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โครงการสหกิจศึกษาเรื่ องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ABC จากัด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน 2) เพื่อเสนอแนวทาง
สร้ างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยจะใช้แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ทา
การเก็บ ข้อมู ล จากพนัก งานบริ ก ารของบริ ษ ทั ABC จานวน 50 ชุ ด สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ABC จากัด อยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน คือด้านความสัมพันธ์ ด้านความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงาน และด้านการยอมรับนับถือ ส่ วนอีก 2 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง คือด้านความก้าวหน้า และ
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการตามลาดับ
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน / บริ ษทั ABC จากัด / พนักงานบริ การ

สารบัญ
จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีของแรงจูงใจ
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 ชื่อและสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริ การหลักขององค์กร
3.3 รู ปแบบองค์กร
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินงาน
บทที่ 4 ผลการปฏิบตั ิตามโครงการ
4.1 ผลการปฏิบตั ิตามโครงการ
บทที่ 5 สรุ ปผลข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงการ
5.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ผอู ้ ื่น
5.4 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

หน้า
ก
ข
ค
ง
1
1
2
2
2
3
3-6
6-7
8
8
8-13
14
15
15
15
15-16
17
17-25
26
26-27
27
27
28

5.5 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.6 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
ภาคผนวก ข บทความวิชาการ
ภาคผนวก ค ข้อมูลไวนิล

28
28
29
30-32
33-36
37

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6

รู ปแบบองค์กร
รู ปแบบการดาเนินงาน
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ด้านการยอมรับนับถือ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ด้านความสัมพันธ์
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน ด้านความก้าวหน้า

14
16
18-19
20
21
22
23
24

สารบัญรู ปภาพ
หน้า
ภาพที่ 3.1 ภาพข้าวผัดปลาเค็ม
ภาพที่ 3.2 บะหมี่หมูกรอบ
ภาพที่ 3.3 ปอเปี๊ ยะกุง้
ภาพที่ 3.4 ซาลาเปาลาวา
ภาพที่ 3.5 โจ๊กหอยเป๋ าฮื้อ

9
10
11
12
13

บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ัท ABC จ ำกัด เป็ นบริ ษ ัท เอกชนขนำดกลำงท ำธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ำรจ ำหน่ ำ ยอำหำรและ
เครื่ องดื่ ม ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 ปั จจุบนั มี สำขำทั้งหมด 5 สำขำและเร็ วๆนี้ จะมี กำรเปิ ดเพิ่มอี ก 1
สำขำ เป็ นร้ ำนอำหำรจีนสไตล์โมเดิร์น ปั จจุบนั ร้ำนอำหำรจีน ไม่เป็ นที่นิยมสำหรับคนในยุคสมัยใหม่
บำงคนแค่ พู ดถึ งร้ ำนอำหำรจี น ก็ อำจจะมี ภำพขึ้ น มำว่ำต้องโบรำณ วัย รุ่ น ไม่ นิย มรับ ประทำน ดู ไ ม่
น่ำสนใจ แต่ร้ำนอำหำรจีนของบริ ษทั ABC จำกัด มีควำมแตกต่ำง มีกำรผสมผสำนรู ปแบบอำหำรทำให้
มีควำมแตกต่ำงน่ำสนใจ หัวใจสำคัญประกำรหนึ่ งของร้ำนอำหำร คือพนักงำนที่ทำหน้ำที่ให้บริ กำรซึ่ ง
เป็ นบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์กบั ลู กค้ำโดยตรง มีโอกำสที่ลูกค้ำร้องเรี ยนหรื อต่อว่ำพนักงำน ทำให้พนักงำน
ลำออกเพิ่มสู งขึ้น
ธุ รกิ จในปั จจุบ นั กำลังประสบกับปั ญหำกำรรั กษำพนักงำนให้อยู่กบั องค์กรระยะยำว ดังนั้น
จะต้องแสวงหำแรงจูงใจให้กบั พนักงำนเพื่อสร้ำงแรงผลักดัน ให้พนักงำนมีแรงจูงใจในกำรทำงำน ถ้ำ
ไม่มีแรงจูงใจให้กบั พนักงำน สุ ดท้ำยก็จะมีกำรลำออกตำมมำและส่ วนมำกสำเหตุของกำรลำออกของ
พนักงำนเกิดจำกบทบำทหน้ำที่และปริ มำณงำนของพนักงำนที่มีมำกเกินไป พนักงำนเกิดควำมเหนื่ อย
ล้ำกับงำน รวมถึงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่ วมงำน ปั จจัยเหล่ำนี้ มีส่วน
สำคัญต่อระดับแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน และส่ งผลให้พนักงำนลำออก
ที่กล่ำวมำข้ำงต้นดิฉนั จึงจัดทำโครงงำนสหกิจศึกษำเรื่ องกำรศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำน
ของพนักงำน ของบริ ษทั ABC จำกัด โดยใช้แบบสอบถำมแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิ เป็ นเครื่ องมือในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งผลกำรศึกษำจะช่ วยให้ทรำบถึ งแรงจูงใจที่มีผลต่อกำรปฏิ บตั ิงำนของพนักงำน
มำกขึ้ น และจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของพนักงำนในองค์กร ในกำรนี้ จะนำไปใช้ในกำร
พัฒนำให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ นทั้งด้ำนควำมสั มพันธ์ ควำมรั บผิดชอบ และสวัส ดิ กำรต่ำงๆภำยใน
บริ ษ ัท ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่ จ ะตอบสนองควำมต้อ งกำรของพนัก งำนเพื่ อ สร้ ำงแรงจู งใจใน
กำรปฏบัติงำน และสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพมำกขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
1.2.1 เพื่อศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทำงสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงำน
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1.3 ขอบเขตของโครงกำร
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม – 30 สิ งหำคม พ.ศ. 2562
1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร ศึกษำเฉพำะพนักงำนร้ำนอำหำร บริ ษทั ABC จำกัด
1.3.4 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ ศึกษำสำขำMBK เซ็นทรัลเวิลด์ เซนจูรี่อ่อนนุ ช พัทยำ แฟชัน่ ไอส์
แลนด์ เมืองทองธำนี
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผูบ้ ริ หำรทรำบถึงระดับแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
1.4.2 ผูบ้ ริ หำรนำข้อมูลไปใช้วำงแผนกำรปรับปรุ ง และพัฒนำวิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงำน

