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ปฏิบติังานของบริษทั ABC จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือดา้นความสัมพนัธ์ ดา้นความส าเร็จในการ
ปฏิบติังาน และดา้นการยอมรับนบัถือ ส่วนอีก 2 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือดา้นความกา้วหนา้ และ
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการตามล าดบั 
 
ค าส าคญั :  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน / บริษทั ABC จ ากดั / พนกังานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
                                                                                           หนา้ 

    จดหมายน าส่งรายงาน ก 
    กิตติกรรมประกาศ ข 
    บทคดัยอ่ ค 
    Abstract  ง 

บทท่ี 1 บทน า 1 
 1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
 1.2  วตัถุประสงคข์องโครงงาน 2 
 1.3  ขอบเขตโครงงาน 2 
 1.4  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2 

บทท่ี 2 การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีของแรงจูงใจ 3-6 
 2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 6-7 

บทท่ี 3 รายละเอียดการปฏิบติังาน 8 
 3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 8 
 3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 8-13 

 3.3  รูปแบบองคก์ร 14 
 3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 15 
 3.5  ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 15 
 3.6  ระยะเวลาปฏิบติังาน 15 
 3.7  ขั้นตอนและวธีิการในการด าเนินงาน 15-16 

บทท่ี 4 ผลการปฏิบติัตามโครงการ 17 
 4.1  ผลการปฏิบติัตามโครงการ 17-25 
 บทท่ี 5 สรุปผลขอ้เสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงการ 
26 
26-27 

 5.2  ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 27 
 5.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก่ผูอ่ื้น 27 
 5.4  สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 28 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.5  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 28 
 5.6  ขอ้เสนอแนะ 28 

บรรณานุกรม 29 
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 30-32 
ภาคผนวก ข บทความวชิาการ 33-36 
ภาคผนวก ค ขอ้มูลไวนิล 37 



 

 

สารบัญตาราง 
                                                                                           หนา้ 

 

    ตารางท่ี 3.1  รูปแบบองคก์ร 14 
    ตารางท่ี 3.2  รูปแบบการด าเนินงาน 16 
    ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 18-19 
    ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  20 

 ของพนกังานดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  
 ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 21 
 ของพนกังาน ดา้นการยอมรับนบัถือ  
 ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 22 
 ของพนกังาน ดา้นความสัมพนัธ์  
ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 23 

 ของพนกังาน ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  
 ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 24 

ของพนกังาน ดา้นความกา้วหนา้  
   
   
   
   
   
   
   

  
   
   
   
   
   



 

 

สารบัญรูปภาพ 
                                                                                           หนา้ 

 

    ภาพท่ี 3.1  ภาพขา้วผดัปลาเคม็ 9 
    ภาพท่ี 3.2  บะหม่ีหมูกรอบ 10 
    ภาพท่ี 3.3  ปอเป๊ียะกุง้ 11 
    ภาพท่ี 3.4  ซาลาเปาลาวา  12 
  ภาพท่ี 3.5  โจก๊หอยเป๋าฮ้ือ 13 



 

 

บทที1่ 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
บริษัท ABC จ ำกัด เป็นบริษัทเอกชนขนำดกลำงท ำธุรกิจให้บริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและ

เคร่ืองด่ืม ตั้งแต่ช่วงตน้ปีพ.ศ. 2561 ปัจจุบนัมีสำขำทั้งหมด 5 สำขำและเร็วๆน้ีจะมีกำรเปิดเพิ่มอีก 1 
สำขำ เป็นร้ำนอำหำรจีนสไตล์โมเดิร์น ปัจจุบนัร้ำนอำหำรจีนไม่เป็นท่ีนิยมส ำหรับคนในยุคสมยัใหม่ 
บำงคนแค่พูดถึงร้ำนอำหำรจีน ก็อำจจะมีภำพข้ึนมำว่ำต้องโบรำณ วยัรุ่นไม่นิยมรับประทำน ดูไม่
น่ำสนใจ แต่ร้ำนอำหำรจีนของบริษทั ABC จ ำกดั มีควำมแตกต่ำง มีกำรผสมผสำนรูปแบบอำหำรท ำให้
มีควำมแตกต่ำงน่ำสนใจ หัวใจส ำคญัประกำรหน่ึงของร้ำนอำหำร คือพนกังำนท่ีท ำหนำ้ท่ีให้บริกำรซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคำ้โดยตรง มีโอกำสท่ีลูกคำ้ร้องเรียนหรือต่อวำ่พนกังำน ท ำให้พนกังำน
ลำออกเพิ่มสูงข้ึน 

ธุรกิจในปัจจุบนัก ำลงัประสบกบัปัญหำกำรรักษำพนักงำนให้อยู่กบัองค์กรระยะยำว ดงันั้น
จะตอ้งแสวงหำแรงจูงใจให้กบัพนกังำนเพื่อสร้ำงแรงผลกัดนั ให้พนกังำนมีแรงจูงใจในกำรท ำงำน ถำ้
ไม่มีแรงจูงใจให้กบัพนกังำน สุดทำ้ยก็จะมีกำรลำออกตำมมำและส่วนมำกสำเหตุของกำรลำออกของ
พนกังำนเกิดจำกบทบำทหนำ้ท่ีและปริมำณงำนของพนกังำนท่ีมีมำกเกินไป พนกังำนเกิดควำมเหน่ือย
ลำ้กบังำน รวมถึงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเพื่อนร่วมงำน ปัจจยัเหล่ำน้ีมีส่วน
ส ำคญัต่อระดบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน และส่งผลใหพ้นกังำนลำออก 

ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ดิฉนัจึงจดัท ำโครงงำนสหกิจศึกษำเร่ืองกำรศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน
ของพนกังำน ของบริษทั ABC จ  ำกดั โดยใช้แบบสอบถำมแรงจูงใจในกำรปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือในกำร
เก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผลกำรศึกษำจะช่วยให้ทรำบถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อกำรปฏิบติังำนของพนกังำน
มำกข้ึน และจะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนักงำนในองค์กร ในกำรน้ีจะน ำไปใช้ในกำร
พฒันำให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึนทั้งด้ำนควำมสัมพนัธ์ ควำมรับผิดชอบ และสวสัดิกำรต่ำงๆภำยใน
บริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรของพนักงำนเพื่อสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรปฏบติังำน และสำมำรถน ำขอ้มูลไปใชใ้นกำรพฒันำบุคลำกรใหมี้คุณภำพมำกข้ึน  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
 1.2.1 เพื่อศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 
 1.2.2 เพื่อเสนอแนวทำงสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัพนกังำน



