได้รับสิ่ง
ตอบแทนอะไรเลย
สรุปผลลัพธ์ที่ได้คือ ผลงานของกลุ่ม 1-3 ดีกว่ากลุ่ม 4 ในวันแรกเท่านั้น กล่าวคือ กลุ่มที่ 1-3
มีผลงานดีขึ้นประมาณ 6.6 - 6.7% เมื่อเทียบกับกลุ่ม 4 แต่พอคิดรวมผลงานหลังจากวันแรกของการ
ทางานที่จะได้รับผลตอบแทนพิเศษ กลับพบว่าผลงานโดยรวมของกลุ่มแรกลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ
กลุ่ ม 4 ในขณะที่ performance ของกลุ่ ม 3 จะค่ อ ย ๆ ลดลงจากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 6.6% กลั บ เข้ า สู่
baseline (performance ของกลุ่ม 4) ส่วนกลุ่ม 2 อยู่ระหว่าง 1 กับ 3 ซึ่งได้ข้อสรุปคือการแจกเงิน
ทาให้ประสิทธิภาพลดลง ส่วนคาชมทาให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การศึกษาของ Dan Ariely จัดเป็น
การศึกษาเชิงทดลองจากตัวอย่างที่ปฏิบัติงานจริง
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในลักษณะ
เชิงส ารวจ ที่ใช้เครื่ องมือในรู ป แบบการสอบถาม เช่น จิร สิ ทธิ์ (2555) ได้ทาการศึก ษาปัจ จั ย ต่ อ
แรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายช่างของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่
แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
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การรับรู้ ความเท่าเทียมกันกับแรงจูงใจในการทางาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานสายช่างของ บริษัท
ก่อสร้างขนาดเล็กในอาเภอเมือง นครราชสีมา จานวนรวม 30 คน โดยใช้การทดสอบด้วย T-Test
และ Anova มาสรุปในภาพรวม โดยพบว่า จากการสารวจข้อมูล ในด้านระดับการรับรู้ ความเท่า
เทียมกัน และมีแรงจูงใจในการทางานในระดับสูง ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68
และ ค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ตามลาดับ หรือ เมธี (2556) ได้ทาการศึกษาหา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงาน เพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบิงานของพนั
ัติ
กงาน ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานอยู่
ความปลอดภัยในการทาิงาน และความมั่นคงในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง และในด้าน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนควรประเมินผลการปฏิบั ติงานให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และโปร่ งใส และควรมี
ผลตอบแทนที่ดี ด้านการฝึกอบรมการพั ฒนา ควรมีการสนับสนุนการศึกษาต่อของพนักงานให้มาก
และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพั ฒนาทักษะต่างๆ รวมทั้งมีการจัดให้มีการดูงานทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ หรื อ เกศณริ น ทร์ (2559) ได้ ท าการศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า โดยการสารวจ และใช้แบบสอบถามเช่นกัน
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงาน และลูกจ้าง จานวน 250 คน และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้วิธิการทางสถิติในการวิเคราะข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test ANOVA โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและ
การบริหาร และด้านความมั่นคงในการทางานของพนักงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยที่ได้ทาการ
สืบค้น และศึกษาส่วนใหญ่นั้น ส่วนมากจะใช้เครื่องมือทางสถิติ จากการสารวจ แบบสอบถามแล้วมา
ประมวล ในการวิจัยนี้มีแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพการทางาน
ของพนั กงานระดับ ปฏิบั ติการสายการผลิ ตเบอเกอรี่ ซึ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งยังไม่มี
การศึกษามาก่อน นับเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม หรือสามารถเพิ่มประสิทธิผลได้ไม่มากก็น้อย
ในอนาคตต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษา
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างแรงจู ง ใจจากการให้ ค่า ตอบแทนพิ เศษมีผ ลต่อ ประสิ ทธิผ ลการท างานของ
พนักงานผลิต บริษัท A โดยดาเนินการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานผลิตโค้ด A1 จานวน 55 คน และ
โค้ด A2 จานวน 80 คน รวมจานวน 135 คน (ข้อมูลจานวนพนักงานจากฝ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ณ วันที่
26 กันยายน 2561) โดยทั้ง 2 จุดงานมีขั้นตอนในการทางานตามรูปที่ 3.1

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทางานของโค้ด A1 และโค้ด A2
จากภาพที่ 3.1 กระบวนการทางานที่แตกต่างกันของ 2 จุดงานนี้ คือ ขั้นตอนกระบวนการบรรจุลง
บรรจุภัณฑ์ โดยโค้ด A1 จะทาการบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์โดยใช้พนักงานในการพนักงานในการ
ลาเลียงสินค้าเข้าเครื่องบรรจุภัณฑ์ ส่วนโค้ด A2 ไม่ต้องใช้พนักงานในการลาเลียงสินค้าเข้าเครื่อง
บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเครื่องจักรจะลาเลียงเข้าสู่เครื่องบรรจุภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
3.2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ในห้องเรียน จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร พื้นฐานเบอเกอรี่
2) หลักสูตร สุขอนามัยที่ดีในการผลิต
3) หลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร
3.2.2 ประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบหลั งอบรมแบบปรนัย ใช้ประเมินความรู้ครอบคลุ มเนื้อหาทั้ง 3
หลักสูตร หลักสูตรละ 1 ฉบับๆ ละ 20 ข้อ
2) แบบประเมินพฤติกรรมในการทางาน โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้สังเกตพฤติกรรม
การทางานของพนักงาน ภายใน 30 วันหลังผ่านการอบรมแล้ว จากนั้นให้คะแนนลงในแบบประเมิน
ตามหัวข้อที่กาหนด ดังนี้
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทักษะ ระดับ 1
(Skill Level 1)
หัวข้อประเมิน
1. ความรอบรู้ในงาน

รายละเอียดการพิจารณา
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หากพบข้อผิดพลาด
สามารถแจ้งหัวหน้าได้

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานประจาได้ เป็น
อย่างดี
3. การประสานงาน

ประสานงานภายในหน่วยงานของตนเองได้

4. ความปลอดภัย

พนั ก งานรู้ จั ก อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตามได้อย่างปลอดภัย

5. ทัศนคติในการทางาน

มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี กั บ ง า น เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น
ผู้บังคับบัญชา และองค์กร

ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมในการทางาน

ระดับคะแนนที่ให้
0
10
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3.3.3 การจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานที่เข้าอบรมและทดสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
ระดับทักษะ
เงื่อนไข
อัตราเงินจูงใจพิเศษ(บาท/วัน)
ผ่านการทดสอบทักษะความรู้ระดับ 1 จานวน
3 หลักสูตร ได้แก่
ทักษะระดับ 1 (1) พื้นฐานเบอเกอรี่ ระดับ 1
50 บาท
(2) สุขอนามัยที่ดีในการผลิต ระดับ 1
(3) ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร ระดับ 1
ผ่านการทดสอบทักษะความรู้ระดับ 2 จานวน
3 หลักสูตร ได้แก่
ทักษะระดับ 2 (1) พื้นฐานเบอเกอรี่ ระดับ 2
100 บาท
(2) สุขอนามัยที่ดีในการผลิต ระดับ 2
(3) ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร ระดับ 2
ผ่านการทดสอบทักษะความรู้ระดับ 3 จานวน
3 หลักสูตร ได้แก่
ทักษะระดับ 3 (1) พื้นฐานเบอเกอรี่ ระดับ 3
150 บาท
(2) สุขอนามัยที่ดีในการผลิต ระดับ 3
(3) ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร ระดับ 3
ผ่านการทดสอบทักษะความรู้ระดับ 4 จานวน
3 หลักสูตร ได้แก่
ทักษะระดับ 4 (1) พื้นฐานเบอเกอรี่ ระดับ 4
200 บาท
(2) สุขอนามัยที่ดีในการผลิต ระดับ 4
(3) ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร ระดับ 4
ตารางที่ 2 อัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระดับทักษะที่บริษัท A กาหนด
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 การสร้างหลักสูตร
1) ผู้จัดการโรงงานทาการแต่งตั้งคณะทางานโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
พนักงานรายวันผลิต
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2) คณะทางานร่วมกันประชุมเพื่อกาหนดเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้จัดอบรมและเกณฑ์
การทดสอบความรู้หลังอบรม โดยกาหนดให้หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเบอเกอรี่ ผู้ออกแบบหลักสูตรและแบบทดสอบ คือ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(2) ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีในการผลิตอาหาร ผู้ออกแบบหลักสูตรและ
แบบทดสอบ คือ ฝ่ายประกับคุณภาพ
(3) ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรในการทางาน
ผู้ออกแบบหลักสูตรและแบบทดสอบ คือ ฝ่ายวิศวกรรมผลิต
3) คัดเลือกวิทยากรภายในจากพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ จากนั้นพัฒนาทักษะการ
สอนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากร โดยจัดอบรมหลักสูตร “Train the trainer” ให้กับ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรภายใน
4) จัดให้มีการทดลองอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จานวนหลักสูตรละ 1 ครั้ง โดยผู้เข้ารับ
ฟังการอบรมคือตัวแทนพนักงานรายวันผลิต คณะทางานโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จากนั้นให้ผู้เข้ารับฟังทาการประเมินผลการสอนของวิทยากรทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อ
นาผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงวิธีการสอนก่อนไปปฏิบัติจริง โดยตัวอย่างหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม
มีดังนี้
ตัวอย่างหลักสูตร พื้นฐานเบอเกอรี่ ระดับ 1
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบความรู้หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80% ขึ้นไป
จุดประสงค์หลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงคุณลักษณะของเบอเกอรี่แต่ละประเภท
ระยะเวลาในการอบรม : สอนในห้องอบรม 3 ชั่วโมง
หัวข้อในการอบรม :
1. ความรู้พื้นฐานด้านขนมอบ
2. เครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบอเกอรี่
3. กระบวนการผลิตเบอเกอรี่แต่ละประเภท
การวัดและประเมินผลการอบรม : แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม จานวน 20 ข้อๆ ละ 1
คะแนน โดยผู้เข้าอบรมจะทาข้อสอบให้ได้ 16 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
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ตัวอย่างหลักสูตร สุขอนามัยที่ดีในการผลิต ระดับ 1
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบความรู้หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80% ขึ้นไป
จุดประสงค์หลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีการผลิตอาหารที่ดีตามระบบ
GMP(Good Manufacturing Practice)
ระยะเวลาในการอบรม : สอนในห้องอบรม 3 ชั่วโมง
หัวข้อในการอบรม :
1. ความหมายและความสาคัญของ GMP
2. ประโยชน์ของการปฏิบัติตาม GMP
3. ข้อกาหนด GMP ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
การวัดและประเมินผลการอบรม : แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม จานวน 20 ข้อๆ ละ 1
คะแนน โดยผู้เข้าอบรมจะทาข้อสอบให้ได้ 16 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวอย่างหลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร ระดับ 1
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบความรู้หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80% ขึ้นไป
จุดประสงค์หลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนการทางานของเครื่องจักร 6 ระบบ เบื้องต้น
ระยะเวลาในการอบรม : สอนในห้องอบรม 3 ชั่วโมง
หัวข้อในการอบรม : เครื่องจักรพื้นฐาน 6 ระบบ
การวัดและประเมินผลการอบรม : แบบทดสอบความรู้หลังการอบรม จานวน 20 ข้อๆ ละ 1
คะแนน โดยผู้เข้าอบรมจะทาข้อสอบให้ได้ 16 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3.3.2 ฝ่ ายพัฒ นาบุ คลากรจัด ทาแผนการจัด อบรม จากนั้นสื่ อสารผ่ านทางอี เมล ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ฝ่ายผลิตได้รับทราบกาหนดการจัดอบรมเพื่อพิจารณาส่งพนักงานรายวันผลิต
เข้ารับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกาหนดไว้
3.3.3 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ดาเนินการจัดอบรมตามแผนที่กาหนด โดยในวันอบรมของแต่
ละหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลาการจะดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) จัดให้มีการลงชื่อผู้เข้ารับการอบรมลงในแบบฟอร์มใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการ
อบรม
2) เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรชี้แจงกาหนดการอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรมให้
พนักงานรายวันผลิตที่เข้าอบรมรับทราบก่อนเริ่มการอบรม
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3) วิทยากรเริ่มบรรยายตามหัวข้อหลักสูตรที่กาหนด เป็นเวลา 3 ชั่วโมง (จัดให้มี
ช่วงพักเป็นเวลา 15 นาที หลังเริ่มอบรมไปแล้วเป็นเวลา 1.30 ชั่วโมง)
4) หลังเสร็จสิ้นการอบรม เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรทาการแจกแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบให้ กั บ พนั ก งานรายวั น ผลิ ต เพื่ อ ท าแบบทดสอบหลั ง อบรม จ านวน 1 ฉบั บ มี
แบบทดสอบจานวน 20 ข้อ ให้เวลาในการทาแบบทดสอบ 30 นาที
5) หลังครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร ทาการเก็บรวบรวมแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบจากผู้เข้ารับการอบรม ถือเป็นการเสร็จสิ้นการอบรมในแต่ละหลักสูตร
3.3.4 หลังเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรจะดาเนินการหลัง
การอบรม ดังนี้
1) ทาการตรวจข้อสอบ และบันทึกผลคะแนน
2) ทาการบันทึกประวัติอบรมลงบนโปรแกรมบันทึกประวัติอบรมพนักงาน
3) สรุปข้อมูลผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร โดยมีข้อมูลที่ปรากฏ ดังนี้
3.1) ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง หน่วยงาน ของพนักงานที่เข้ารับการอบรม
3.2) ข้อมูลชื่อหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ ที่เข้ารับการอบรม
3.3) ระบุคะแนนที่ได้ และผลการประเมิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”
4) ทาการสื่อสารสรุปข้อมูลการอบรมให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับทราบผ่านทางอีเมล
5) ฝ่ายพัฒนาบุคลาการจัดทาบันทึกเสนอชื่อพนักงานที่เข้าอบรมและทดสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ ทักษะระดับ 1 ให้คณะทางานโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พิจารณาอนุมัติ
6) นาส่งบันทึกที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ฝ่ายบริหารค่าจ้างทาการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษให้กับพนักงานต่อไป
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 ผู้วิจัยทาหนังสือขออนุญาตไปยังผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท A เพื่อขอ
อนุ ญาตเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ในโครงการจ่ ายค่า ตอบแทนพิ เศษให้ กับ พนั กงานรายวันผลิ ต โดยใช้
แผนงานที่ทางบริษัท A ดาเนินการจัดอบรมและทดสอบพนักงานรายวันผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคม
2561 – เดือนธันวาคม 2561
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3.4.2 ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการผลิตของพนักงานผลิตโค้ด
A1 และโค้ด A2 โดยทุกวันที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 ผู้วิจัยทาอีเมลแจ้ง
ไปยังผู้จัดการฝ่ายผลิต โค้ด A1 และโค้ด A2 เพื่อให้นาส่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวัน
2) ข้อมูลอัตราการเกิดผลิตผลที่ดี (Yield)
3) ข้อมูลอัตราการเกิดของเสีย (Reject)
4) ข้อมูลต้นทุนสินค้าต่อชิ้น
5) ข้อมูลต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยต่อชิ้น
6) ข้อมูลราคาขายสินค้าต่อชิ้น
3.4.3 ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของพนักงานผลิตโค้ด A1 และโค้ด
A2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
1) ทุกวันที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 ผู้วิจัยทาอีเมลแจ้ง
ไปยังผู้จัดการฝ่าบริหารค่าจ้าง กลุ่มพนักงานรายวัน เพื่อให้นาส่งข้อมูลการจ่ายค่าจ้างพนักงานรายวัน
ผลิตโค้ด A1 และโค้ด A2
2) ทุกวันที่ 5 ของเดือนสิงหาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ผู้วิจัยทาอีเมลแจ้ง
ไปยังผู้จัดการฝ่ายบริหารค่าจ้าง กลุ่มพนักงานรายวัน เพื่อให้นาส่งข้อมูลการลาออกของพนักงาน
รายวันผลิตโค้ด A1 และโค้ด A2
3.4.4 ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานรายวันผลิตที่เข้ารับการอบรมและทดสอบ
เสร็จสิ้นแล้วจากฝ่ายพัฒนาบุคลากรบริษัท A ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดอบรมและทดสอบ
พนักงาน จากนั้นทาการคัดเลือกข้อมูลเฉพาะพนักงานผลิตโค้ด A1 และโค้ด A2
3.4.5 นาผลลัพธ์ที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล
3.4.6 ทาการสุ่มสัมภาษณ์พนักงานโค้ด A1 และโค้ด A2 ดังนี้
1) สุ่มคัดเลือกพนักงานรายวันผลิตโค้ด A1 และโค้ด A2 ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
และไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษมาทาการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นต่อโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
2) สุ่มคัดเลือกพนักงานระดับหัวหน้างาน โค้ด A1 และโค้ด A2 โค้ดละ 1 คน เพื่อ
ทาการสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นต่อโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

