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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค 

บรษิทัอทิธกิร 2017 จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช รวมถงึศกึษาสภาพปัญหาทีส่ง่ผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิัทอทิธกิร 2017 จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช ผู้วจิยัได้ใช้วธิวีจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวธิีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ได้กลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นช่างฝ่ายเทคนิค จากการสุม่เลอืกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน  

ผลการวจิยั พบว่า รูปแบบแรงจงูใจในการท างาน (1) ดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานค านึงถงึ
ความพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั (2) ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานใหค้วามส าคญักบัต าแหน่งงานที่
ท าในปัจจุบนัและตระหนักถงึโอกาสทีไ่ดร้บัเขา้มาท างานโดยไม่จ าเป็นต้องมปีระสบการณ์ (3) ดา้นความ
มัน่คงในงานเชื่อมัน่ว่าการท างานกบับรษิทัทีเ่ป็น Partner ทางธุรกจิกบั AIS มคีวามมัน่คงมาก (4) ดา้น
รายไดผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีไ่ดร้บัในปัจจุบนัมคีวามเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกจิและเพยีงพอ
ต่อการเลี้ยงชพี (5) ด้านความสมัพนัธ์ในองค์กรรู้สกึถงึความสมัพนัธ์ทีด่ีกบัเพื่อนร่วมงานและผู้บรหิาร
ทุกคน (6) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ผูบ้รหิารใหค้วามรกั ความเอน็ด ูและมคีวามยุตธิรรมกบัทุกคน
เสมอืนเป็นสมาชกิในครอบครวั (7) ดา้นเครื่องมอือุปกรณ์ถอืว่ามเีพยีงพอและสามารถเบกิจ่ายมาใชง้าน
ไดส้ะดวก ทนัเวลา ส าหรบัรปูแบบแรงจงูใจและปัญหาในการท างานทีน่อกเหนือจาก 7 ขอ้ขา้งต้น พบว่า
มสีองรูปแบบคอื ด้านความเป็นอิสระในการท างาน เนื่องจากบรษิัทให้ความส าคญักบัการส่งมอบงาน
ทนัเวลาและลูกค้าพงึพอใจ ดงันัน้ จงึให้ความเป็นอสิระแก่ช่างฝ่ายเทคนิคอย่างเตม็ที่ และด้านลกัษณะ
งานที่ปฏบิตัิ ซึ่งเกี่ยวกบัตดิตัง้ ซ่อม แก้ไขปัญหา Internet ถอืเป็นงานที่ถนัดและตรงกบัความรู้ที่เรยีน
มาช่างฝ่ายเทคนิค และปัญหาที่พบคอื ช่างฝ่ายเทคนิครู้สกึกงัวลในสถานการณ์หน้างานที่ไม่สามารถ
คาดเดาล่วงหน้าได้ และคาดหวงัว่าบริษัทจะมีนโยบายสนับสนุนให้ช่างมีเงินเดือนที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์มผีลตอบแทนและสวสัดกิารเพิม่ขึน้     

  นักศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

 

 



Abstract 
          This research aims to study the work motivation model of technician, Itikorn 20 17 Co., 
Ltd., Nakhon Trithammarat Province, and to study the problem conditions affecting technician's 
work motivation of Itikorn 20 17 Co., Ltd., Nakhon Si Thammarat Province. The researcher used 
the Qualitative Research method with semi-structured interview method.Structured) The target 
group was a technician, Itikorn 20 17 Co., Ltd., Nakhon Si Thammarat Province, using the method 
of selecting a targeted sample group of 6 people, and it was found that the form of work 
motivation. 
 The results are that (1) The areas of success in the job process take into account 
customer satisfaction primarily; (2) the areas of job progress; the areas of job performance; and 
recognize opportunities acquired without the need for experience; (3) counter job security; 
Confidence that working with a company that is a business partner with AIS is very stable; (4) 
income, return and welfare benefits.Today's reception is appropriate for economic conditions and 
sufficient for livelihood (6) The organizational relationship feels good. With all colleagues and 
executives (6) in Bangdab Command, executives give everyone love, affection and justice as if 
they are family members (7) home appliances are sufficient and can be paid off in a timely manner 
for motivation and work problems. In addition to the seven, there are two forms of work 
independence due to this.Agcompany places importance on timely delivery of work and customer 
satisfaction, so it gives complete autonomy to Treadnid technicians. In terms of practical 
characteristics, which are about installing, repairing, and solving problems, Internet is a job that fits 
the knowledge learned by technicians, and the problem is that technicians feel anxious about the 
unpredictable future situation and expect the company to have a policy that encourages 
technicians to have more money to warn against their experiences. 