2 
 

 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 
 1.3.1 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 
 1.3.2 ขอบเขตดำ้นเวลำ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม – 30 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 1.3.3 ขอบเขตดำ้นประชำกร ศึกษำเฉพำะพนกังำนร้ำนอำหำร บริษทั ABC จ ำกดั 

1.3.4 ขอบเขตดำ้นสถำนท่ี ศึกษำสำขำMBK เซ็นทรัลเวิลด ์  เซนจูร่ีอ่อนนุช  พทัยำ แฟชัน่ไอส์
แลนด ์เมืองทองธำนี 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1  ผูบ้ริหำรทรำบถึงระดบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 
 1.4.2 ผูบ้ริหำรน ำขอ้มูลไปใชว้ำงแผนกำรปรับปรุง และพฒันำวธีิกำรใหม่ ๆ ในกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัพนกังำน  
 
 
 



 
 

 

บทที2่ 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ABC 
จ ากดั มีแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎขีองแรงจูงใจ 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎขีองแรงจูงใจ 
2.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ  
ดวงพร โพธ์ิสร (2558)  ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจในการท างาน คือ พลงัหรือแรงผลกัดนั ทั้งภายนอก

และภายในตวับุคคล หรืออินทรียซ่ึ์งกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมในแนวทางท่ีสนองตอบ ต่อความตอ้งการ
ของตน นัน่คือความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ แรงขบั และรางวลัอนัเป็น ส่ิงล่อใจ รวมทั้งเป็นแรง
กระตุน้ท่ีจะท าให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว ้แต่ละบุคคลจะเลือกแสดง พฤติกรรมเพื่อตอบสนองท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป พฤติกรรมท่ีเลือก แสดงน้ีจะเป็นผลมาจากลกัษณะ
ของบุคคล บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มขององคก์รซ่ึงเป็นส่ิงเร้า ท่ีมีพลงั อิทธิพลและเป็นแรงผลกัดนั 
กระตุน้ สนบัสนุน หรือควบคุมให้แต่ละบุคคลริเร่ิม มีความมานะพยายามแสดงพฤติกรรมหรือรักษา
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้คงอยู่ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามท่ีตอ้งการซ่ึงความตอ้งการท่ีเขม้มาก
ท่ีสุดจะเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม 

 
ปฐมวงค์     สีหาเสนา (2557 : อ้างถึงใน นเรศ ภูโคกสูง 2541) กล่าวว่า แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึก ท่ีมีความสุขหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงเกิดจากการ
ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการในปัจจยัต่างๆ ในการปฏิบติังานถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดี
ต่อการปฏิบติังาน ในทางบวกจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีการเสียสละ ตรงกนั
ขา้มถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติท่ีมีต่อการปฏิบติังานในทางลบ จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่
งาน  ท าให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ทั้ งน้ี
เน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลไม่คงท่ี แน่นอน อาจเปล่ียนแปลงได้เสมอตาม
กาลเวลาและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ฉะนั้นผูบ้ริหารจึงควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของหน่วยงาน เพื่อท่ีจะไดท้  าการแกไ้ข ปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติังานให้เอ้ือ
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หรือสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงัปฏิบติังานท าให้องคก์รเกิดความเจริญและประสบความส าเร็จ 
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

วินิจ ธิวะโต (2556) ไดใ้ห้ความหมายว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ส่ิงท่ีมากระตุน้ 
หรือผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีตนมีอยู ่แรงจูงใจในการท างาน จึงเป็นพลงัท่ีส่งผลใหบุ้คคลปฏิบติัภาระหนา้ท่ีใหส้ าเร็จ
ตามท่ีองค์กรก าหนด ซ่ึงบุคคลจะมีแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานจะตอ้งมีความตอ้งการเป็นพื้นฐาน และ
ความตอ้งการนั้นจะเร่ิมดว้ย ความปรารถนา วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ความอยากเป็นเง่ือนไข 
และถ้าเง่ือนไขไดรั้บ การกระตุน้หรือผลกัดนัแลว้ก็จะไดรั้บการตอบสนอง โดยบุคลากรเหล่านั้นจะ
แสดงพฤติกรรม ออกมาอยา่งเต็มความสามารถ ทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร ซ่ึงส่งผลท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

 
2.1.2 องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) กล่าววา่ ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg et al. (1959)  เป็นทฤษฎีจูง

ใจเชิงเน้ือหาทฤษฎีหน่ึง ท่ีมาจากผลงานวจิยัของ Herzberg et al. เป็นการศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบ
ต่างๆท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบังาน โดยเฉพาะปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ ส่วนใหญ่ประเด็นท่ีเก่ียวกบั
สภาพท่ีอยู่ลอ้มรอบงานนั้น (Job context) Herzberg et al. เรียกปัจจยัน้ีว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivators) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

 1. ความส าเร็จในการท างานของบุคลากรการท่ีจะจูงใจให้ บุคคลปฏิบัติงานให้ เต็ม 
ความสามารถนั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรท าใหง้าน มีลกัษณะท่ีทา้ทายความสามารถ แต่ก็ควรค านึงถึง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะงานท่ีมีลักษณะท้าทายต่อบุคคลหน่ึง อาจจะไม่เป็นส่ิงท่ีท้าทาย 
ความสามารถของอีกบุคคลหน่ึงได้ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรจะตอ้งพิจารณาถึง ความถนดั ทกัษะ และ
การศึกษาในการท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีมอบหมายใหท้ า 

 2. การได้รับการยอมรับนับถือ การท่ีบุคลากรได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจะมาจาก กลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลอ่ืน ๆ เช่น ได้รับค าชม ได้รับค าแนะน าช้ีแจงอย่างมี เหตุผล 
ไดรั้บความไวว้างใจ ไดรั้บการเอาใจใส่เป็นพิเศษในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและจิตใจ ผูบ้งัคบับญัชา
ยอมรับเก่ียวกบัความคิดเห็น จะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภูมิใจในฐานะของตนเอง มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก่์อให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน  
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3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั บุคลากรจะตอ้งปฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ เป็นงานท่ี
ทา้ทายให้อยากปฏิบติังาน ตรงกบัความสนใจและความถนดั เหมาะกบัความรู้ ความสามารถและงานท่ี
ปฏิบติัตอ้งพฒันาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพ  

4. ความรับผิดชอบ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กร ก็ต้องการให้ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความ
รับผดิชอบในการท างาน รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง  

5. ความกา้วหนา้บุคคลทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะมีความเจริญเติบโตในหร้าท่ีการงาน บุคลากร
ทุกคนมีจุดมุ่งหมาย มีเป้าหมายจากการท างานและความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งให้ไปสู่
ระดบัท่ีสูงกวา่  