21

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การจากศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์และแปลผล
โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีดังนี้
3.5.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประสิทธิผลการผลิตขต่อคนต่อวันของพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
3.5.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการลาออกของพนักงานกลุ่มตัวอย่างในช่วงก่อนเข้า
รับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
3.5.3 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับต้นทุนสินค้ากลุ่มตัวอย่าง
ของโค้ด A1 และโค้ด A2 โค้ดละ 1 ตัวอย่างสินค้า
3.5.4 วิเคราะห์ต้นทุนด้านค่าแรงเทียบกับต้นทุนสินค้ากลุ่มตัวอย่างของโค้ด A1 และโค้ด A2
โค้ดละ 1 ตัวอย่างสินค้า
3.5.5 วิเคราะห์กาไรที่ได้จากการขายเทียบกับประสิทธิผลการผลิตของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง
โค้ด A1 และโค้ด A2 ในช่วงก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
3.5.6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอัตราการเกิดผลิตผลดี (%Yield) ของโค้ด A1 และ
โค้ด A2 ในช่วงก่อนส่งพนักงานกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
3.5.7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอัตราการเกิดของเสีย (%Reject) ของโค้ด A1 และ
โค้ด A2 ในช่วงก่อนส่งพนักงานกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1) ค่าเฉลี่ยประชาการ (Mena) สาหรับวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของประชากร
∑𝑥
𝑁
แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร
μ=

เมื่อ μ
𝑥

แทน

คะแนนแต่ละตัว

𝑁

แทน

จานวนคนของประชากรทั้งหมด
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2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation) สาหรับวิเคราะห์การกระจายของ
ข้อมูล
𝑁 ∑𝑥 2−(∑𝑥) 2

