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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานในหัว ข้อ “ ความพึงพอใจและแรงจู งใจในการทํางานของบุ คลากร
บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ ” สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
5.1.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ 25-35 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
5.1.1.2 ข้อมูลข้อมูลด้านความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจใจการทํางานในด้านต่างๆดังนี้
1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในผูบ้ ริ หารภาพรวมระดับปานกลาง และเมื่อ
แยกเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาไว้ ใจและ เชื่อมัน่ ในความสามารถ และ ผูบ้ งั คับบัญชาเอาใจใส่
ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กบั พนักงานมากที่สุดเท่ากัน รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นคุณค่า
และ ให้ความสําคัญของบุคลากรในหน่ วยงาน การนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จของผูบ้ ริ หารใน
หน่ วยงาน นโยบายและการบริ หารการจัดการของหน่ อยงานที่สังกัดอยู่ในปั จจุบนั บังคับบัญชา
สามารถเป็ นแบบอย่างที่ ผูบ้ งั คับบัญชามีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ การ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบ
อํานาจ ตามลําดับ
2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับปานกลาง และ เมื่อแยกเป็ น
รายข้อ พบว่า ให้ความพึงพอด้าน การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาหน่ วยงานมากที่สุดรองลงมาคือ
หน่ วยงานมีอุปกรณ์/เครื่ องมือ สําหรับการทํางานการจัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมต่อสภาวะ
ฉุกเฉิน และ ภัยพิบตั ิ สถานที่ทาํ งานในหน่วยงาน และ การดูแลรักษาความปลอดภัยบริ เวณสถานที่
ทํางาน ตามลําดับ
3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับในความรับผิดชอบ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับปานกลาง และ เมื่อแยกเป็ น
รายข้อ พบว่า ให้ความพึงพอด้านความมีอิสระในการตัดสิ นใจมากที่สุด รองลงมาคือ การวางแผน
ในการทํางาน และ สามารถแก้ไขปั ญหาในการทํางานด้วยตัวเอง ความเหมาะสมของงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความท้า ทายของงานที่ รั บ มอบหมาย การรั บ มอบหมายงานที่ ต รงกั บ ความรู ้
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ความสามารถ และ งานมี ก ารเรี ยนรู ้ ไ ม่ ห ยุ นิ่ ง และ ได้รั บ การสนั บ สนุ น ให้ พ ัฒ นาความรู ้
ความสามารถในตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง ตามลําดับ
4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน และ สวัสดีการ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับปานกลาง และ เมื่อแยกเป็ น
รายข้อ พบว่า ให้ความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมต่างๆมากที่สุดรองลงมาคือ การสวัสดิการ
ต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และ สุ ข ภาพกายที่ ดี ก ารได้รั บ ค่ า รั บ ตอบแทนเป็ นธรรม และ
เหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณงานที่รับผิดชอบ ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพ และ
การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสม ตามลําดับ
5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่ อสารในองค์กร
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับปานกลางและการรั บความ
ร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นการปฏิบตั ิงานมากที่สุดเท่ากันรองลงมาคือ การสื่ อสาร การรับฟั ง
ความคิดเห็ น และ การมี ส่วนร่ วมในหน่ วยงาน ช่ องทางการสื่ อสารของหน่ วยงาน หน่ วยงานมี
แหล่งข้อมูลข่าวสารให้สามารถเข้าถึงได้การเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ การประชุ มชี้ แจง/ขอความคิดเห็ น ช่ องทางทางการสื่ อสารของหน่ วยงาน และ การ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงานตามลําดับ
6) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก และ เมื่อแยกเป็ นรายข้อ
พบว่า ให้ความพึงพอใจด้านแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่ วยงานมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ได้รับการพัฒนาทักษะ และ ความสามารถเพื่อเตรี ยม และ การได้รับการสนับสนุน และ ส่ งเสริ มให้
อบรม/สัมมนา ตามลําดับ
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 จํานวนพนักงานที่ตอบแบบสอบถามไม่ใช้จาํ นวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั จึง
ทําให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีเพียงบางแผนกเท่านั้น
5.1.2.2 พนักงานในแต่ละแผนกที่ตอบแบบสอบถามใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามนาน
เนื่ องจากมี ภาระงานที่มาก จึ งทําให้การได้ขอ้ มูลกลับมาล่าช้า ส่ งผลต่อการทํารายงานสหกิ จไม่
เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้
5.1.3 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ประกอบหรือฝ่ ายบุคคล
5.1.3.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
องค์กรต้องสร้ าง การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอํานาจมีความเหมาะสม การนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ
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ของผูบ้ ริ หารในหน่วยงาน ไว้ใจและเชื่อมัน่ ในความสามารถ เอาใจใส่ ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ มี
ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เห็ นคุณค่า และให้ความสําคัญของบุคลากรใน
หน่วยงาน เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็น สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี นโยบายและการ
บริ หารการจัดการของหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
5.1.3.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การดูแลรักษาความปลอดภัยบริ เวณสถานที่ทาํ งาน เช่น บริ เวณลานจอดรถ ห้อง
ทํางาน ฯลฯ โดยการจ้างคนรักษาความปลอดภัยหรื อติดตั้งกล้องวงจรปิ ด เพื่ออํานวยความปลอดภัย
ให้แก่พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริ การ
5.1.3.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
องค์กรต้องสร้างความเหมาะสมของงานในความรับผิดชอบ ความท้าทายของงาน
ที่รับมอบหมาย การเรี ยนรู ้ไม่หยุดนิ่ ง และได้รับการสนับสนุ นให้พฒั นาความรู ้ ความสามารถใน
ตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง มีอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อความสําเร็ จของงาน การได้รับมอบหมายงาน
ที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถ การวางแผนในการทํางาน และสามารถแก้ไขปั ญหาในการทํางาน
ด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
5.1.3.4 ความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
องค์ก รควรจัด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และสุ ข ภาพกาย ให้ แ ก่
พนักงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้ลดการตึงเครี ยดจากการทํางาน
ฝ่ ายบุคคลควรจะถามพนักงานว่าพนักงานต้องการสวัสดิการแบบไหน เพื่อให้ตรง
กับความต้องการที่แท้จริ งของพนักงาน
5.1.3.5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่ อสารในองค์กร
องค์กรต้องสร้างการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ช่องทางการสื่ อสารของ
หน่ วยงาน การประชุมชี้แจง หรื อ หารื อ หรื อ ขอความคิดเห็นในเรื่ องสําคัญที่เกี่ยวกับองค์กร เปิ ด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หน่ วยงานมีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้
สามารถเข้าถึงได้ ช่ องทางการสื่ อสารของหน่ วยงาน การได้รับความร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานใน
การปฏิบตั ิงาน การแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การสื่ อสาร การรับฟั งความ
คิดเห็น และการมีส่วนร่ วมในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
5.1.3.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ อยูใ่ นระดับมาก
องค์กรต้องสร้าง การพัฒนาทักษะ และความสามารถเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ การสนับสนุน และส่ งเสริ มให้ร่วมอบรม หรื อ สัมมนา หรื อ การพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับประสบการณ์วิชาชี พตามสาขาวิชาที่เรี ยนเพิ่มเติมนอกเหนื อไปจากการ
เรี ยนในห้องเรี ยน
5.2.1.2 เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบ และมี
ความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
5.2.1.3 ส่ งผลให้มีผลการเรี ยนดีข้ ึนภายหลังการปฏิบตั ิงาน เนื่ องด้วยมีความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.4 เกิดทักษะการสื่ อสารข้อมูล
5.2.1.5 สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 พนักงานที่ปรึ กษามีภาระงานจํานวนมาก บางครั้งไม่มีเวลาในการสอนงาน
5.2.2.2 งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับสาขาที่เรี ยน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. องค์กรควรจัดทําคู่มือสําหรับนักศึกษาฝึ กงานหรื อพนักงานใหม่ เพื่อช่วยลดภาระ
การสอนงาน
2. องค์กรควรจัดนักศึกษาฝึ กงานให้ตรงกับสาขาที่เรี ยนมา เพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กงานได้
นําความรู ้จากการเรี ยนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