6. เงินเดือน ค่าจา้งหรือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานรวมทั้งผลประโยชน์ เก้ือกูลอ่ืนๆ 
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียเล้ียง 

 
พงศ์    หรดาล (2540 : 66) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของแรงจูงใจเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ  
1. ความตอ้งการ (needs) ความต้องการของมนุษยท่ี์เกิดจากการขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงในตวัของ

บุคคล ซ่ึงเป็นการขาดดุล ทั้งร่างกายและสภาพแวดลอ้มภายนอกคนทุกคนมีความตอ้งการหลายระดบั 
และความตอ้งการของ มนุษยป์ระกอบดว้ย ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (physiological needs) เป็น
แรงผลกัดนัท่ีเกิดข้ึนผสมกบัความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตและการด ารงชีวิต เป็นความตอ้งการท่ีค่อนขา้ง
สลบัซับซ้อน เกิดข้ึนจากสภาพของสังคม วฒันธรรม การเรียนรู้ และประสบการณ์ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บ 
ไดแ้ก่ความตอ้งการท่ีเกิดจากสังคม และความตอ้งการทางสังคม ท่ีเกิดจากการเรียนรู้  

2. แรงจูงใจ (motive) หรือแรงขบั (drive) แรงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีมากระตุ้นให้เกิดข้ึนภายในตวั
บุคคลไปยงัเป้าหมาย ซ่ึงพฤติกรรมท่ีกระตุ้น เรียกว่า “พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ (motivated behavior)” 
พฤติกรรมท่ีถูกจูงใจ จะตอ้งมีกริยา อาการอยา่งหน่ึงออกมาในลกัษณะท่ีเพิ่มพลงัและจะตอ้งมุ่งไปสู่
ทิศทางใดทิศทางหน่ึงในขณะท่ีแรงขบั เป็นแรงผลกัดันท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความต้องการถ้าความ
ตอ้งการมีพลงัสูงแรงขบัก็จะสูง ท าให้บุคคลเกิดความพยายามอยา่งแรงกลา้ท่ีจะกระท าการต่าง ๆ ให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  

3. เป้าหมาย (goals) เป้าหมาย เป็นจุดหมายของพฤติกรรม ซ่ึงเม่ือบรรลุเป้าหมายแลว้จะท าให้
บุคคลรู้สึก พึงพอใจ (ลดแรงขบัและลดความตอ้งการ) หรือรู้สึกไม่พอใจ (เพิ่มแรงขบแัละเพิ่มความ
ต้องการ) 26 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ เป็นกระบวนการท่ีเกิดได้ตลอดเวลาเน่ืองจาก
ขา้ราชการ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีความตอ้งการ ท่ีจะส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลทางร่างกาย 
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และจิตใจ ก่อให้เกิดแรงขบั หรือแรงจูงใจท่ีจะท าให้พฤติกรรมและการกระท าไปสู่เป้าหมายท่ีสามารถ
สนองความ ตอ้งการนั้นๆ 
 
 2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ วตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจของพนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ 2) เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนักงาน และลูกจา้ง องค์การคลังสินคา้  3)  เพื่อศึกษา
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ จากผล
การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปีมีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และมีประสบการณ์ในการท างานต่ า กว่า 5 ปีระดบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความมัน่คงในการท างาน 

 
ประเสริฐ อุไร (2559) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั เอ

จีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจใน
การ ปฏิบติังานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานกรณีศึกษาบริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั 
เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 30 – 40 ปี 
สถานภาพสมรสระดบัการศึกษาต่าํกว่าปริญญาตรี อายุงาน 5-10 ปี ต าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบั
ผูป้ฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน 20,001 – 25,000 บาท ผลการศึกษาปัจจยัดา้นองคก์รพบวา่ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เอจีซี ออโตโม ทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในส่วนของปัจจยัค ้ าจุน และปัจจยัจูงใจโดยรวมทั้ ง 13 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และ 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสุขในการท างาน 2) ด้าน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์3) ดา้นความมี ประสิทธิภาพ ในภาพรวมแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 

 
นวะรัตน์ พึ่งโพธ์ิสภ (2552)   ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนา

รักษ ์พฒันาสินทรัพย ์จ ากดั มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน



7 
 

 

บริษทั ธนารักษ์พฒันาสินทรัพยจ์  ากดั 2) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานของ พนกังานบริษทั 
ธนารักษ์พฒันาสินทรัพยจ์  ากดั 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน บุคคลและปัจจยัในการ
ปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพยจ์  ากัด ผล
การศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดบั ไดแ้ก่แรงจูงใจดา้นความพยายาม ความทุ่มเท ความร่วมมือ และความผกูพนั 

 



 
 

 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
บริษทั  ABC จ ำกดั 
ส ำนกังำน : ตั้งอยูท่ี่ยำ่นถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ABC จ ำกดั ปัจจุบนัเป็นองคก์รท่ีท ำเก่ียวกบัธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม ปัจจุบนัมี
ทั้งหมด 6 สำขำ ไดแ้ก่   

1. Central World  
2. MBK Center  
3. Muang Thong Thani 
4. Fashion Island  
5. Terminal 21 Pattaya  
6. Century Onnut 

ซ่ึงในร้ำนอำหำรมีอำหำรใหเ้ลือกทำนหลำกหลำย มีเมนูท่ีคนนิยมรับประทำนกนัมีดงัน้ี 
Fried Rice  

ขำ้วผดั ABC     159 บำท 
ABC Fried Rice 
ขำ้วผดัปลำเคม็     129 บำท 
Salted Fish Fried Rice 
กระเพำะปลำผดัแหง้    189 บำท 
Stir Fried Fish Maw 
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รูปท่ี 3.1 ขำ้วผดัปลำเคม็ 
  

Noodle  
เก๊ียวกุง้น ้ำ      199 บำท  
Prawn Wonton Soup  
บะหม่ีหมูเส้นจำเจียง    109 บำท 
Ja Jiang Mian 
บะหม่ีหมูแดง      109 บำท 
BBQ Pork Egg Noodle  
บะหม่ีหมูกรอบ     129 บำท 
Roasted Pork Egg Noodle  
บะหม่ีเป็ด      129 บำท 
Roasted Duck Egg Noodle  
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รูปท่ี 3.2 บะหม่ีหมูกรอบ 

 