σ=√

𝑁2

เมื่อ σ

แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

𝑥

แทน

คะแนนแต่ละตัว

𝑁

แทน

จานวนคนของประชากรทั้งหมด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเชิงทดลองถึงความสัมพันธ์ระหว่างการให้ตอบ
แทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิผลการผลิตของพนักงานรายวันผลิตโค้ด A1 และโค้ด A2 บริษัท A โดย
วิธีการที่ให้พนักงานเข้ารับการอบรม จานวน 3 หลักสูตร(ระดับ 1) และประเมินผลหลังการอบรมทั้ง
3 หลักสูตร ซึ่งหากพนักงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์จึงจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามเงื่อนไขที่
บริษัท A กาหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้นาเสนอผลการการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
4.1 แรงจูงใจจากการให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของพนักงานรายวัน
ผลิต บริษัท A
4.1.1 ประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวันของพนักงานกลุ่มตัวอย่างในช่วงก่อนเข้ารับการ
อบรมและหลังเข้ารับการอบรม
4.1.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอัตราการเกิดผลิตผลดี (%Yield) ของโค้ด A1
และโค้ด A2 ในช่วงก่อนส่งพนักงานกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
4.1.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอัตราการเกิดของเสีย(%Reject) ของโค้ด A1
และโค้ด A2 ในช่วงก่อนส่งพนักงานกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
4.2 การให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A
4.3 ความคุ้มค่าในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับต้นทุนสินค้าของบริษัท A
4.3.1 กาไรที่ได้จากการขายเทียบกับประสิทธิผลการผลิตของพนักงานกลุ่มตัวอย่างโค้ด
A1 และโค้ด A2 ในช่วงก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
4.3.2 ต้นทุนด้านค่าแรงเทียบกับต้นทุนสินค้ากลุ่มตัวอย่างของโค้ด A1 และโค้ด A2 โค้ด
ละ 1 ตัวอย่างสินค้า ในช่วงก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรม
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4.1 แรงจูงใจจากการให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของพนักงานรายวันผลิต
บริษัท A
การศึกษาเชิงทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับพนักงานรายวันผลิต บริษัท A ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท A เริ่มดาเนินการในปี 2561 โดยผู้วิจัยได้
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 2 จุดงาน คือโค้ด A1 และโค้ด A2 จานวน 135 คน โดยสรุปข้อมูลได้ดังนี้
จานวนพนักงาน
ทั้งหมด(คน)

จานวนพนักงานที่ส่ง
อบรม(คน)

จานวนพนักงานที่ได้
ค่าตอบแทนพิเศษ(คน)

พนักงานโค้ด A1

55

24

10

พนักงานโค้ด A2

80

19

8

ตารางที่ 3 แสดงจานวนพนักงานรายวันผลิตที่เข้ารับการอบรมเพื่อทดสอบและรับค่าตอบแทนพิเศษ
ของโค้ด A1 และโค้ด A2
จากตารางที่ 3 แสดงถึงจานวนพนักงานรายวันผลิตที่เข้ารับการอบรมและทดสอบ
เพื่อรับค่าตอบแทนพิเศษ ระดับ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยคัดเลือกพบว่า โค้ด A1 มีจานวนพนักงาน
รายวันผลิตทั้งหมด 55 คน ส่งพนักงานที่เข้ารับการอบรมและทดสอบจานวน 24 คน มีพนักงาน
ทดสอบผ่านเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของพนักงานที่ส่ง
อบรม และมีพนักงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 ของจานวน
พนักงานทั้งหมดโค้ด A1
และกลุ่มตัวอย่างโค้ด A2 จานวนพนักงานรายวันผลิตทั้งหมด 80 คน ส่งพนักงานที่
เข้ารับการอบรมและทดสอบจานวน 19 คน มีพนักงานทดสอบผ่านเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 ของพนักงานที่ส่งอบรม และมีพนักงานที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม
จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจานวนพนักงานทั้งหมดโค้ด A2
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ประสิทธิผล
ก่อนได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
หลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

mean
173.30
173.41

S.D
686.16
301.70

t

df

sig

0.03

91

0.49

นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิผลการผลิตเฉลี่ยต่อคนต่อวันของโค้ด A1 ก่อนได้รับค่าตอบแทน
พิเศษและหลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จากตารางแสดง 4 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ วั น ก่ อ นได้ รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผลิตโค้ด 108 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 173.30 ชิ้น/คน/วัน และหลังได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 173.41 ชิ้น/คน/วัน เมื่อนาประสิทธิผลการผลิตมาเปรียบเทียบ
กั น พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการผลิ ต ต่ อ คนต่ อ วั น ของพนั ก งานรายวั น ผลิ ต โค้ ด A1 ในช่ ว งก่ อ นได้ รั บ
ค่าตอบแทนและหลังได้รับค่าตอบแทนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ประสิทธิผล
ก่อนได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
หลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

mean
85.77
93.46

S.D
63.84
119.24

t

df

sig

7.35

91

0.00

นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิผลการผลิตเฉลี่ยต่อคนต่อวันของโค้ด A2 ก่อนได้รับค่าตอบแทน
พิเศษและหลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จากตารางแสดง 5 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ วั น ก่ อ นได้ รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนั กงานผลิ ตโค้ด A2 มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 85.77 ชิ้น/คน/วัน และหลั งได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 93.46 ชิ้น/คน/วัน เมื่อนาประสิทธิผลการผลิตมาเปรียบเทียบกัน
พบว่า ประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวันของพนักงานรายวันผลิตโค้ด A2 ในช่วงหลังได้รับค่าตอบแทน
สูงกว่าก่อนได้รับค่าตอบแทน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ภาพที่ 4 แสดงอัตราการเกิดผลิตผลดี (%Yield) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A1 ในช่วงก่อนและ
หลังการจ่ายเงินพิเศษ
99.00

เป้ าหมาย, 98.50
97.31

98.00
97.00

96.45

96.00
95.00
ก่อนจ่ายเงินพิเศษ

หลังจ่ายเงินพิเศษ
ผลิตผลดี

เป้ าหมาย

จากภาพที่ 4 แสดงอัตราการเกิดผลิตผลที่ดีเฉลี่ย เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่บริษัท
กาหนดไว้ คือร้อยละ 98.50 พบว่าก่อนส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอัตราการเกิดผลิตผลที่ดีเฉลี่ยของ
โค้ด A1 อยู่ที่ร้อยละ 96.45 และหลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอัตราการเกิดผลิตผลที่ดีเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 97.31
ภาพที่ 5 แสดงอัตราการเกิดผลิตผลดี (%Yield) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A2 ในช่วงก่อนและ
หลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00