บทที2่
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง การศึ ก ษาแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานบริ ษ ทั ABC
จากัด มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีของแรงจูงใจ
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีของแรงจูงใจ
2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ
ดวงพร โพธิ์สร (2558) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการทางาน คือ พลังหรื อแรงผลักดัน ทั้งภายนอก
และภายในตัวบุคคล หรื ออินทรี ยซ์ ่ ึ งกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมในแนวทางที่สนองตอบ ต่อความต้องการ
ของตน นัน่ คือความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ แรงขับ และรางวัลอันเป็ น สิ่ งล่อใจ รวมทั้งเป็ นแรง
กระตุน้ ที่จะท าให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ แต่ละบุคคลจะเลือกแสดง พฤติกรรมเพื่อตอบสนองที่
เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป พฤติกรรมที่เลือก แสดงนี้จะเป็ นผลมาจากลักษณะ
ของบุคคล บรรยากาศและสภาพแวดล้อมขององค์กรซึ่ งเป็ นสิ่ งเร้า ที่มีพลัง อิทธิพลและเป็ นแรงผลักดัน
กระตุน้ สนับสนุ น หรื อควบคุ มให้แต่ละบุ คคลริ เริ่ ม มีความมานะพยายามแสดงพฤติกรรมหรื อรักษา
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งให้คงอยู่ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่ตอ้ งการซึ่ งความต้องการที่เข้มมาก
ที่สุดจะเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ปฐมวงค์ สี ห าเสนา (2557 : อ้ างถึ ง ใน นเรศ ภู โคกสู ง 2541) กล่ า วว่า แรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้สึก ที่มีความสุ ขหรื อเจตคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเกิดจากการ
ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในปั จจัยต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานถ้าบุคคลมีความรู ้สึกหรื อเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิ บตั ิงาน ในทางบวกจะมีผลทาให้เกิ ดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีการเสี ยสละ ตรงกัน
ข้ามถ้าบุคคลมีความรู ้ สึกหรื อเจตคติที่มีต่อการปฏิ บตั ิงานในทางลบ จะทาให้เกิ ดความไม่พึงพอใจแก่
งาน ท าให้ไ ม่ มี ค วามกระตื อรื อร้ น ในการปฏิ บ ตั ิ งาน ขาดความรับ ผิดชอบในการปฏิ บ ัติงาน ทั้ง นี้
เนื่ องจากความพึ งพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของบุ คคลไม่ คงที่ แน่ นอน อาจเปลี่ ยนแปลงได้เสมอตาม
กาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรทาการตรวจสอบความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ทาการแก้ไข ปรับปรุ งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้เอื้อ
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หรื อ สนองตอบต่ อ ความต้อ งการของบุ ค ลากรเพื่ อ เป็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจและกระตุ ้น ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบตั ิงานทาให้องค์กรเกิดความเจริ ญและประสบความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
วินิจ ธิวะโต (2556) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน หมายถึ ง สิ่ งที่มากระตุ น้
หรื อผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมา เพื่อที่จะบรรลุเป้ าหมายหรื อตอบสนอง
ความต้องการที่ตนมีอยู่ แรงจูงใจในการท างาน จึงเป็ นพลังที่ส่งผลให้บุคคลปฏิบตั ิภาระหน้าที่ให้สาเร็ จ
ตามที่องค์กรกาหนด ซึ่ งบุคคลจะมีแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงานจะต้องมีความต้องการเป็ นพื้นฐาน และ
ความต้องการนั้นจะเริ่ มด้วย ความปรารถนา วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย เป้ าหมาย ความอยากเป็ นเงื่อนไข
และถ้าเงื่อนไขได้รับ การกระตุ น้ หรื อผลักดันแล้วก็จะได้รับการตอบสนอง โดยบุคลากรเหล่านั้นจะ
แสดงพฤติกรรม ออกมาอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ซึ่ งส่ งผลทาให้ได้ผลงานที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
2.1.2 องค์ ประกอบของแรงจูงใจ
ปฐมวงค์ สี หาเสนา (2557) กล่าวว่า ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg et al. (1959) เป็ นทฤษฎีจูง
ใจเชิ งเนื้ อหาทฤษฎีหนึ่ ง ที่มาจากผลงานวิจยั ของ Herzberg et al. เป็ นการศึกษาปั จจัยหรื อองค์ประกอบ
ต่างๆที่เชื่ อมโยงเกี่ ยวกับงาน โดยเฉพาะปั จจัยที่ทาให้เกิ ดความพึงพอใจ ส่ วนใหญ่ประเด็นที่ เกี่ ยวกับ
สภาพที่ อยู่ลอ้ มรอบงานนั้น (Job context) Herzberg et al. เรี ยกปั จจัยนี้ ว่า ปั จจัยจูงใจ (Motivators) ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ความส าเร็ จ ในการท างานของบุ ค ลากรการที่ จ ะจู ง ใจให้ บุ ค คลปฏิ บ ั ติ ง านให้ เต็ ม
ความสามารถนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาควรทาให้งาน มีลกั ษณะที่ทา้ ทายความสามารถ แต่ก็ควรคานึงถึง ความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล เพราะงานที่ มี ล ัก ษณะท้า ทายต่ อ บุ ค คลหนึ่ ง อาจจะไม่ เป็ นสิ่ งที่ ท ้า ทาย
ความสามารถของอีกบุคคลหนึ่งได้ดงั นั้น ผูบ้ งั คับบัญชาควรจะต้องพิจารณาถึง ความถนัด ทักษะ และ
การศึกษาในการที่จะปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมายให้ทา
2. การได้รับการยอมรั บนับ ถื อ การที่ บุ คลากรได้รับการยอมรับ นับถื อ ไม่ว่าจะมาจาก กลุ่ ม
เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลอื่น ๆ เช่ น ได้รับคาชม ได้รับคาแนะนาชี้ แจงอย่างมี เหตุผล
ได้รับความไว้วางใจ ได้รับการเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและจิตใจ ผูบ้ งั คับบัญชา
ยอมรับเกี่ยวกับความคิดเห็น จะทาให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกภูมิใจในฐานะของตนเอง มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมาก
ยิง่ ขึ้น
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3. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ บุคลากรจะต้องปฏิบตั ิงานที่ตรงกับความรู ้ความสามารถ เป็ นงานที่
ท้าทายให้อยากปฏิบตั ิงาน ตรงกับความสนใจและความถนัด เหมาะกับความรู ้ ความสามารถและงานที่