Deep Fried  
เผอืกทอดหมูแดง    69 บำท 
Fried Taro with BBQ Pork 
ฟองเตำ้หูห่้อกุง้ทอด    89 บำท 
Deep Fried Bean curd with Shrimp 
ปอเป๊ียะกุง้     79 บำท 
Deep Fried Prawn Spring Roll 
พำยหมูแดง     49 บำท 
BBQ Pork Pie 
พำยไส้ครีม     49 บำท 
Custard Pie 
ปอเป๊ียะกุง้ครีมสลดั    69 บำท 
Deep Fried Prawn Mayonnaise Soring Roll 
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รูปท่ี 3.3 ปอเป๊ียะกุง้ 

 

Dim Sum Steamed   

เบำบนั หมู     99 บำท 
Bao Bun Pork 
ซำลำเปำหมูแดง     59 บำท 
BBQ Pork Bun 
ซำลำเปำหมูสับ     59 บำท 
Minced Pork Bun 
ซำลำเปำลำวำ     59 บำท 
Custard lava Bun 
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รูปท่ี 3.4 ซำลำเปำลำวำ  
 

Congee  
โจก๊หมูเส้น     89 บำท 
Pork Congee 
โจก๊ไข่เยีย่วมำ้     79 บำท 
Preserved Egg Congee 
โจก๊ไก่      89 บำท 
Chicken Congee 
โจก๊หอยเป๋ำฮ้ือ     129 บำท 
Abalone Congee 
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รูปท่ี 3.5 โจก๊หอยเป๋ำฮ้ือ 
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3.3 รูปแบบองค์กร 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

 MBK      
 

Asst. Store  
Manager  

Service  
Staff   

 

Kitchen 
 Staff   

Central World 

Service  
Staff  

Kitchen  
Supervisor  

Kitchen  
Staff   

Store  
Manager 

Fashion Island 

Asst. Store  
Manager  

Service  
Staff  

Kitchen  
Supervisor  

Kitchen  
Staff   

Store  
Manager 

Terminal21 
Pattaya 

Service  
Staff  

Kitchen  
Supervisor  

Head Cook     

Store  
Manager 

MuangThong 

Asst. Store  
Manager  

Service  
Staff  

Kitchen  
Supervisor  

Kitchen  
Staff   

 

Store  
Manager 

Century Onnut 

Asst. Store  
Manager  

Service  
Staff 

Kitchen  
Supervisor 

Kitchen  
Staff  

Store  
Manager 

SEVP  
 

Operations Manager  

CEO 



15 

 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
นกัศึกษำฝึกงำนในต ำแหน่ง ผูช่้วยฝ่ำยสรรหำบุคลำกร ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยมีดงัน้ี 

- หำบุคลำกรตำม  website คัดเลือกให้เหมำะสมกับต ำแหน่งและคุณสมบัติตำมท่ีองค์กร
ตอ้งกำร 

- โทรนดัสัมภำษณ์บุคลำกรเพื่อเขำ้มำสัมภำษณ์ตำมสถำนท่ีนดัหมำย 
- ตรวจสอบเอกสำรพนกังำนท่ีเขำ้มำสมคัรงำน และติดตำมเอกสำรท่ียงัไม่ครบ 
- ออกรหสัพนกังำนในเวบ็ขององคก์ร 
 

3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
 คุณ ลดำ   สิรำนี (นำมสมมติ) พนกังำนต ำแหน่ง Recruit Officer  
 
3.6 ระยะการปฏิบัติงาน  

ในกำรปฏิบติังำนของนักศึกษำโครงงำนสหกิจ ศึกษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิบติังำนตั้งแต่ 14 
พฤษภำคม 2562 - 30 สิงหำคม 2562 เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ 

 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

- ก ำหนดโครงเร่ืองหลงัจำกไดป้ฏิบติังำน ในต ำแหน่ง Recruit ซ่ึงมีหน้ำท่ีสรรหำบุคลำกรใน
กำรปฏิบติังำน 

- ปรึกษำอำจำร์ยเก่ียวกบัหวัขอ้ของโครงงำน 
- เสนอแบบสอบถำมให้อำจำร์ยท่ีปรึกษำตรวจสอบ เม่ือผำ่นกำรพิจำรณำแลว้จึงน ำแจกให้กบั

พนกังำน 
- หำวธีิกำรแกไ้ขและแนวทำงในกำรเขียนโครงกำรกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำและพนกังำนท่ีปรึกษำ 
- ด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำของเอกสำรตำมรูปแบบของโครงงำน แล้วด ำเนินงำนตำมขอ้มูลท่ี

ไดม้ำจำกกำรแจกแบบสอบถำม  
- สรุปผลโครงงำนและขอ้เสนอแนะรูปแบบของโครงงำน  
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ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2562 

พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 
1. ก ำหนดโครงเร่ือง     
2. เสนอแบบสอบถำม     
3. คน้หำวธีิกำร

แกปั้ญหำ 
 

 
  

4. ด ำเนินกำรแกปั้ญหำ     
5. สรุปผลโครงกำร     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

 
โครงการสหกิจน้ี มีวตัถุประสงค์  คือ1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  2)  

เพื่อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัพนักงาน  โดยศึกษาทั้งหมด 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นความสัมพนัธ์ ด้านความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
และ ดา้นความกา้วหน้า ซ่ึงในแต่ละดา้นจะจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ระดบัของรายไดต่้อเดือน 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน และต าแหน่งงาน  

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวดัระดบัแรงจูงใจของพนกังาน  โดยลกัษณะค าถามเป็น
แบบอนัตรภาค (Interval Scale) แต่ละขอ้ค าถาม มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั ตามแนวคิดของ บุญชม  ศรี
สะอาด, (2553: 121) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระดบัแรงจูงใจ มากท่ีสุด ก าหนดให ้5 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจมาก  ก าหนดให ้4 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจปานกลาง ก าหนดให ้3 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจนอ้ย  ก าหนดให ้2 คะแนน 
ระดบัแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุด  ก าหนดให ้1 คะแนน 

หลงัจากค านวณหาค่าเฉล่ียของค าตอบของแบบสอบถาม สามารถแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ไดด้งัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึงมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึงมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึงมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึงมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึงมีระดบัแรงจูงใจ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 22 44.00 

หญิง 28 56.00 

รวม 50 100.00 

2. อายุ   

ต ่ากวา่ 25 ปี 21 42.00 

25 - 30 ปี 16 32.00 

31 - 35 ปี 4 8.00 

36 - 40 ปี 3 6.00 

41 ปีข้ึนไป 6 12.00 

รวม 50 100.00 

3. ระดับการศึกษา   

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 5 10.00 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) 5 10.00 

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. 15 30.00 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 8 16.00 