เป้ าหมาย, 98.50
95.58
94.29

ก่อนจ่ายเงินพิเศษ

หลังจ่ายเงินพิเศษ

ผลิตผลดี

เป้ าหมาย
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จากภาพที่ 5 แสดงอัตราการเกิดผลิตผลที่ดีเฉลี่ย เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่บริษัท
กาหนดไว้ คือร้อยละ 98.50 พบว่าก่อนส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอัตราการเกิดผลิตผลที่ดีเฉลี่ยของ
โค้ด A2 อยู่ที่ร้อยละ 95.58 และหลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอัตราการเกิดผลิตผลที่ดีเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 94.29
ภาพที่ 6 แสดงอัตราการเกิดของเสีย (% Reject) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A1 ในช่วงก่อนและ
หลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
1.5000
1.0000
0.5000
0.0000

0.80

0.0599

0.0623

ก่อนจ่ายเงินพิเศษ

หลังจ่ายเงินพิเศษ

การเกิดของเสีย

เป้ าหมาย

จากภาพที่ 6 แสดงอัตราการเกิดของเสียเปรียบเทียบเป้าหมายที่บริษัท A กาหนดไว้
คือ ร้อยละ 0.80 พบว่าหลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรมอัตราการเกิดของเสียโค้ด A1 อยู่ที่ร้อยละ
0.0623 ซึ่งสูงกว่าก่อนส่งพนักงานเข้ารับการอบรมที่มีอัตราการเกิดของเสียอยู่ที่ร้อยละ 0.0599
ภาพที่ 7 แสดงอัตราการเกิดของเสีย (% Reject) เปรียบเทียบเป้าหมายของโค้ด A2ในช่วงก่อนและ
หลังส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
1.5000
1.0000
0.5000

0.80
0.2300

0.1900

ก่อนจ่ายเงินพิเศษ

หลังจ่ายเงินพิเศษ

0.0000
การเกิดของเสีย

เป้ าหมาย
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จากภาพที่ 7 แสดงอัตราการเกิดของเสียเปรียบเทียบเป้าหมายที่บริษัท A กาหนดไว้
คือ ร้อยละ 0.80 พบว่าหลังจ่ายเงินพิเศษอัตราการเกิดของเสียโค้ด A2 อยู่ที่ร้อยละ 0.2300 ซึ่งลดลง
จากช่วงก่อนจ่ายเงินพิเศษ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.1900
4.2 การให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A
พนักงานผลิต(ไม่ได้ค่าทักษะ)
20.00

18.46

15.00
10.39

10.00
5.00

พนักงานผลิต(ได้รบั ค่าทักษะ)

12.68
7.69
4.44

4.17

0.00
กค.

สค.

กย.

0
ตค.

0
พย.

0
ธค.

ภาพที่ 8 แสดงอัตราการลาออกของพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับไม่ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561 ของโค้ด A1
จากภาพที่ 8 แสดงข้อมูลอัตราการลาออกจากงานระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –
ธันวาคม 2561 ของพนักงานที่ได้รับค่าทักษะ เทียบกับพนักงานที่ไม่ได้รับค่าทักษะโค้ด A1 โดยพบว่า
กลุ่มพนักงานที่ได้รับค่าทักษะมีอัตราการลาออกอยู่ที่ร้อยละ 0 ส่วนพนักงานที่ไม่ได้รับค่าทักษะมี
อัตราการลาออกอยู่ที่ร้อยละ 10.20
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พนักงานผลิต(ไม่ได้ค่าทักษะ)

พนักงานผลิต(ได้รบั ค่าทักษะ)

25.00
20.73

20.00
15.00
10.00
5.00

5.56

6.76
3.85

0.00
กค.

สค.

กย.

0
ตค.

6.49

5.63

0
พย.

0
ธค.

ภาพที่ 9 แสดงอัตราการลาออกของพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับไม่ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561 ของโค้ด A2
จากภาพที่ 9 แสดงข้อมูลอัตราการลาออกจากงานระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –
ธันวาคม 2561 ของพนักงานที่ได้รับค่าทักษะ เทียบกับพนักงานที่ไม่ได้รับค่าทักษะโค้ด A2 โดยพบว่า
กลุ่มพนักงานที่ได้รับค่าทักษะมีอัตราการลาออกอยู่ที่ร้อยละ 0 ส่วนพนักงานที่ไม่ได้รับค่าทักษะมี
อัตราการลาออกอยู่ที่ร้อยละ 5.34

ภาพที่ 10 แสดงอัตราการลาออกของพนักงานรายวันผลิตบริษัท A ระหว่างปี 2560-2561
จากภาพที่ 10 แสดงข้อมูลอัตราการลาออกเฉลี่ยระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม
2560 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่า อัตราการลาออกเฉลี่ยของพนักงานรายวันผลิต
มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานคือช่วงเดือนตุลาคม
- ธันวาคม 2561 อัตราการลาออกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
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4.3 ความคุ้มค่าในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับต้นทุนสินค้าของบริษัท A
ตารางที่ 6 แสดงต้นทุนค่าแรงต่อวันเฉลี่ยที่จ่ายให้พนักงานรายวันผลิตในช่วงก่อนจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษและหลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ โค้ด A1

ก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าจ้างเฉลี่ย/วัน
(บาท/วัน)
18,351
18,851

ค่าจ้างเฉลี่ย/วันเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2.72

จากตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการจ่ายค่าแรงต่อวันของพนักงานผลิตโค้ด A1 ในช่วง
ก่อนที่พนั กงานจะได้รั บ ค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับหลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ พบว่ามีการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.72
ตารางที่ 7 แสดงต้นทุนค่าแรงต่อวันเฉลี่ยที่จ่ายให้พนักงานรายวันผลิตในช่วงก่อนจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษและหลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ โค้ด A2
ค่าจ้างเฉลี่ย/วัน
ค่าจ้างเฉลี่ย/วันเพิ่มขึ้น
(บาท/วัน)
(ร้อยละ)
ก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
26,724
หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
27,124
1.50
จากตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการจ่ายค่าแรงต่อวันของพนักงานผลิตโค้ด A2 ในช่วง
ก่อนที่พนั กงานจะได้รั บ ค่าตอบแทนพิเศษเทียบกับหลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษ พบว่ามีการจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.50
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยของสินค้าในช่วงก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษและหลัง
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ต้นทุนด้านค่าแรง(บาท)/ชิ้น
ก่อนอบรม
หลังอบรม
0.45
0.49
เค้กโรลกลิ่นส้ม (โค้ด A1)
1.36
1.41
เค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม (โค้ด A2)
จากตารางที่ 8 แสดงข้อมูลต้นทุนเฉลี่ยด้านค่าแรงของสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม จาก
โค้ด A1 พบว่าก่อนส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อรับค่าตอบแทนพิเศษต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยคิด
เป็น 0.45 บาทต่อชิ้น และหลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานรายวันผลิตโค้ด A1 ต้นทุนด้าน
ค่าแรงเฉลี่ยคิดเป็น 0.49 บาทต่อชิ้น พบว่าต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยต่อชิ้นเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละ
8.89
และข้อมูลต้นทุนเฉลี่ยด้านค่าแรงของสินค้า เค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม จากโค้ด A2 พบว่า
ก่อนส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อรับค่าตอบแทนพิเศษต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยคิดเป็น 1.36 บาท
ต่อชิ้น และหลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานรายวันผลิตโค้ด A2 ต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยคิด
เป็น 1.41 บาทต่อชิ้น พบว่าต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ยต่อชิ้นเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละ 3.68
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบกาไรขั้นต้นสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม โค้ด A1
ก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