 

ค าส าคญั : แรงจงูใจในการท างาน, ช่างฝ่ายเทคนิค, บรษิทัอทิธกิร 2017 จ ากดั,   
 

ความเป็นมา 
 การบริหารองค์กรใด ๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้นัน้ จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย
ประการ โดยเฉพาะบุคลากรซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวขบัเคลื่อนงาน แม้ว่าองค์กรจะมบีุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี แต่หากบุคลากรเหล่านั ้นขาดความตัง้ใจ ขาคความ
กระตือรอืร้น หรอืขาดแรงจูงใจในการท างาน อาจจะส่งผลท าให้องค์กรประสบความล้มเหลว ดงันัน้ 
เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวงั จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบถึงรูปแบบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อน าไปสู่การบรหิารจดัการให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ



ปฏบิตังิาน ซึง่จะสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และบรรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้น
ทีสุ่ด (ประเสรฐิ อุไร, 2559) 

บรษิทัอทิธกิร 2017 จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นองคก์รทีด่ าเนินกจิการเป็น Partner กบั
บรษิทัแอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั (AIS Fibre) ใหบ้รกิารตดิตัง้ ซ่อม และแกไ้ขปัญหา Internet 
แก่ลูกค้า ซึ่งการท างานของทมีช่างฝ่ายเทคนิคจะมขีัน้ตอน กระบวนการท างานที่ชดัเจน แต่ในสภาพ
ความเป็นจรงิ การท างานมกัประสบปัญหาอุปสรรคทีส่่งผลใหช้่างฝ่ายเทคนิค Check In เขา้ท างานหรอื
ปิดงานช้า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ AIS ก าหนด มีผลท าให้เกิดค่าปรับ รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมหน้างาน ปัญหาด้านเทคนิคของทีมช่าง ปัญหาด้านพฤติกรรมของลูกค้า และระบบ
บรหิารงานภายในองค์กร ลว้นเป็นสิง่ที่ท าใหช้่างฝ่ายเทคนิคท างานภายใต้ภาวะกดดนั เพื่อให้งานแล้ว
เสรจ็ทนัเวลาและลูกคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด  
 การศกึษาในครัง้นี้ จงึมคีวามมุ่งหวงัทีจ่ะทราบรปูแบบแรงจงูใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค 
ซึง่เป็นต าแหน่งงานทีต่อ้งอาศยัความช านาญงานและประสบการณ์ ว่ามคีวามคดิเหน็เป็นอย่างไร รวมถงึ
ศกึษาสภาพปัญหาทีส่่งผลต่อแรงจงูใจในการท างาน พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะจากช่างฝ่ายเทคนิค เพือ่เป็น
ข้อเสนอให้ผู้บรหิารของบรษิัทอิทธิกร 2017 จ ากัด จงัหวดันครศรีธรรมราช ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและพฒันาการท างานใหด้ยีิง่ขึน้  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิัทอิทธิกร 2017 จ ากัด 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 
2. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิัทอทิธกิร 