ปฏิบตั ิตอ้ งพัฒนาความรู ้และเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
4. ความรั บ ผิ ด ชอบ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านในองค์ก ร ก็ ต้อ งการให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ มี ค วาม
รับผิดชอบในการทางาน รู ้จกั หน้าที่ของตนเอง
5. ความก้าวหน้าบุคคลทุกคนมีความต้องการที่จะมีความเจริ ญเติบโตในหร้าที่การงาน บุคลากร
ทุกคนมีจุดมุ่งหมาย มีเป้ าหมายจากการทางานและความต้องการที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่ งให้ไปสู่
ระดับที่สูงกว่า
6. เงินเดือน ค่าจ้างหรื อค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานรวมทั้งผลประโยชน์ เกื้อกูลอื่นๆ
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยง
พงศ์ หรดาล (2540 : 66) ได้กาหนดองค์ประกอบของแรงจูงใจเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความต้องการ (needs) ความต้องการของมนุ ษ ย์ที่ เกิ ดจากการขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในตัวของ
บุคคล ซึ่ งเป็ นการขาดดุล ทั้งร่ างกายและสภาพแวดล้อมภายนอกคนทุกคนมีความต้องการหลายระดับ
และความต้องการของ มนุ ษย์ประกอบด้วย ความต้องการทางด้านกายภาพ (physiological needs) เป็ น
แรงผลักดันที่ เกิ ดขึ้ นผสมกับความต้องการที่จะมีชีวิตและการดารงชี วิต เป็ นความต้องการที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อน เกิ ดขึ้นจากสภาพของสังคม วัฒนธรรม การเรี ยนรู ้ และประสบการณ์ ที่บุคคลนั้นได้รับ
ได้แก่ความต้องการที่เกิดจากสังคม และความต้องการทางสังคม ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
2. แรงจูงใจ (motive) หรื อแรงขับ (drive) แรงจู งใจ เป็ นสิ่ งที่ ม ากระตุ ้นให้ เกิ ดขึ้ นภายในตัว
บุ ค คลไปยังเป้ าหมาย ซึ่ งพฤติ ก รรมที่ ก ระตุ ้น เรี ย กว่า “พฤติ ก รรมที่ ถู ก จู งใจ (motivated behavior)”
พฤติกรรมที่ถูกจูงใจ จะต้องมีกริ ยา อาการอย่างหนึ่ งออกมาในลักษณะที่ เพิ่มพลังและจะต้องมุ่งไปสู่
ทิศ ทางใดทิ ศทางหนึ่ งในขณะที่ แรงขับ เป็ นแรงผลักดันที่ เกิ ดขึ้ นเมื่อบุคคลมีความต้องการถ้าความ
ต้องการมีพลังสู งแรงขับก็จะสู ง ทาให้บุคคลเกิ ดความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะกระทาการต่าง ๆ ให้
บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
3. เป้ าหมาย (goals) เป้ าหมาย เป็ นจุดหมายของพฤติกรรม ซึ่ งเมื่อบรรลุเป้ าหมายแล้วจะทาให้
บุคคลรู ้สึก พึงพอใจ (ลดแรงขับและลดความต้องการ) หรื อรู ้ สึกไม่พอใจ (เพิ่มแรงขบัและเพิ่มความ
ต้องการ) 26 สรุ ป ได้ว่า องค์ป ระกอบของแรงจู ง ใจ เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดได้ต ลอดเวลาเนื่ อ งจาก
ข้าราชการ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความต้องการ ที่จะส่ งผลให้เกิดความไม่สมดุลทางร่ างกาย
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และจิตใจ ก่อให้เกิดแรงขับ หรื อแรงจูงใจที่จะทาให้พฤติกรรมและการกระทาไปสู่ เป้ าหมายที่สามารถ
สนองความ ต้องการนั้นๆ
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้า วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มี
ผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้า 2) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
มี ผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งานของ พนักงาน และลู ก จ้าง องค์การคลังสิ นค้า 3) เพื่ อศึก ษา
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้า จากผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดื อน 15,001 – 25,000 บาท และมีประสบการณ์ ในการทางานต่ า กว่า 5 ปี ระดับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุ คลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุดและแรงจูงใจที่ มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้านความมัน่ คงในการทางาน
ประเสริฐ อุไร (2559) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั เอ
จีซี ออโตโมที ฟ (ประเทศไทย) จากัด มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใน
การ ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน 2) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานกรณี ศึกษาบริ ษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั
เอจี ซี ออโตโมที ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่ า พนั ก งานส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชายมี อ ายุ 30 – 40 ปี
ํ าปริ ญญาตรี อายุงาน 5-10 ปี ตาแหน่ งงานเป็ นพนักงานระดับ
สถานภาพสมรสระดับการศึ กษาต่ากว่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ผลการศึกษาปั จจัยด้านองค์กรพบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั เอจี ซี ออโตโม ที ฟ (ประเทศไทย) จากัด พนักงานมี แรงจู งใจในการ
ปฏิ บ ัติงานในส่ วนของปั จจัย ค้ าจุ น และปั จจัย จู ง ใจโดยรวมทั้ง 13 ด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง และ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสุ ขในการทางาน 2) ด้าน
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 3) ด้านความมี ประสิ ทธิ ภาพ ในภาพรวมแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
นวะรั ตน์ พึ่งโพธิ์สภ (2552) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ธนา
รักษ์ พัฒนาสิ นทรัพย์ จากัด มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน
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บริ ษทั ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์จากัด 2) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของ พนักงานบริ ษทั
ธนารักษ์พฒั นาสิ นทรัพย์จากัด 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วน บุคคลและปั จจัยในการ
ปฏิ บ ัติ งานกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติง านของพนัก งานบริ ษ ัท ธนารั ก ษ์ พัฒ นาสิ น ทรั พ ย์จากัด ผล
การศึ ก ษาพบว่า แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านในภาพรวมและทุ ก ด้ า นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เรี ย ง
ตามลาดับ ได้แก่แรงจูงใจด้านความพยายาม ความทุม่ เท ความร่ วมมือ และความผูกพัน