ปริญญาตรี 17 34.00 

รวม 50 100.00 

4. รายได้ต่อเดือน   

ไม่เกิน 15,000 บาท 40 80.00 

15,001 – 25,000 บาท 7 14.00 

25,001 – 35,000 บาท 3 6.00 

35,001 บาทข้ึนไป 0 0.00 

รวม 50 100.00 
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5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

ต ่ากวา่ 1 ปี 38 76.00 

1 - 3 ปี 12 24.00 

4 - 6  ปี 0 0.00 

7 - 9 ปี 0 0.00 

10 ปีข้ึนไป 0 0.00 

รวม 50 100.00 

6. ต าแหน่งงาน   

Service 21 42.00 

Kitchen 19 38.00 

Asst. Manager 4 8.00 

Part-time 6 12.00 

รวม 50 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่พนกังานร้าน ABC โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.0 ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 และช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุด 
ช่วงอายุ 36- 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดบั ดา้น
รายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 80.0 
รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามล าดบั ดา้นระยะเวลาปฏิบติังานส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ  1-3 ปี คิด
เป็นร้อยละ 24.0 และดา้นต าแหน่งงาน พบวา่พนกังานส่วนใหญ่จะเป็นพนกังาน Service  คิดเป็นร้อย
ละ 42.0 รองลงมาคือต าแหน่ง Kitchen คิดเป็นร้อยละ 38.0 และต าแหน่ง  Asst. Manager มีจ านวน
พนกังานนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.0 ทั้งน้ีเน่ืองจากต าแหน่งขา้งตน้เป็นต าแหน่งระดบัหวัหนา้สาขา ซ่ึง
จะมีสาขาละ 1-2 คน เท่านั้น  
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ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ตารางที ่4.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ 

 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี แรงจูงใจในระดับปานกลาง (Mean=3.23 , 
S.D.=0.80) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  มีการจ่ายค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบังานผูใ้ชมี้แรงจูงใจมากท่ีสุด 
(Mean=3.34 , S.D.=0.80) รองลงมาคือ เงินเดือนเหมาะสมกบัต าแหน่งและความรู้  อยู่ในระดบัปาน
กลาง (Mean=3.28 , S.D.=0.76) และสวสัดิการท่ีได้รับครอบคลุมทั้ งหมด อยู่ในระดับปานกลาง 
(Mean=3.08 , S.D.=0.83) ตามล าดบั 

 
 

 

ล าดบั
ท่ี 

 
หวัขอ้ 

ระดบัแรงจูงใจ  
Mean 

 
S.D. 

ระดบั
แรงจูงใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้ า น เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ
สวสัดิการ 

        

1 มี ก า ร จ่ า ย ค่ า
ล่ ว ง เ ว ล า ท่ี
เห ม าะ ส ม กั บ
งาน 

5 
(10.00) 

11 
(22.00) 

31 
(62.00) 

2 
(4.00) 

1 
(2.00) 

3.34 0.80 ปานกลาง 

2 ส วั ส ดิ ก า ร ท่ี
ไดรั้บครอบคลุม
ทั้งหมดแลว้ 

4 
(8.00) 

7 
(14.00) 

28 
(56.00) 

11 
(22.00) 

0 
(0.00) 

3.08 0.83 ปานกลาง 

3 เ งิ น เ ดื อ น
เห ม าะ ส ม กั บ
ต าแ ห น่ ง แ ล ะ
ความรู้ 

4 
(8.00) 

11 
(22.00) 

30 
(60.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

3.28 0.76 ปานกลาง 

 โดยรวม      3.23 0.80 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.3 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านการยอมรับนับถือ 

 
จากตารางท่ี 4.3  ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นการยอมรับนบัถือ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในระดบัมาก (Mean=3.75 , S.D.=0.80) เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า การได้รับการยกย่องชมเชยและยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัมาก (Mean=3.84 , 
S.D.=0.82) รองลงมาคือ พึงพอใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.74 , S.D.=0.78) 
และหวัหนา้เช่ือมัน่ในความรู้และความสามารถ  อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.66 , S.D.=0.80) ตามล าดบั 
 

 
 
 

 
 

ล าดบั
ท่ี 

 
หวัขอ้ 

ระดบัแรงจูงใจ  
Mean 

 
S.D. 

ระดบั
แรงจูงใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ดา้นการยอมรับนบัถือ         
4 ท่านได้รับการยก

ย่องชม เชยและ
ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

9 
(18.00) 

27 
(54.00) 

12 
(24.00) 

1 
(2.00) 

1 
(2.00) 

3.84 0.82 มาก 

5 หวัหนา้เช่ือมัน่ใน
ค ว า ม  รู้ แ ล ะ
ค ว าม ส าม าร ถ
ของท่าน 

7 
(14.00) 

21 
(42.00) 

21 
(42.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.00) 

3.66 0.80 มาก 

6 ท่านพึงพอใจกับ
ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

7 
(14.00) 

25 
(50.00) 

17 
(34.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.00) 

3.74 0.78 มาก 

 โดยรวม      3.75 0.80 มาก 
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ตารางที ่4.4 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านความสัมพนัธ์ 

 
จากตารางท่ี 4.4  ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นความสัมพนัธ์ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในระดบัมาก (Mean=4.10 , S.D.=0.82) เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.32 , 
S.D.=0.77) รองลงมาคือบรรยากาศและความสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้ท่านมีความสุขอยูใ่นระดบัมาก (Mean=
4.02 , S.D.=0.82) และการมีความสัมพันธ์ท่ี ดีกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก  (Mean=3.96 , 
S.D.=0.86) 

 
 
 
 

 

ล าดบั
ท่ี 

 
หวัขอ้ 

ระดบัแรงจูงใจ  
Mean 

 
S.D. 

ระดบั
แรงจูงใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ดา้นความสัมพนัธ์         
7 ท่ า น แ ล ะ เพื่ อ น

ร่ ว ม ง า น มี
ความสัมพันธ์ ท่ี ดี
ระหวา่งกนั 

25 
(50.00) 

16 
(32.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.32 0.77 มาก 

8 บ รรย าก าศ แล ะ
ความสัมพันธ์ ท่ี ดี
ท า ใ ห้ ท่ า น มี
ความสุข 

16 
(32.00) 

18 
(36.00) 

16 
(32.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 0.82 มาก 

9 ท่านมีความ 
สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี กั บ
หวัหนา้งาน 

14 
(28.00) 

22 
(44.00) 

13 
(26.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.00) 

3.96 0.86 มาก 

 โดยรวม      4.10 0.82 มาก 
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ตารางที ่4.5 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นความส าเร็จในการ

ปฏิบติังาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจระดบัมาก (Mean=3.90 , S.D.=0.79) เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ท่านพอใจทุกคร้ังท่ีงานส าเร็จ อยู่ในระดับมาก (Mean=3.96 , S.D.=0.86) 
รองลงมาคือ ไม่ว่างานจะยากแค่ไหนท่านก็จะท าจนส าเร็จ อยู่ในระดบัมาก (Mean=3.92 , S.D.=0.75) 
และ ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท่ีท างานไดส้ าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก (Mean=3.82 , S.D.=0.77)  
ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 

 

ล าดบั
ท่ี 

 
หวัขอ้ 

ระดบัแรงจูงใจ  
Mean 

 
S.D. 