ประสิทธิผลเฉลี่ย
ก่อนอบรม

ต้นทุน
บาท/ชิ้น

ราคาขาย
บาท/ชิ้น

กาไร
บาท/ชิ้น

ประสิทธิผลเฉลี่ย
หลังอบรม

ต้นทุนบาท/
ชิ้น

ราคาขาย
บาท/ชิ้น

กาไร
บาท/ชิ้น

174

4.25

6.70

2.45

174

4.51

6.70

2.19

จากตารางที่ 9 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกาไรขั้นต้น กรณีศึกษาสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม
ของโค้ด A1 พบว่าก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กาไรต่อชิ้น คือ 2.45 บาท หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
กาไรต่อชิ้น คือ 2.19 บาท พบว่ากาไรต่อชิ้นสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้มลดลงร้อยละ 10.61
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบกาไรขั้นต้น : สินค้าเค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม โค้ด A2
ก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

ประสิทธิผลเฉลี่ย
ก่อนอบรม

ต้นทุน
บาท/ชิ้น

ราคาขาย
บาท/ชิ้น

กาไร
บาท/ชิ้น

ประสิทธิผลเฉลี่ย
หลังอบรม

ต้นทุนบาท/
ชิ้น

ราคาขาย
บาท/ชิ้น

กาไร
บาท/ชิ้น

86

10.41

14.56

4.15

93

10.53

14.56

4.03

จากตารางที่ 10 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกาไรขั้นต้น กรณีศึกษาสินค้าโรลจิ๋วรสส้ม
ของโค้ด A2 พบว่าก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กาไรต่อชิ้น คือ 4.15 บาท หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
กาไรต่อชิ้น คือ 4.03 บาท พบว่ากาไรต่อชิ้นสินค้าเค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม ลดลงร้อยละ 2.90
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบกาไรที่ได้จากการขายกับประสิทธิผลการผลิต โค้ด A1 หลังจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ กรณีสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม
ประสิทธิผลเฉลี่ย ต้นทุนรวม
ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
ราคาขาย กาไร/ชิ้น กาไรรวม
เพิ่มขึ้น(ชิ้น/คน/วัน) (เฉลี่ย)
บาท/วัน
0

4.51

6.70

2.19

0

500

จากตารางที่ 11 เปรียบเทียบประสิทธิผลในการผลิตสินค้าเค้กโรลกลิ่นส้มโค้ด A1
หลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษพบว่าประสิทธิผลไม่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น 500
บาท/วัน พบว่าหลังจ่ายค่าตอนแทนพิเศษ โค้ด A1 ขาดทุนเฉลี่ย 500 บาทต่อวัน
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบกาไรที่ได้จากการขายกับประสิทธิผลการผลิต โค้ด A2 หลังจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ กรณีสินค้าเค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม
ประสิทธิผลเฉลี่ย ต้นทุนรวม
ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
ราคาขาย กาไร/ชิ้น กาไรรวม
เพิ่มขึ้น(ชิ้น/คน/วัน) (เฉลี่ย)
บาท/วัน
7