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
บริ ษทั ABC จำกัด
สำนักงำน : ตั้งอยูท่ ี่ยำ่ นถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ABC จำกัด ปัจจุบนั เป็ นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับธุ รกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม ปั จจุบนั มี
ทั้งหมด 6 สำขำ ได้แก่
1. Central World
2. MBK Center
3. Muang Thong Thani
4. Fashion Island
5. Terminal 21 Pattaya
6. Century Onnut
ซึ่งในร้ำนอำหำรมีอำหำรให้เลือกทำนหลำกหลำย มีเมนูที่คนนิยมรับประทำนกันมีดงั นี้
Fried Rice
ข้ำวผัด ABC
159 บำท
ABC Fried Rice
ข้ำวผัดปลำเค็ม
129 บำท
Salted Fish Fried Rice
กระเพำะปลำผัดแห้ง
189 บำท
Stir Fried Fish Maw
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รู ปที่ 3.1 ข้ำวผัดปลำเค็ม

Noodle
เกี๊ยวกุง้ น้ ำ
Prawn Wonton Soup
บะหมี่หมูเส้นจำเจียง
Ja Jiang Mian
บะหมี่หมูแดง
BBQ Pork Egg Noodle
บะหมี่หมูกรอบ
Roasted Pork Egg Noodle
บะหมี่เป็ ด
Roasted Duck Egg Noodle

199 บำท
109 บำท
109 บำท
129 บำท
129 บำท
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รู ปที่ 3.2 บะหมี่หมูกรอบ

Deep Fried
เผือกทอดหมูแดง
Fried Taro with BBQ Pork
ฟองเต้ำหู ห้ ่อกุง้ ทอด
Deep Fried Bean curd with Shrimp
ปอเปี๊ ยะกุง้
Deep Fried Prawn Spring Roll
พำยหมูแดง
BBQ Pork Pie
พำยไส้ครี ม
Custard Pie
ปอเปี๊ ยะกุง้ ครี มสลัด
Deep Fried Prawn Mayonnaise Soring Roll

69 บำท
89 บำท
79 บำท
49 บำท
49 บำท
69 บำท
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รู ปที่ 3.3 ปอเปี๊ ยะกุง้

Dim Sum Steamed
เบำบัน หมู
Bao Bun Pork
ซำลำเปำหมูแดง
BBQ Pork Bun
ซำลำเปำหมูสับ
Minced Pork Bun
ซำลำเปำลำวำ
Custard lava Bun

99 บำท
59 บำท
59 บำท
59 บำท
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รู ปที่ 3.4 ซำลำเปำลำวำ

Congee
โจ๊กหมูเส้น
Pork Congee
โจ๊กไข่เยีย่ วม้ำ
Preserved Egg Congee
โจ๊กไก่
Chicken Congee
โจ๊กหอยเป๋ ำฮื้อ
Abalone Congee

89 บำท
79 บำท
89 บำท
129 บำท
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รู ปที่ 3.5 โจ๊กหอยเป๋ ำฮื้อ
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3.3 รู ปแบบองค์ กร
CEO
SEVP
Operations Manager

MBK

Central World

Fashion Island

Store
Manager

Store
Manager

Asst. Store
Manager

Kitchen
Staff

Service
Staff

Kitchen
Staff

Kitchen
Supervisor
Service
Staff

MuangThong

Century Onnut

Store
Manager

Store
Manager

Asst. Store
Manager

Asst. Store
Manager

Store
Manager

Asst. Store
Manager
Kitchen
Supervisor

Service
Staff

Terminal21
Pattaya

Kitchen
Staff

Kitchen
Supervisor
Service
Staff

Head Cook

Kitchen
Supervisor
Service
Staff

Kitchen
Staff

Kitchen
Supervisor
Service
Staff

Kitchen
Staff
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษำฝึ กงำนในตำแหน่ง ผูช้ ่วยฝ่ ำยสรรหำบุคลำกร ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำยมีดงั นี้
- หำบุ ค ลำกรตำม website คัด เลื อ กให้ เหมำะสมกับ ต ำแหน่ ง และคุ ณ สมบัติ ต ำมที่ อ งค์ ก ร
ต้องกำร
- โทรนัดสัมภำษณ์บุคลำกรเพื่อเข้ำมำสัมภำษณ์ตำมสถำนที่นดั หมำย
- ตรวจสอบเอกสำรพนักงำนที่เข้ำมำสมัครงำน และติดตำมเอกสำรที่ยงั ไม่ครบ
- ออกรหัสพนักงำนในเว็บขององค์กร
3.5 ชื่ อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ ลดำ สิ รำนี (นำมสมมติ) พนักงำนตำแหน่ง Recruit Officer
3.6 ระยะการปฏิบัติงาน
ในกำรปฏิ บ ตั ิ งำนของนักศึ กษำโครงงำนสหกิ จ ศึ กษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิ บ ตั ิ งำนตั้งแต่ 14
พฤษภำคม 2562 - 30 สิ งหำคม 2562 เป็ นระยะเวลำ 16 สัปดำห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
- กำหนดโครงเรื่ องหลังจำกได้ปฏิ บตั ิงำน ในตำแหน่ ง Recruit ซึ่ งมีหน้ำที่สรรหำบุคลำกรใน
กำรปฏิบตั ิงำน
- ปรึ กษำอำจำร์ยเกี่ยวกับหัวข้อของโครงงำน
- เสนอแบบสอบถำมให้อำจำร์ ยที่ปรึ กษำตรวจสอบ เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วจึงนำแจกให้กบั
พนักงำน
- หำวิธีกำรแก้ไขและแนวทำงในกำรเขียนโครงกำรกับอำจำรย์ที่ปรึ กษำและพนักงำนที่ปรึ กษำ
- ดำเนิ นงำนแก้ไขปั ญหำของเอกสำรตำมรู ปแบบของโครงงำน แล้วดำเนิ นงำนตำมข้อมู ลที่
ได้มำจำกกำรแจกแบบสอบถำม
- สรุ ปผลโครงงำนและข้อเสนอแนะรู ปแบบของโครงงำน
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
1. กำหนดโครงเรื่ อง
2. เสนอแบบสอบถำม
3. ค้นหำวิธีกำร
แก้ปัญหำ
4. ดำเนินกำรแก้ปัญหำ
5. สรุ ปผลโครงกำร

2562
พฤษภำคม

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิ งหำคม

บทที4่
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
โครงการสหกิ จนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน 2)
เพื่อเสนอแนวทางสร้ างแรงจูงใจให้เกิ ดขึ้ นกับพนักงาน โดยศึกษาทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
และ ด้านความก้าวหน้า ซึ่ งในแต่ละด้านจะจาแนกตาม เพศ อายุ การศึ กษา ระดับของรายได้ต่อเดื อน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งงาน
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวัดระดับแรงจูงใจของพนักงาน โดยลักษณะคาถามเป็ น
แบบอันตรภาค (Interval Scale) แต่ละข้อคาถาม มีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรี
สะอาด, (2553: 121) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ระดับแรงจูงใจ มากที่สุด
กาหนดให้ 5 คะแนน
ระดับแรงจูงใจมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ระดับแรงจูงใจปานกลาง
กาหนดให้ 3 คะแนน
ระดับแรงจูงใจน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
ระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด
กาหนดให้ 1 คะแนน
หลังจากคานวณหาค่าเฉลี่ยของคาตอบของแบบสอบถาม สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ได้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงมีระดับแรงจูงใจ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ( ปวส.)
ปริ ญญาตรี
รวม
4. รายได้ ต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 – 35,000 บาท
35,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