ระดบั
แรงจูงใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้ าน ค ว ามส า เร็ จ ใน ก าร
ปฏิบติังาน 

        

10 ท่านสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ท่ีท างานไดส้ าเร็จ 

10 
(20.00) 

24 
(48.00) 

15 
(30.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.82 0.77 มาก 

11 ท่านพอใจทุกคร้ัง
ท่ีงานส าเร็จ 

16 
(32.00) 

17 
(34.00) 

16 
(32.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.86 มาก 

12 ไม่วา่งานจะยากแค่
ไหนท่ านก็จะท า
จนส าเร็จ 

13 
(26.00) 

23 
(46.00) 

13 
(26.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

3.92 0.75 มาก 

 โดยรวม      3.90 0.79 มาก 
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ตารางที ่4.6 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความก้าวหน้า 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั
ท่ี 

 
หวัขอ้ 

ระดบัแรงจูงใจ  
Mean 

 
S.D. 

ระดบั
แรงจูงใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ดา้นความกา้วหนา้         
13 ท่ าน ได้ รั บ ก าร

สนับสนุนในการ
ปฏิบั ติ  งานจาก
หวัหนา้งาน 

8 
(16.00) 

19 
(38.00) 

23 
(46.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.70 0.74 มาก 

14 งาน ท่ี ท่ านท า มี
โอกาสจะท าให้
ท่ า น เ ล่ื อ น
ต าแหน่งสูงข้ึน 

2 
(4.00) 

14 
(28.00) 

23 
(46.00) 

9 
(18.00) 

2 
(4.00) 

3.10 0.89 ปานกลาง 

15 ท่ าน ได้ รั บ ก าร
พฒันาความรู้ผ่าน
การฝึกอบรมและ
สัมมนา 

3 
(6.00) 

14 
(28.00) 

27 
(54.00) 

5 
(10.00) 

1 
(2.00) 

3.26 0.80 ปานกลาง 

16 ท่ า น พ อ ใ จ ใ น
ความ  ก้ าวหน้ า
ของต าแหน่งงาน
ท่ีท าในปัจจุบนั 

4 
(8.00) 

16 
(32.00) 

25 
(50.00) 

5 
(10.00) 

0 
(0.00) 

3.38 0.78 ปานกลาง 

 โดยรวม      3.36 0.80 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานดา้นความกา้วหนา้ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง (Mean=3.36 , S.D.=0.80) เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ท่านได้รับการสนบัสนุนในการปฏิบติังานจากหัวหน้างาน อยู่ในระดบัมาก (Mean=3.70 , 
S.D.=0.74) รองลงมาคือ ท่านพอใจในความ กา้วหนา้ของต าแหน่งงานท่ีท าในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (Mean=3.38 , S.D.=0.78) และงานท่ีท่านท ามีโอกาสจะท าให้ท่านเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (Mean=3.10 , S.D.=0.89) ตามล าดบั 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ABC 

จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
2. เพื่อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังาน 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่พนกังานร้าน ABC โดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.0 ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือช่วงอาย ุ25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 และช่วงอายท่ีุ
นอ้ยท่ีสุด ช่วงอาย ุ36- 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 30.0 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือปวส. คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามล าดบั ดา้น
รายไดต่้อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 80.0 
รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.000 และ 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามล าดบั ดา้นระยะเวลาปฏิบติังานส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมาคือ  1-3 ปี คิด
เป็นร้อยละ 24.0 และดา้นต าแหน่งงาน พบวา่พนกังานส่วนใหญ่จะเป็นพนกังาน Service  คิดเป็นร้อย
ละ 42.0 รองลงมาคือต าแหน่ง Kitchen คิดเป็นร้อยละ 38.0 และต าแหน่ง  Asst. Manager มีจ านวน
พนกังานนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.0 ทั้งน้ีเน่ืองจากต าแหน่งขา้งตน้เป็นต าแหน่งระดบัหวัหนา้สาขา ซ่ึง
จะมีสาขาละ 1-2 คน เท่านั้น  

2) ผลวเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จากการวเิคราะห์แรงจูงใจของพนกังาน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น คือดา้นความสัมพนัธ์ 

ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน และดา้นการยอมรับนบัถือ ส่วนอีก 2 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ
ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามล าดบั เม่ือไดท้  าการพิจารณารายดา้น จึงพบวา่
ในส่วนของดา้นความสัมพนัธ์นั้น โดยส่วนใหญ่พนกังานมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 
4.10 , S.D. = 0.82) ต่อมาเป็นส่วนของดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานพนกังานมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่น  



 

 

ระดบัมาก (Mean = 3.90 , S.D. = 0.79) อีกเช่นกนั ในส่วนต่อมาเป็นดา้นการยอมรับนบัถือส่วนใหญ่
พนกังานมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.75 , S.D. = 0.80) ต่อมาดา้นการความกา้วหนา้
ส่วนใหญ่พนกังานมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (Mean = 3.36 , S.D. = 0.80) และในส่วนของ
ดา้นสุดทา้ย ก็คือดา้นเงินเดือนและสวสัดิการพนกังานมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลางอีกเช่นกนั 
(Mean = 3.23 , S.D. = 0.80) 

3) แนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกดิขึน้กบัพนักงาน 
จากผลการวเิคราะห์ดงักล่าว พบวา่ ระดบัแรงจูงใจท่ีอยูใ่นเกณฑค์ะแนนต ่าท่ีสุดคือดา้น

เงินเดือนและสวสัดิการเพราะฉะนั้นผลลพัธ์ท่ีไดม้าจะน าไปสู่การแกไ้ขและปรับปรุงทางดา้นน้ีใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและตรงต่อความตอ้งการของพนกังานเช่น การเพิ่มเบ้ียขยนัหรือให้โบนสักบั
พนกังานท่ีมีความประพฤติดี ไม่มาท างานสายและไม่มีประวติัการท างานท่ีไม่ดี เพิ่มสวสัดิการใหก้บั
พนกังานท่ีมีอยูก่บัองคก์รมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานพฒันาประสิทธิภาพของตนเอง
ใหดี้ยิง่ข้ึน  
 