10.53

14.56

4.03

28.21

400

จากตารางที่ 12 เปรียบเทียบประสิทธิผลในการผลิตสินค้า เค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม โค้ด
A2 หลังได้รับค่าตอบแทนพิเศษพบว่าประสิทธิผลเพิ่มขึ้นจานวน 7 ชิ้น/คน/วัน เมื่อเทียบกับต้นทุน
ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น 400 บาท/วัน พบว่าหลังจ่ายค่าตอนแทนพิเศษ โค้ด A2 มีกาไรเฉลี่ย 1,856.80 บาท/
วัน
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บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเชิ ง ทดลองถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการทางานของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A โดยผ่านเงื่อนไขที่พนักงานรายวันผลิตต้อง
เข้าอบรม จานวน 3 หลักสูตร และทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง 3 หลักสูตร จึงจะได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษดั งกล่าว ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 –
เดือนธันวาคม 2561 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานรายวันผลิตโค้ด A1 และโค้ด A2 จานวน
135 คน ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงสรุปผลการวิจัยที่สาคัญ ได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจจากการให้ ค่าตอบแทนพิเศษมีผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการสายการผลิต บริษัท A กรณีศึกษาโค้ด A1 และ
109 พบว่า การให้ค่าตอบแทนพิเศษไม่มีผลต่อประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวันของพนักงานผลิตโค้ด
A1 เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวันในช่วงก่อนเริ่มโครงการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษพบว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลต่อคนต่อวันพนักงานผลิตโค้ด A1 อยู่ที่ 174 ชิ้น/คน/วัน และเมื่อนา
ประสิทธิผลเฉลี่ยต่อคนต่อวันหลังมีพนักงานเข้าร่วมโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 10 คน
จากจานวนพนักงานผลิตทั้งหมด 55 คน พบว่าประสิทธิผลเฉลี่ยต่อคนต่อวันอยู่ที่ 174 ชิ้น/คน/วัน
แสดงให้เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษไม่มีผลต่อประสิทธิผลการผลิตของพนักงานผลิตโค้ด A1
กรณีสาหรับโค้ด A2 พบว่าประสิทธิผลการผลิตเฉลี่ยต่อคนต่อวันในช่วงก่อนเริ่มโครงการอยู่
ที่ 86 ชิ้ น /คน/วั น และประสิ ท ธิ ผ ลการผลิ ต ต่ อ คนต่ อ วั น หลั ง มี พ นั ก งานเข้ า ร่ ว มโครงการจ่ า ย
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 8 คน จากจานวนพนักงานผลิตทั้งหมด 80 คน พบว่าประสิทธิผลเฉลี่ยต่อ
คนต่อวันอยู่ที่ 93 ชิ้น/คน/วัน แสดงให้เห็นว่าการจ่ายค่าตอนแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิผลการผลิต
ของพนักงานผลิตโค้ด A2
5.1.2 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานรายวันผลิต บริษัท A กรณีศึกษาโค้ด A1 พบว่าอัตราการลาออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
- กันยายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเริ่มโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พบว่า อัตราการลาออกของ
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พนักงานโค้ด A1 อยู่ที่ร้อยละ 9.08 และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการลาออกในช่วงหลังเริ่มโครการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 10.20 แสดงให้เห็นว่าการ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษไม่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานรายวันผลิตโค้ด A1
กรณีโค้ด A2 พบว่าอัตราการลาออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561 ซึ่งเป็น
ช่วงก่อนเริ่มโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพบว่า อัตราการลาออกของพนักงานโค้ด A2 อยู่ที่ร้อยละ
11.01 และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการลาออกในช่วงหลังเริ่มโครการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.34 แสดงให้เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานรายวันผลิตโค้ด A2
5.1.3 การศึ ก ษาความคุ้ ม ค่ า ของโครงการจ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษเที ย บกั บ ต้ น ทุ น สิ น ค้ า
กรณีศึกษาโค้ด A1 ผลิตภัณฑ์ที่เลือกนามาวิเคราะห์คือ เค้กโรลกลิ่นส้ม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ประสิทธิผลการผลิต/คน/วัน โค้ด A1 หลังจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พบว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0 ชิ้น/คน/วัน
ทาให้มีกาไรต่อชิ้นเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0 บาท/วัน (ประสิทธิผลการผลิตเพิ่มขึ้น 0 ชิ้น * จานวนพนักงาน
ทั้งหมด 55 คน * กาไรต่อชิ้น 0 บาท/ชิ้น) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น 500 บาท/วัน ทา
ให้สินค้าเค้กโรลกลิ่นส้ม ขาดทุน 500 บาท/วัน (จานวนพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 10
คน * 50 บาท/วัน) หรือคิดเป็นเงิน 15,333 บาท/เดือน
กรณีโค้ด A2 ผลิตภัณฑ์ที่เลือกนามาวิเคราะห์คือ เค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ประสิทธิผลการผลิต/คน/วัน โค้ด A2 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พบว่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7 ชิ้น/คน/วัน
ทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้น คิดเป็น เงิน 2,256.80 บาท/วัน (ประสิทธิผลการผลิ ตเพิ่มขึ้น 7 ชิ้น * จานวน
พนักงานทั้งหมด 80 คน * กาไรต่อชิ้น 4.03 บาท/ชิ้น) ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น 400
บาท/วัน ทาให้สินค้า เค้กโรลจิ๋วกลิ่นส้ม ยังคงมีกาไรต่อวันอยู่ที่ 1,856.80 บาท(จานวนพนักงานที่
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 8 คน * 50 บาท/วัน) หรือคิดเป็นเงิน 56,941.87 บาท/เดือน

35

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อ
ประสิทธิผลการผลิตของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย
ได้ ดังนี้
5.2.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิผลการทางาน
ของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท A ได้เริ่มดาเนินการครั้งแรกในปี 2561
โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานรายวันผลิตนั้น มีเงื่อนไขในการดาเนินการ ดังนี้
1) พนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานเบอเกอ
รี่ หลักสูตรสุขอนามัยที่ดีในการผลิต และหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านเครื่องจักร
2) หลังการอบรมพนักงานทาแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม แบบปรนัย หลักสูตร
ละ 20 ข้อ โดยพนักงานจะต้องทาแบบทดสอบให้ผ่านตั้งแต่ 16 ข้อขึ้นไป หรือคิดเป็น 80%
3) หลังการอบรมครบทั้ง 3 หลักสูตร หัวหน้างานทาการประเมินพฤติกรรมพนักงาน
ภายในวัน 30 วันหลังเสร็จ โดยพนักงานจะได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ 75% ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่าน
จากเงื่อนไขที่กล่าวมาข้า งต้น ผู้วิจัยพบว่า เนื้อหาหลักสูตรที่จัดขึ้นมิได้เป็นหลักสู ตรที่
เน้นเรื่องทักษะในการการเพิ่มผลิตในกระบวนการผลิต แต่เป็นการให้ความรู้เชิงทฤษฎีที่ไม่ได้มีผลต่อ
ประสิทธิผลการผลิตของพนักงานโดยตรง กล่าวคือ หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของพนักงานทุกจุดงาน ดังนั้น การอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จึงไม่สามารถ
สรุปได้ว่ามีผลต่อประสิทธิผลการผลิตของพนักงานโดยตรง แต่การที่พนักงานได้รับความรู้ทั้ง 3 เรื่อง
นั้น จะส่งผลในเรื่องของการลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิตที่ดีในการผลิตเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในขั้นตอนการเก็บข้อมูลประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวัน ไม่สามารถวัด
ออกมาได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลก่ อ นและหลั ง ใด้ รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากการเก็บข้อมูลประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวันของ
ฝ่ายผลิตนั้น จะทาการเก็บข้อมูลจานวนสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในวันนั้น ๆ แล้วเอาจานวนพนักงาน
รายวันผลิตที่มาปฏิบัติงานในวันนั้นหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นค่าประสิทธิผลต่อคนต่อวัน
อนึ่ง พบว่าในเดือนแรกที่เริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเมื่อเดือนตุลาคม 2561 พบว่า
โค้ด A1 มีอัตราการลาออกสูงกว่าในช่วง 3 เดือนก่อนที่จะมีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจึงทาให้ต้องมี
การรับพนักงานใหม่เข้ามาทดแทนซึ่งพนักงานใหม่ที่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในกานรผลิตเบอ
เกอรี่ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลการผลิตของโค้ด A1