22
28
50

44.00
56.00
100.00

21
16
4
3
6
50

42.00
32.00
8.00
6.00
12.00
100.00

5
5
15
8
17
50

10.00
10.00
30.00
16.00
34.00
100.00

40
7
3
0
50

80.00
14.00
6.00
0.00
100.00
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5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 1 ปี
1 - 3 ปี
4 - 6 ปี
7 - 9 ปี
10 ปี ขึ้นไป
รวม
6. ตาแหน่ งงาน
Service
Kitchen
Asst. Manager
Part-time
รวม

38
12
0
0
0
50

76.00
24.00
0.00
0.00
0.00
100.00

21
19
4
6
50

42.00
38.00
8.00
12.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไป พบว่าพนักงานร้าน ABC โดยส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 44.0 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า
25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 42.0 รองลงมาคื อช่ วงอายุ 25-30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.0 และช่ วงอายุที่น้อยที่สุด
ช่ วงอายุ 36- 40 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.0 ตามล าดับ ด้านระดับ การศึ ก ษา พบว่า ส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. คิดเป็ น
ร้อยละ 30.0 และระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อปวส. คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.0 ตามลาดับ ด้าน
รายได้ต่อเดื อน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี รายได้ไม่เกิ น 15,000 บาทต่อเดื อน คิดเป็ นร้อยละ 80.0
รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.00 และ 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.0
ตามลาดับ ด้านระยะเวลาปฏิ บตั ิงานส่ วนใหญ่ต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 76.0 รองลงมาคือ 1-3 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 24.0 และด้านตาแหน่ งงาน พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงาน Service คิดเป็ นร้อย
ละ 42.0 รองลงมาคื อตาแหน่ ง Kitchen คิ ดเป็ นร้ อยละ 38.0 และตาแหน่ ง Asst. Manager มี จานวน
พนักงานน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 8.0 ทั้งนี้เนื่ องจากตาแหน่งข้างต้นเป็ นตาแหน่งระดับหัวหน้าสาขา ซึ่ ง
จะมีสาขาละ 1-2 คน เท่านั้น

20

ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตารางที่ 4.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ
ลาดับ
ที่

หัวข้อ

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

ระดับ
น้อย Mean S.D.
แรงจูงใจ
ที่สุด

ด้ า น เงิ น เดื อ น แ ล ะ
สวัสดิการ
1 มี ก า ร จ่ า ย ค่ า 5
11
31
2
1 3.34 0.80
ล่ ว ง เ ว ล า ที่ (10.00) (22.00) (62.00) (4.00) (2.00)
เห ม าะ ส ม กั บ
งาน
2 ส วั ส ดิ ก า ร ที่ 4
7
28
11
0 3.08 0.83
ได้รับครอบคลุม (8.00) (14.00) (56.00) (22.00) (0.00)
ทั้งหมดแล้ว
3 เ งิ น เ ดื อ น 4
11
30
5
0 3.28 0.76
เห ม าะ ส ม กั บ (8.00) (22.00) (60.00) (10.00) (0.00)
ต าแ ห น่ ง แ ล ะ
ความรู ้
โดยรวม
3.23 0.80

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึ ก ษาแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานของพนัก งานด้านเงิ น เดื อ นและ
สวัส ดิ ก าร พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี แรงจู ง ใจในระดับ ปานกลาง (Mean=3.23 ,
S.D.=0.80) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีการจ่ายค่าล่วงเวลาที่เหมาะสมกับงานผูใ้ ช้มีแรงจูงใจมากที่สุด
(Mean=3.34 , S.D.=0.80) รองลงมาคือ เงิ นเดื อนเหมาะสมกับตาแหน่ งและความรู ้ อยู่ในระดับ ปาน
กลาง (Mean=3.28 , S.D.=0.76) และสวัส ดิ ก ารที่ ไ ด้รั บ ครอบคลุ ม ทั้ง หมด อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(Mean=3.08 , S.D.=0.83) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้ านการยอมรับนับถือ
ลาดับ
ที่

หัวข้อ

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

ระดับ
น้อย Mean S.D.
แรงจูงใจ
ที่สุด

ด้านการยอมรับนับถือ
4 ท่านได้รับการยก 9
27
12
1
1 3.84 0.82
ย่ อ งชมเชยและ (18.00) (54.00) (24.00) (2.00) (2.00)
ยอมรับ จากเพื่ อน
ร่ วมงาน
5 หัวหน้าเชื่ อมัน่ ใน 7
21
21
0
1 3.66 0.80
ค ว า ม รู ้ แ ล ะ (14.00) (42.00) (42.00) (0.00) (2.00)
ค ว าม ส าม าร ถ
ของท่าน
6 ท่ า นพึ ง พอใจกับ 7
25
17
0
1 3.74 0.78
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ (14.00) (50.00) (34.00) (0.00) (2.00)
มอบหมาย
โดยรวม
3.75 0.80

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านการยอมรับนับถือ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในระดับมาก (Mean=3.75 , S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า การได้รับการยกย่องชมเชยและยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับมาก (Mean=3.84 ,
S.D.=0.82) รองลงมาคือ พึงพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย อยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.74 , S.D.=0.78)
และหัวหน้าเชื่อมัน่ ในความรู ้และความสามารถ อยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.66 , S.D.=0.80) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้ านความสั มพันธ์
ลาดับ
ที่

หัวข้อ

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย Mean S.D.
ที่สุด

ด้านความสัมพันธ์
7 ท่ า น แ ล ะ เพื่ อ น 25
16
9
0
0 4.32 0.77
ร่ ว ม ง า น มี (50.00) (32.00) (18.00) (0.00) (0.00)
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี
ระหว่างกัน
8 บ ร ร ย าก าศ แ ล ะ 16
18
16
0
0 4.02 0.82
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี (32.00) (36.00) (32.00) (0.00) (0.00)
ท า ใ ห้ ท่ า น มี
ความสุ ข
9 ท่านมีความ
14
22
13
0
1 3.96 0.86
สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ (28.00) (44.00) (26.00) (0.00) (2.00)
หัวหน้างาน
โดยรวม
4.10 0.82

ระดับ
แรงจูงใจ
มาก

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านความสัมพันธ์ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในระดับมาก (Mean=4.10 , S.D.=0.82) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ท่ า นและเพื่ อ นร่ วมงานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ระหว่างกัน อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (Mean=4.32 ,
S.D.=0.77) รองลงมาคือบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีทาให้ท่านมีความสุ ขอยูใ่ นระดับมาก (Mean=
4.02 , S.D.=0.82) และการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน อยู่ ใ นระดับ มาก (Mean=3.96 ,
S.D.=0.86)
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ตารางที่ 4.5 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้ านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ที่