5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการปฏิบติังานภายในแผนก Recruit Officer ของบริษทั ABC จ ากดัซ่ึงการท างานในดา้นน้ี
เนน้การสรรหาบุคลากรเขา้ท างานกบัองคก์ร ตอ้งหาบุคลากรและติดต่อสัมภาษณ์เขา้ท างานทุกวนั มี
การนดัสัมภาษณ์ทุกอาทิตย ์และออกไปตรวจสอบและรับสมคัรพนกังานอาทิตยล์ะหน่ึงคร้ังต่อสัปดาห์ 
จึงท าใหเ้วลาท างานค่อนขา้งรัดตวั ไม่วา่จะเป็นงานดา้นเอกสารของพนกังาน การรับโทรศพัทเ์พื่อ
ติดต่อสัมภาษณ์พนกังานต่างๆ ท าใหก้ารเก็บแบบสอบถามเกิดความล่าชา้ เน่ืองจากพนกังานมีเวลาท่ี
จ ากดัตอ้งปฏิบติับติังานและสาขาท่ีมีจ  านวนทั้งหมด 6 สาขามีระยะไกลกนัการสลบักะวนัหยดุของ
พนกังานไม่ตรงกนั จึงท าให้แบบสอบถามมีไม่ครบตามจ านวนของพนกังานทั้งหมด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

5.3.1 ควรออกแบบค าถามท่ีมีความเขา้ใจง่ายสามารถใหค้นต่างชาติเขา้ใจไดม้ากข้ึนเพื่อจะไดมี้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ 

5.3.2 ควรเพิ่มหวัขอ้ในแบบสอบถามใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึนจะท าใหข้อ้มูลท่ีเก็บมาไดมี้ความ
น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน  
 
 



 

 

5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
5.4.1 การท าแผนการวจิยัน้ีท าใหท้ราบความตอ้งการและส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจของพนกังาน  
5.4.2 จากการท่ีไดเ้รียนรู้ระบบการท างานภายในบริษทั ABC จ ากดั ท าใหส้ามารถน าแบบของ

การท างานจากประสบการณ์มาประยกุตใ์ชก้บัการท างานในอนาคตได ้ 
5.4.3 นกัศึกษาไดรั้บความรู้ต่าง ๆ จากบุคลากรภายในองคก์าร เช่น การคดัเลือกพนกังานเพื่อ

เขา้ท างานในองคก์าร โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของผูม้าสมคัรงาน น  
5.4.4 มีสติในการท างาน และสามารถตั้งรับต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี   
5.4.5. เรียนรู้วธีิการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมท่ีท างานมากข้ึน   

 
5.5 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.5.1 นกัศึกษาไม่มีประสบการณ์ในดา้นการท างานในแผนก Recruit จึงท าใหต้อ้งใชเ้วลาใน
การเรียนรู้ 

5.5.2 การท างานในแต่ละวนัมีการรับพนกังานเขา้มาท างานใหมี้เอกสารจ านวนมากท่ีตอ้งเก็บ
รวบรวม มีการคียข์อ้มูลต่าง ๆ เขา้ระบบ จึงมีบางช่วงเวลาท่ีการท างานเกิดการขดัขอ้งและมีความล่าชา้ 
 
5.6 ข้อเสนอแนะ 

5.6.1 ก่อนเขา้ไปฝึกงานควรศึกษาการท างานและมีการเตรียมความพร้อมในการท างาน 
5.6.2 ถา้ในการท างานเกิดความไม่เขา้ใจระหวา่งการท างานควรสอบถามจากบุคลากรในงาน

นั้นดูเพื่อไม่ใหง้านเกิดความผดิพลาดและเกิดผลเสียต่อองคก์าร 
5.6.3 การท างานควรจดรายละเอียดส าคญัต่างๆ ในระหวา่งการท างาน เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจใน

การท างานไดม้ากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตขิองพนักงาน 
กรณศึีกษาร้าน ABC  
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แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงาน: กรณศึีกษาร้าน ABC 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ลง (   ) ตามความเป็นจริง 
1. เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 
2. อาย ุ (  ) ต ่ากวา่ 25 ปี (  ) 25-30 ปี (  ) 31-35 ปี (  ) 36-40 ปี (  ) 41 ปีข้ึนไป  
3. ระดบัการศึกษา (  ) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้/ม.3 (  ) มธัยมศึกษาตอนตน้ / ม.3  
    (  ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. (  ) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง / ปวส. 
    (  ) ปริญญาตรี     
4. รายไดต่้อเดือน (  ) ไม่เกิน 15,000 บาท     (  ) 15,000 – 25,000 บาท  

(  ) 25,001 – 35,000 บาท (  ) 35,001 บาทข้ึนไป 
5. ระยะเวลาปฏิบติังาน (  ) ต ่ากวา่ 1 ปี  (  ) 1-3 ปี  (  ) 4-6 ปี   

(  ) 7-9 ปี  (  ) 10 ปีข้ึนไป 
6. ต าแหน่งงาน ....................................................................   
ตอนที ่2 แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ ร้าน  ABC 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ 
1. มีการจ่ายค่าล่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบังาน      
2. สวสัดิการท่ีไดรั้บครอบคลุมทั้งหมดแลว้      
3. เงินเดือนเหมาะสมกบัต าแหน่งและความรู้ของท่าน      
ด้านการยอมรับนับถือ 
4. ท่านไดรั้บการยกยอ่งชมเชยและยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน      
5. หวัหนา้เช่ือมนัในความรู้ และความสามารถของท่าน      
6. ท่านพึงพอใจกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
ด้านความสัมพนัธ์ 

7. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั      
8. บรรยากาศและความสัมพนัธ์ท่ีดีท าใหท้่านมีความสุข      
9. ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหวัหนา้งาน      
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ขอ้เสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
10. ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท่ีท างานไดส้ าเร็จ      
11. ท่านพอใจทุกคร้ังท่ีงานส าเร็จ      
12. ไม่วา่งานจะยากแค่ไหนท่านก็จะท าจนส าเร็จ      
ด้านความก้าวหน้า 
13. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนในการปฏิบติังานจากหวัหนา้งาน      
14. งานท่ีท่านท ามีโอกาสจะท าใหท้่านเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน      
15. ท่านไดรั้บการพฒันาความรู้ผา่นการฝึกอบรมและสัมมนา      
16. ท่านพอใจในความกา้วหนา้ของต าแหน่งงานท่ีท าในปัจจุบนั      
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ภาคผนวก ข 
บทความวชิาการ 
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ABC จ ากดั 
Work Motivation of Employees of ABC Co., Ltd. 