36

และจากการสุ่มสัมภาษณ์พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ พบว่า พนักงานที่ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษมีทัศนคติที่ดีต่องานเพิ่มขึ้น มีความรู้สึกเป็นผู้นาเพราะเมื่อตนเองได้เข้ารับการ
อบรมย่อมมีความรู้มากกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการอบรมทาให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
นอกจากนี้ จากการสุ่มสัมภาษณ์หัวหน้างานของพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ พบว่า พนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการทางาน หลังจากได้รับการอบรมทั้ง 3 หลักสูตรมาแล้ว พนักงานเริ่มมีการจับ
กลุ่มพูดคุยกันระหว่างคนที่ผ่านการอบรมมาแล้ว และพนักงานเริ่มมีความใส่ใจในงานมากขึ้น จากที่
ก่อนเข้ารับการอบรมพนักงานจะไม่กล้าสอบถามในเรื่องงาน แต่เมื่อเข้ารับการอบรมได้พนักงานเริ่มมี
ปฏิสัมพัทธ์กับหัวหน้างานมากขึ้น มีการพูดคุยถึงปัญหาในการทางานมากขึ้น เป็นต้น
5.2.2 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการให้ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษมี ผ ลต่ อ การคงอยู่ ข อง
พนักงานรายวันผลิต บริษัท A จากผลการวิจัยพบว่า การให้ค่ าตอบแทนพิเศษมีผลต่อการคงอยู่ของ
พนักงานรายวันผลิตโค้ด A2 เพียงจุดงานเดียว ส่วนโค้ด A1 การหากพิจารณาจากข้อมูลจะพบว่าการ
ให้ค่าตอบแทนพิเศษไม่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโค้ดนี้
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าในเดือนตุลาคม 2561 อัตราการลาออกของพนักงานผลิตโค้ด A1 อยู่ที่
18.46% ซึ่งสูงกว่าในช่วง 3 เดือนก่อนมีโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่มีค่าเฉลี่ยอัตราการลาออก
อยู่ที่ 9.08% หรือเฉลี่ยลาออก 7 คน/เดือน โดยในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้สอบถามไปยังผู้จัดการแผนก
ผลิ ตโค้ด A1 ถึงประเด็น ดัง กล่ าว โดยทางผู้ จัดการแผนกให้ ข้ อ มูล ไว้ว่ าในเดื อนตุล าคม 2561 มี
พนักงานรายวันผลิตลาออกไปด้วยเหตุผล คือ ได้งานใหม่ จานวน 11 คน ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้เป็น
พนักงานที่เพิ่งเริ่มงานอายุงาน 1-2 เดือน ซึ่งอาจยังไม่มีความผูกพันธ์กับองค์กรจึงตัดสินใจลาออกได้
ง่ายกว่าพนักงานที่อยู่มานาน จึงส่งผลให้เมื่อนาข้อมูลในเดือนตุลาคม ไปรวมกับเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม 2561 แล้วหาค่าเฉลี่ยออกมา ค่าที่ได้จึงสูงกว่า 3 เดือนก่อนจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
5.2.3 จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจ่ายตอบแทนพิเศษเทียบกับต้นทุนสินค้า โดย
พิจารณาสินค้าจากโค้ด A1 และ A2 มาอย่างละ 1 สินค้า พบว่าในกรณีโค้ด A1 ที่ประสิทธิผลการ
ผลิตต่อคนต่อวันไม่เพิ่มขึ้น แต่มีพนักงานรายวันผลิตที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น จานวน 10 คน
ส่ งผลให้ โค้ด A1 มีต้น ทุน ด้านค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก 500 บาท/วัน ในขณะที่โ ค้ด A2 มีพนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ จานวน 8 คน มีต้นทุนด้านค่าแรงเพิ่มขึ้น 400 บาท/วัน และมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 7 ชิ้น/คน/วัน เมื่อนามาคานวณหาความคุ้มค่าในการจ่ายค่าตอบแทนจึงพบว่า กรณีโค้ด A2
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกาไรเพิ่มขึ้นด้วย
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อนึ่ง กรณีจานวนพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของทั้ง 2 โค้ดที่มีจานวนแตกต่างกัน
เนื่องจาก ข้อจากัดในการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับหัวหน้าเป็นผู้ส่งรายชื่อเข้า
รับการอบรม โดยหัวหน้าจะพิจารณาส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น แต่ละหลักสูตรตาม
จานวนที่เหมาะสมและไม่กระทบกับกระบวนการผลิตของโค้ดนั้น ๆ
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
5.3.1 เนื่ องจากกลุ่ มตัว อย่างที่ผู้ วิจัย ได้ นามาทาการทดลองมีจ านวนน้ อยเกิ นไป ดังนั้น
ผลการวิ จั ย นี้ จึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ชั ด เจนว่ า แรงจู ง ใจจากการให้ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการผลิตของพนักงานรายวันผลิต บริษัท A
5.3.2 การเก็ บ ข้ อ มู ล ประสิ ท ธิ ผ ลการผลิ ต ต่ อ คนต่ อ วั น ที่ จ ะท าให้ เ ห็ น ภาพได้ ชั ด เจนว่า
โครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษมีผลต่อประสิทธิผลของพนักงานหรือไม่ บริษัท A ควรกาหนดจุดงานที่
เป็นพื้นที่ตัวอย่าง จานวน 1 จุดงาน(หรือ 1 โค้ด) จากนั้น จัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานผลิตใน
จุดงานตัวอย่างทั้งหมด เพื่อให้พนักงานทั้งหมดได้ทักษะที่ระดับ 1 ทุกคน แล้วจึงทาการเก็บข้อมูล
ประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวันของพนักงานผลิตพื้นที่ ตัวอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วนาข้อมูล
ประสิทธิผลการผลิตต่อคนต่อวันมาเปรียบเทียบกันกับจุดงานที่ไม่มีพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
วิธีนี้ จะทาให้ได้บทสรุปที่ชัดเจนว่า โครงการดังกล่าวของบริษัท A เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิ
การผลิตได้อย่างแท้จริงหรือไม่
5.3.3 สาหรับหลักสูตรที่ทางบริษัท A กาหนดให้พนักงานเข้าอบรมและทดสอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่กาหนดจึ งจะได้รั บ ค่าตอบแทนพิเศษนั้น ผู้ วิจัยพบว่าเนื้อหาหลักสู ตร เป็นการให้ ความรู้
พื้นฐานในการผลิตสาหรับทุก ๆ จุดงาน ซึ่งทุกจุดงานในบริษัท A มีกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตที่
แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ดังนั้น การจัดอบรมเพื่อวัดประสิทธิผลการผลิต จึงควรจัดทาหลักสูตรที่
เน้นสอนทักษะในการผลิตเฉพาะของแต่ละจุดงานหรือเฉพาะโค้ดนั้น ๆ ซึ่งจะทาให้วัดประสิทธิผลหลัง
การอบรมออกมาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ง
ต่อไป ควรศึกษาต้นทุนในการสรรหาพนักงานผลิตต่อคนว่ามีต้นทุนในการดาเนินการเป็นเงินจานวน
เท่าใด และโครงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้ช่วยลดต้นทุนในการสรรหาพนักงานใหม่ได้เป็นมูล ค่า
เท่าใด
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