หัวข้อ

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย Mean S.D.
ที่สุด

ด้ า น ค ว าม ส าเร็ จใน ก าร
ปฏิบตั ิงาน
10 ท่านสามารถแก้ไข 10
24
15
1
0 3.82 0.77
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นใน (20.00) (48.00) (30.00) (2.00) (0.00)
ที่ทางานได้สาเร็ จ
11 ท่ า นพอใจทุ ก ครั้ ง 16
17
16
1
0 3.96 0.86
ที่งานสาเร็ จ
(32.00) (34.00) (32.00) (2.00) (0.00)
12 ไม่วา่ งานจะยากแค่ 13
23
13
1
0 3.92 0.75
ไหนท่ า นก็ จ ะท า (26.00) (46.00) (26.00) (2.00) (0.00)
จนสาเร็ จ
โดยรวม
3.90 0.79

ระดับ
แรงจูงใจ

มาก

มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านความสาเร็ จในการ
ปฏิ บตั ิงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจระดับมาก (Mean=3.90 , S.D.=0.79) เมื่อ
พิ จ ารณารายด้าน พบว่า ท่ านพอใจทุ ก ครั้ งที่ ง านส าเร็ จ อยู่ใ นระดับ มาก (Mean=3.96 , S.D.=0.86)
รองลงมาคือ ไม่ว่างานจะยากแค่ไหนท่านก็จะทาจนสาเร็ จ อยู่ในระดับมาก (Mean=3.92 , S.D.=0.75)
และ ท่านสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางานได้สาเร็ จ อยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.82 , S.D.=0.77)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้ านความก้าวหน้ า
ลาดับ
ที่

หัวข้อ

ด้านความก้าวหน้า
13 ท่ าน ได้ รั บ ก าร
สนับ สนุ นในการ
ปฏิ บั ติ งานจาก
หัวหน้างาน
14 งาน ที่ ท่ าน ท ามี
โอกาสจะท าให้
ท่ า น เ ลื่ อ น
ตาแหน่งสู งขึ้น
15 ท่ าน ได้ รั บ ก าร
พัฒนาความรู ้ผ่าน
การฝึ กอบรมและ
สัมมนา
16 ท่ า น พ อ ใ จ ใ น
ความ ก้ า วห น้ า
ของตาแหน่ งงาน
ที่ทาในปัจจุบนั
โดยรวม

มาก
ที่สุด

ระดับแรงจูงใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย Mean S.D.
ที่สุด

ระดับ
แรงจูงใจ

8
19
23
0
0 3.70 0.74
(16.00) (38.00) (46.00) (0.00) (0.00)

มาก

2
14
23
9
2 3.10 0.89
(4.00) (28.00) (46.00) (18.00) (4.00)

ปานกลาง

3
14
27
5
1 3.26 0.80
(6.00) (28.00) (54.00) (10.00) (2.00)

ปานกลาง

4
16
25
5
0 3.38 0.78
(8.00) (32.00) (50.00) (10.00) (0.00)

ปานกลาง

3.36

0.80 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านความก้าวหน้า พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง (Mean=3.36 , S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าท่านได้รับการสนับสนุ นในการปฏิ บตั ิงานจากหัวหน้างาน อยู่ในระดับมาก (Mean=3.70 ,
S.D.=0.74) รองลงมาคือ ท่านพอใจในความ ก้าวหน้าของตาแหน่งงานที่ทาในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับปาน
กลาง (Mean=3.38 , S.D.=0.78) และงานที่ ท่ านท ามี โอกาสจะท าให้ท่ านเลื่ อนตาแหน่ งสู งขึ้ น อยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean=3.10 , S.D.=0.89) ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ABC
จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. เพื่อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าพนักงานร้าน ABC โดยส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 44.0 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
อายุต่ากว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.0 และช่วงอายุที่
น้อยที่สุด ช่วงอายุ 36- 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. คิด
เป็ นร้อยละ 30.0 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อปวส. คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ตามลาดับ ด้าน
รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 80.0
รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.000 และ 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.0
ตามลาดับ ด้านระยะเวลาปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ต่ากว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ 1-3 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 24.0 และด้านตาแหน่งงาน พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงาน Service คิดเป็ นร้อย
ละ 42.0 รองลงมาคือตาแหน่ง Kitchen คิดเป็ นร้อยละ 38.0 และตาแหน่ง Asst. Manager มีจานวน
พนักงานน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 8.0 ทั้งนี้เนื่องจากตาแหน่งข้างต้นเป็ นตาแหน่งระดับหัวหน้าสาขา ซึ่ ง
จะมีสาขาละ 1-2 คน เท่านั้น
2) ผลวิเคราะห์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
จากการวิเคราะห์แรงจูงใจของพนักงาน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน คือด้านความสัมพันธ์
ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และด้านการยอมรับนับถือ ส่ วนอีก 2 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
ด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามลาดับ เมื่อได้ทาการพิจารณารายด้าน จึงพบว่า
ในส่ วนของด้านความสัมพันธ์น้ นั โดยส่ วนใหญ่พนักงานมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก (Mean =
4.10 , S.D. = 0.82) ต่อมาเป็ นส่ วนของด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานพนักงานมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ น