นางสาว กฤติยาภรณ์   แซ่ล้ี    5904300107 
ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.10160 
E-mail: gusgale.kp@hotmail.com  

 
บทคดัย่อ 

โครงการสห กิจ ศึกษ าเร่ือ งการ ศึกษ า
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ABC 
จ ากัดวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่ อศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 2) เพื่อเสนอ
แนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัพนกังาน โดยจะ
ใชแ้บบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ท าการเก็บขอ้มูลจากพนกังานบริการของบริษทั ABC 
จ านวน 50 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
ผลการวเิคราะห์พบวา่  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
บริษัท ABC จ ากัด อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือด้าน
ความสัมพนัธ์ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน และ
ดา้นการยอมรับนบัถือ ส่วนอีก 2 ดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือด้านความก้าวหน้า และด้านเงินเดือนและ
สวสัดิการตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ :  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / บริษัท ABC 
จ ากดั / พนักงานบริการ 
 
 
 

Abstract 
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. 
 
Keyword: work motivation, ABC Co., Ltd., 
employee 
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วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อ

การใช ้บริการทีโอทีไฟเบอร์ออฟติค 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันากลยุทธ์

เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
ขอบเขตโครงงาน 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังาน 

2. ขอบ เข ตด้ าน เวล า  ตั้ ง แต่ ว ัน ท่ี  1 4 
พฤษภาคม – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

3. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะ
พนกังานร้านอาหาร บริษทั ABC จ ากดั 

4. ขอบเขตด้านสถานท่ี ศึกษาสาขา MBK 
เซ็นทรัลเวลิด ์เซนจูร่ีอ่อนนุช พทัยา 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ผู ้บริหารทราบถึงระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 

2. ผู ้บ ริห ารน าข้อมู ลไป ใช้วางแผนการ
ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการใหม่  ๆในการสร้าง
แรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังาน 
ขั้นตอนและวิธีในการด าเนินงาน “โครงการสหกิจ
ศึกษา” 

1.  ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังาน ใน
ต าแหน่ง Recruitซ่ึงมีหนา้ท่ีสรรหาบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน 

2. ปรึกษาอาจาร์ยเก่ียวกบัหวัขอ้ของโครงงาน 
3. เสนอแบบสอบถามใหอ้าจาร์ยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบเม่ือผา่นการพิจารณาแลว้จึงน าแจกใหก้บั
พนกังาน 

4. หาวธีิการแกไ้ขและแนวทางในการเขียน
โครงการกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

5. ด าเนินงานแกไ้ขปัญหาของเอกสารตาม
รูปแบบของโครงงานแลว้ด าเนินงานตามขอ้มูลท่ี
ไดม้าจากการแจกแบบสอบถาม 

6. สรุปผลโครงงานและขอ้เสนอแนะรูปแบบ
ของโครงงาน 
ผลการปฏบิัตติามโครงงาน 

  โครงงานสหกิจศึกษาการประเมินผล
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ABC จ ากัด  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นโดยเก็บข้อมูลและน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจมาประมวลผล โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการประมวลผลหา
ค่า เฉล่ีย,ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการ
รายงานผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
สรุปผล 

  จากโครงงานสหกิจศึกษา  เร่ืองการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ABC 
จ ากดั สามารถปฏิบติังานไดด้งัน้ี 

1. การท าแผนการวิจัยน้ีท าให้ทราบความ
ตอ้งการและส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจของพนกังาน  

2. จากการท่ีได้เรียน รู้ระบบการท างาน
ภายในบริษทั ABC จ ากดั ท าให้สามารถน าแบบของ
การท างานจากประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการ
ท างานในอนาคตได ้ 

3. นกัศึกษาไดรั้บความรู้ต่าง ๆ จากบุคลากร
ภายในองค์การ เช่น การคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้า
ท างานในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของผู ้
มาสมคัรงาน น  

4. มีสติในการท างาน และสามารถตั้งรับต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี   

5. เรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมท่ี
ท างานมากข้ึน   
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กติตกิรรมประกาศ 
ตามท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสห

กิจศึกษา เร่ืองการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษทั ABC จ ากดั  ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 นั้ นส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  เน่ืองจากได้รับความอนุ เคราะห์และความ
สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดว้ยกนัดงัน้ี. 
 

1. ดร.สมพร ปานยนิดี   อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

ขอบพระคุณ อาจารยทุ์กท่านท่ีเคารพ ท่ีได้
เสริมสร้างความรู้หรือแนวคิดและใหค้  าช้ีแจงต่าง ๆ อนั
เป็นรากฐานส าคัญ  เพ่ือน าไปประยุกต์ก่อให้ เกิด
ประโยชน์กบัตนเองและสังคมต่อไป และขอบคุณทุก 
ๆ ท่านท่ีไม่ได้ระบุ ณ ท่ีน้ี  คอยเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
นกัศึกษาฝึกงาน 

ทา้ยสุดน้ี ผูจ้ดัท าขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในการให้ขอ้มูลและค าแนะน าท่ีดีท าให้รายงาน
ฉบับน้ีเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบหากมีข้อผิดพลาดแต่
อยา่งใดผูจ้ดัท าตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานสหกจิศึกษา : ดร.สมพร ปานยนิด ี
จัดท าโดย : นางสาว กฤตยิาภรณ์ แซ่ลี ้

บทคดัย่อ 
 โครงการสหกิจศึกษาเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั 
ABC จ ากดัวตัถุประสงคข์องการวจิยัคือ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
2) เพื่อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัพนกังาน โดยจะใชแ้บบสอบถามการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ท าการเก็บขอ้มูลจากพนกังานบริการของบริษทั ABC จ านวน 50 
ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงแบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่า  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบริษทั ABC จ ากดั อยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน คือด้านความสัมพันธ์ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และด้านการ
ยอมรับนบัถือ ส่วนอีก 2 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือดา้นความกา้วหนา้ และดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการตามล าดบั 
ค าส าคญั :  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน / บริษทั ABC จ ากดั / พนกังานบริการ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ผูบ้ริหารทราบถึงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
2. ผูบ้ริหารน าขอ้มูลไปใช้วางแผนการปรับปรุง และพฒันาวิธีการใหม่ ๆในการสร้าง

แรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังาน 
 

 
 

 

 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษทั ABC จ ากดั 
Work Motivation of Employees of ABC Co., Ltd. 
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