2017 จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

ขอบเขตการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้วธิวี ิจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวธิกีารสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured) โดยมุ่งศกึษาจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นช่างฝ่ายเทคนิค บรษิทัอทิธิ
กร 2017 จ ากดั จงัหวดันครศรธีรรมราช ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และท าการศกึษาแนวคดิ 
ทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างาน รวมถงึการสมัภาษณ์เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมจิากช่างฝ่าย
เทคนิค จ านวน 6 คน ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดอืนสงิหาคม 2564 ถงึเดอืนมกราคม 2565  
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัแรงจูงใจในการ
ท างานโดยการศกึษาจากหนงัสอื บทความ งานวจิยั สื่อสิง่พมิพต์่าง ๆ เพื่อทีจ่ะหาแนวความคดิ ทฤษฎ ี



มาเป็นข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ 
ความหมายของแรงจูงใจ ความหมายของแรงจูงใจในการท างาน ประเภทของแรงจูงใจในการท างาน 
ความจ าเป็นในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน องค์ประกอบเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างาน ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อแรงจงูใจในการท างาน และระบบค่าตอบแทน (2) ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจในการท างาน 
และ (3) งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง กล่าวคอื แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอกจากจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคล
ท างานอย่างกระตอืรอืรน้และเอาจรงิเอาจงั ยงัส่งผลถงึคุณภาพของผลงาน และประสทิธภิาพการท างาน
ดว้ย ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ หวัหน้าทมีหรอืผูบ้รหิาร และบุคลากร
ที่ท างานในทีมซึ่งแรงจูงใจที่หวัหน้าหรอืผู้บรหิารสามารถสร้างให้เกิดแก่บุคคลในทีมงาน ได้แก่ การ
ประพฤตตินของผู้บงัคบับญัชา การให้ขวญัและก าลงัใจ การเอื้ออ านวยความสะดวกในการท างาน และ
การส่งเสรมิให้เห็นคุณค่าของงานและการท างานร่วมกนั (ประดนิันท์ อุปรมยั, 2551) โดยมปัีจจยัที่จะ
น าไปสูค่วามพอใจและความไม่พอใจ แบ่งเป็น ปัจจยัจูงใจซึ่งเป็นตวักระตุน้ใหค้นรกังาน ท าใหบุ้คคลเกดิ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจยัจูงใจสามรถ
ตอบสนองความต้องการภายในของบุคคล ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ในงานทีท่ าของบุคคลการไดร้บัการยอมรบั
นบัถอื ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิความรบัผดิชอบ และความกา้วหน้า สว่นปัจจยัค ้าจุนช่วยใหแ้รงจงูใจใน
การท างานของบุคคลมอียู่ตลอดเวลา หากไม่มหีรอืมใีนลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในหน่วยงานจะท า
ให้บุคคลเกดิความไม่ชอบงาน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน ความสมัพนัธ์ในองค์กร การนิเทศงาน นโยบายและ
การบรหิาร สภาพการท างาน สถานะทางอาชพี ความมัน่คงในการท างาน และวธิปีกครองบงัคบับญัชา  
(Frederick Herzberg อ้างถึงใน ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558) โดยที่หน่วยงานควรมีสิ่งกระตุ้นให้แก่
ผูป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจ ไดแ้ก่ สิง่จูงใจที่เป็นวตัถุ เช่น เงนิ หรอืสิง่ของ สิง่จูงใจทีไ่ม่ใช่วตัถุ เช่น 
โอกาสที่จะมีชื่อเสียง มีต าแหน่งสูงขึ้น สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อม
เกี่ยวกับสถานที่ท างาน เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทางอุดมคติ สิ่งจูงใจที่เป็นความดึงดูดใจในสังคม สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพการท างาน 
วธิกีารท างานใหเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ สิง่จูงใจทีเ่กีย่วกบัโอกาสทีจ่ะมสีว่นร่วมในการท างาน 
และสิง่จูงใจที่เกี่ยวกบัสภาพการอยู่ร่วมกนัฉันท์มติร (Barnard, 1986) ทัง้นี้ ปัจจยัจูงใจในการท างาน
สามอนัดบัแรกซึ่งเป็นตวักระตุน้การท างาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความส าเรจ็ของงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
ปัจจยัด้านความรบัผดิชอบ ส่วนปัจจยัค ้าจุนที่มคีวามส าคญั ได้แก่ ปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ ปัจจยัด้าน
เงนิเดือน ปัจจยัด้านสภาวะการท างาน เนื่องจากธนาคารมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ทัง้จาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมงานทีด่ ีและมอีุปกรณ์ สิง่อ านวยความสะดวกในการท างานเหมาะสม ท า
ให้สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ แต่พนักงานต้องการให้ธนาคารปรบัปรุงสวสัดกิารให้ดกีว่าในปัจจุบนั
และการใชส้ทิธติามสวสัดิการที่ควรไดร้บัสามารถเบกิไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัตามความจ าเป็น (ไทยรฐั บุญ
ราศ,ี 2553)  
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ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน                 
ความกา้วหน้าในต าแหน่ง                   
การไดร้บัการยอมรบันบัถอื                 
ความมัน่คงในงาน                  
สภาพแวดลอ้มในการท างาน                      
รายไดผ้ลตอบแทนและสวสัดกิาร                 
ความสมัพนัธใ์นองคก์าร                 
การปกครองบงัคบับญัชา                     
นโยบายการบรหิาร                       
เครื่องมอื อุปกรณ์ในการท างาน                    
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ                      
ความรบัผดิชอบ                      
ความเป็นอสิระ              