ระดับมาก (Mean = 3.90 , S.D. = 0.79) อีกเช่นกัน ในส่ วนต่อมาเป็ นด้านการยอมรับนับถือส่ วนใหญ่
พนักงานมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก (Mean = 3.75 , S.D. = 0.80) ต่อมาด้านการความก้าวหน้า
ส่ วนใหญ่พนักงานมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 3.36 , S.D. = 0.80) และในส่ วนของ
ด้านสุ ดท้าย ก็คือด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมีระดับแรงจูงใจอยูใ่ นระดับปานกลางอีกเช่นกัน
(Mean = 3.23 , S.D. = 0.80)
3) แนวทางสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดขึน้ กับพนักงาน
จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว พบว่า ระดับแรงจูงใจที่อยูใ่ นเกณฑ์คะแนนต่าที่สุดคือด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้มาจะนาไปสู่ การแก้ไขและปรับปรุ งทางด้านนี้ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นและตรงต่อความต้องการของพนักงานเช่น การเพิ่มเบี้ยขยันหรื อให้โบนัสกับ
พนักงานที่มีความประพฤติดี ไม่มาทางานสายและไม่มีประวัติการทางานที่ไม่ดี เพิ่มสวัสดิการให้กบั
พนักงานที่มีอยูก่ บั องค์กรมาเป็ นระยะเวลานาน เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของตนเอง
ให้ดียงิ่ ขึ้น
5.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานภายในแผนก Recruit Officer ของบริ ษทั ABC จากัดซึ่ งการทางานในด้านนี้
เน้นการสรรหาบุคลากรเข้าทางานกับองค์กร ต้องหาบุคลากรและติดต่อสัมภาษณ์เข้าทางานทุกวัน มี
การนัดสัมภาษณ์ทุกอาทิตย์ และออกไปตรวจสอบและรับสมัครพนักงานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
จึงทาให้เวลาทางานค่อนข้างรัดตัว ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านเอกสารของพนักงาน การรับโทรศัพท์เพื่อ
ติดต่อสัมภาษณ์พนักงานต่างๆ ทาให้การเก็บแบบสอบถามเกิดความล่าช้า เนื่ องจากพนักงานมีเวลาที่
จากัดต้องปฏิบตั ิบตั ิงานและสาขาที่มีจานวนทั้งหมด 6 สาขามีระยะไกลกันการสลับกะวันหยุดของ
พนักงานไม่ตรงกัน จึงทาให้แบบสอบถามมีไม่ครบตามจานวนของพนักงานทั้งหมด
5.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้ ูอื่น
5.3.1 ควรออกแบบคาถามที่มีความเข้าใจง่ายสามารถให้คนต่างชาติเข้าใจได้มากขึ้นเพื่อจะได้มี
ข้อเสนอแนะต่างๆ
5.3.2 ควรเพิ่มหัวข้อในแบบสอบถามให้ครอบคลุมยิง่ ขึ้นจะทาให้ขอ้ มูลที่เก็บมาได้มีความ
น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น

5.4 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 การทาแผนการวิจยั นี้ทาให้ทราบความต้องการและสิ่ งที่เป็ นแรงจูงใจของพนักงาน
5.4.2 จากการที่ได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานภายในบริ ษทั ABC จากัด ทาให้สามารถนาแบบของ
การทางานจากประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กบั การทางานในอนาคตได้
5.4.3 นักศึกษาได้รับความรู ้ต่าง ๆ จากบุคลากรภายในองค์การ เช่น การคัดเลือกพนักงานเพื่อ
เข้าทางานในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของผูม้ าสมัครงาน น
5.4.4 มีสติในการทางาน และสามารถตั้งรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
5.4.5. เรี ยนรู ้วธิ ี การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ทางานมากขึ้น
5.5 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.5.1 นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในด้านการทางานในแผนก Recruit จึงทาให้ตอ้ งใช้เวลาใน
การเรี ยนรู ้
5.5.2 การทางานในแต่ละวันมีการรับพนักงานเข้ามาทางานให้มีเอกสารจานวนมากที่ตอ้ งเก็บ
รวบรวม มีการคียข์ อ้ มูลต่าง ๆ เข้าระบบ จึงมีบางช่วงเวลาที่การทางานเกิดการขัดข้องและมีความล่าช้า
5.6 ข้ อเสนอแนะ
5.6.1 ก่อนเข้าไปฝึ กงานควรศึกษาการทางานและมีการเตรี ยมความพร้อมในการทางาน
5.6.2 ถ้าในการทางานเกิดความไม่เข้าใจระหว่างการทางานควรสอบถามจากบุคลากรในงาน
นั้นดูเพื่อไม่ให้งานเกิดความผิดพลาดและเกิดผลเสี ยต่อองค์การ
5.6.3 การทางานควรจดรายละเอียดสาคัญต่างๆ ในระหว่างการทางาน เพื่อให้สามารถเข้าใจใน
การทางานได้มากขึ้น
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แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงาน: กรณีศึกษาร้ าน ABC
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ✓ลง ( ) ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 25 ปี ( ) 25-30 ปี
( ) 31-35 ปี
( ) 36-40 ปี
( ) 41 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น/ม.3 ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น / ม.3
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง / ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี
4. รายได้ต่อเดือน
( ) ไม่เกิน 15,000 บาท ( ) 15,000 – 25,000 บาท
( ) 25,001 – 35,000 บาท ( ) 35,001 บาทขึ้นไป
5. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน ( ) ต่ากว่า 1 ปี
( ) 1-3 ปี
( ) 4-6 ปี
( ) 7-9 ปี
( ) 10 ปี ขึ้นไป
6. ตาแหน่งงาน ....................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ ร้าน ABC
รายการประเมิน
ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ
1. มีการจ่ายค่าล่วงเวลาที่เหมาะสมกับงาน
2. สวัสดิการที่ได้รับครอบคลุมทั้งหมดแล้ว
3. เงินเดือนเหมาะสมกับตาแหน่งและความรู ้ของท่าน
ด้ านการยอมรับนับถือ
4. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยและยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน
5. หัวหน้าเชื่อมันในความรู ้ และความสามารถของท่าน
6. ท่านพึงพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้ านความสั มพันธ์
7. ท่านและเพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
8. บรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีทาให้ท่านมีความสุ ข
9. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั หัวหน้างาน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ด้ านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
10. ท่านสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางานได้สาเร็ จ
11. ท่านพอใจทุกครั้งที่งานสาเร็ จ
12. ไม่วา่ งานจะยากแค่ไหนท่านก็จะทาจนสาเร็ จ
ด้ านความก้าวหน้ า
13. ท่านได้รับการสนับสนุนในการปฏิบตั ิงานจากหัวหน้างาน
14. งานที่ท่านทามีโอกาสจะทาให้ท่านเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น
15. ท่านได้รับการพัฒนาความรู ้ผา่ นการฝึ กอบรมและสัมมนา
16. ท่านพอใจในความก้าวหน้าของตาแหน่งงานที่ทาในปั จจุบนั
ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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Abstract

โค รงการสห กิ จศึ กษ าเรื่ องการศึ กษ า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ABC
จ ากั ด วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน 2) เพื่อเสนอ
แนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยจะ
ใช้แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ทาการเก็บข้อมูลจากพนักงานบริ การของบริ ษทั ABC
จานวน 50 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษ ัท ABC จ ากัด อยู่ในระดับ มาก 3 ด้าน คื อ ด้าน
ความสัมพันธ์ ด้านความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน และ
ด้านการยอมรับนับถือ ส่วนอีก 2 ด้านอยูใ่ นระดับปาน
กลาง คื อ ด้านความก้าวหน้า และด้านเงิ น เดื อนและ
สวัสดิการตามลาดับ

This co-operative research presents the
study of the employee’s motivation in their careers in
ABC Co., Ltd. The objectives of this research were:
1. Find the motivation of the employees in their
work; 2. To propose suitable approaches to motivate
the employees. In order to achieve the objectives,
this research created a motivation survey by
collecting 50 surveys from the employees in ABC
Co., Ltd. Moreover, in the analytic stage, frequency,
percentages, means, and standard deviations will be
applied. This research found out that the levels of
motivation of the employees in ABC Co., Ltd. in the
way of relationship, success, and respect are
considered high, while progress and salary & welfare
are moderate.

คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / บริษัท ABC
จากัด / พนักงานบริการ

Keyword: work motivation, ABC Co., Ltd.,
employee
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วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของลู ก ค้าที่ มี ต่ อ
การใช้ บริ การทีโอทีไฟเบอร์ออฟติค
2. เพื่อนาเสนอแนวทางในการพัฒนากลยุท ธ์
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ขอบเขตโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึ กษาแรงจู งใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. ข อ บ เข ต ด้ า น เวล า ตั้ งแ ต่ วั น ที่ 1 4
พฤษภาคม – 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
3. ขอบเขตด้ านประชากร ศึ ก ษาเฉพาะ
พนักงานร้านอาหาร บริ ษทั ABC จากัด
4. ขอบเขตด้านสถานที่ ศึ กษาสาขา MBK
เซ็นทรัลเวิลด์ เซนจูรี่อ่อนนุช พัทยา
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ผู ้บ ริ หารทราบถึ ง ระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. ผู ้ บ ริ ห ารน าข้ อ มู ล ไป ใช้ ว างแผน การ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาวิ ธี ก ารใหม่ ๆในการสร้ า ง
แรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
ขั้ น ตอนและวิธี ในการด าเนิ น งาน “โครงการสหกิจ
ศึกษา”
1. กาหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ปฏิบตั ิงาน ใน
ตาแหน่ง Recruitซึ่งมีหน้าที่สรรหาบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. ปรึ กษาอาจาร์ยเกี่ยวกับหัวข้อของโครงงาน
3. เสนอแบบสอบถามให้อาจาร์ยที่ปรึ กษา
ตรวจสอบเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงนาแจกให้กบั
พนักงาน
4. หาวิธีการแก้ไขและแนวทางในการเขียน
โครงการกับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา

5. ดาเนินงานแก้ไขปั ญหาของเอกสารตาม
รู ปแบบของโครงงานแล้วดาเนินงานตามข้อมูลที่
ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม
6. สรุ ปผลโครงงานและข้อเสนอแนะรู ปแบบ
ของโครงงาน
ผลการปฏิบัตติ ามโครงงาน
โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาการประเมิ น ผล
การศึ ก ษาแรงจู งใจในการปฏิ บัติ ง านของพนักงาน
บริ ษัท ABC จ ากัด เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น โดยเก็ บ ข้อ มู ล และน า
ข้อมูลที่ ได้จากการสารวจมาประมวลผล โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการประมวลผลหา
ค่า เฉลี่ ย,ร้อยละและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในการ
รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุปผล
จากโครงงานสหกิ จศึ กษา เรื่ องการศึ กษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ABC
จากัด สามารถปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
1. การท าแผนการวิจัยนี้ ท าให้ ท ราบความ
ต้องการและสิ่ งที่เป็ นแรงจูงใจของพนักงาน
2. จากการที่ ไ ด้ เ รี ยนรู ้ ร ะบบการท างาน
ภายในบริ ษทั ABC จากัด ทาให้สามารถนาแบบของ
การท างานจากประสบการณ์ ม าประยุก ต์ใช้กับ การ
ทางานในอนาคตได้
3. นักศึกษาได้รับความรู ้ต่าง ๆ จากบุคลากร
ภายในองค์ก าร เช่ น การคัด เลื อ กพนั ก งานเพื่ อ เข้า
ทางานในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของผู ้
มาสมัครงาน น
4. มีสติในการทางาน และสามารถตั้งรับต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
5. เรี ย นรู ้ วิธี ก ารปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ สั ง คมที่
ทางานมากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
ตามที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสห
กิจศึกษา เรื่ องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั ABC จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม
2562 ถึ งวัน ที่ 30 สิ ง หาคม 2562 นั้น ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไป
ด้ ว ยดี เนื่ องจากได้ รั บ ความอนุ เคราะห์ แ ละความ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายด้วยกันดังนี้.
1. ดร.สมพร ปานยินดี อาจารย์ที่ปรึ กษา
ขอบพระคุ ณ อาจารย์ทุ ก ท่ านที่ เคารพ ที่ ไ ด้
เสริ มสร้างความรู ้หรื อแนวคิดและให้คาชี้แจงต่าง ๆ อัน
เป็ นรากฐานส าคั ญ เพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กบั ตนเองและสังคมต่อไป และขอบคุณทุ ก
ๆ ท่ า นที่ ไ ม่ ไ ด้ร ะบุ ณ ที่ น้ ี คอยเป็ นที่ ป รึ ก ษาให้ กับ
นักศึกษาฝึ กงาน
ท้ายสุ ดนี้ ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณทุกท่านที่ มีส่วน
ร่ วมในการให้ ขอ้ มู ลและค าแนะน าที่ ดี ท าให้รายงาน
ฉบับ นี้ เสร็ จอย่างสมบู ร ณ์ แบบหากมี ข ้อ ผิด พลาดแต่
อย่างใดผูจ้ ดั ทาต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษทั ABC จากัด
Work Motivation of Employees of ABC Co., Ltd.
อาจารย์ ทปี่ รึกษาโครงงานสหกิจศึกษา : ดร.สมพร ปานยินดี
จัดทาโดย : นางสาว กฤติยาภรณ์ แซ่ ลี้
บทคัดย่ อ
โครงการสหกิ จศึกษาเรื่ องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั
ABC จากัดวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2) เพื่อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน โดยจะใช้แบบสอบถามการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ทาการเก็บข้อมูลจากพนักงานบริ การของบริ ษทั ABC จานวน 50
ชุ ด สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งแบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ABC จากัด อยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน คื อ ด้านความสั ม พัน ธ์ ด้านความส าเร็ จ ในการปฏิ บัติ งาน และด้านการ
ยอมรับนับถือ ส่ วนอีก 2 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง คือด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือน
และสวัสดิการตามลาดับ
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน / บริ ษทั ABC จากัด / พนักงานบริ การ
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2. ผูบ้ ริ หารนาข้อมูลไปใช้วางแผนการปรับปรุ ง และพัฒนาวิธีการใหม่ ๆในการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
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