 

กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจเป็นสิง่โน้มน้าว กระตุ้น หรอืเป็นแรงผลกัดนัที่อยู่ภายในตวับุคคลที่จะ
น าไปสู่การกระท าของบุคคลใหไ้ปในทศิทางหรอืช่องทางที่จะท าให้บรรลุถงึเป้าหมายที่ต้องการ รวมถงึ
การใชก้ าลงัหรอือ านาจ ชกัน า เกลี้ยกล่อมเพื่อใหค้ลอ้ยตาม และจากการสงัเคราะหว์รรณกรรม แนวคดิ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้สรุปแนวความคิดที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ (1) ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (2) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน            
(3) ความมัน่คงในงาน (4) รายได้ ผลตอบแทน และสวสัดิการ (5) ความสมัพนัธ์ในองค์การ (6) การ
ปกครองบงัคบับญัชา และ (7) เครื่องมอื อุปกรณ์ในการท างาน  
 

ขัน้ตอนงานวิจยั 
 ในการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิัทอิทธิกร 2017 จ ากัด 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนงานวจิยั ดงันี้ 

1. ศกึษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยั 
2. สรา้งแบบสมัภาษณ์ รปูแบบแรงจงูใจในการท างาน  
3. ท าการสมัภาษณ์ขอ้มลูจากช่างฝ่ายเทคนิค บรษิทัอทิธกิร 2017 จ ากดั  
4. จดัเกบ็ รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ 

5. สรุป และวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

6. สรุป และประมวลผลขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 
 



วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้นี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้

วธิีการสุ่มแบบเจาะจง (purpose sampling) จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นช่างฝ่ายเทคนิค บริษัทอิทธิกร 
2017 จ ากัด จงัหวดันครศรธีรรมราช ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 6 คน และท าการสมัภาษณ์โดยใช้การ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) เกี่ยวกับรูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่าย
เทคนิค ขอ้ค าถามเป็นลกัษณะปลายเปิด ประกอบด้วย (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ใหส้มัภาษณ์ (2) รูปแบบ
แรงจูงใจในการท างาน 7 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นรายได ้ผลตอบแทน และสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธ์ในองคก์าร ดา้น
การปกครองบงัคบับญัชา และด้านเครื่องมอือุปกรณ์ในการท างาน และ (3) สภาพปัจจุบนัและปัญหาที่
สง่ผลต่อแรงจงูใจในการท างาน จากนัน้ท าการรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผลการวจิยั ดงันี้  
 

ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิัทอิทธิกร 2017 จ ากัด 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) สถานภาพโสด ประสบการณ์ในการท างาน 1 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 
10,000 บาท สามารถสรุปและวเิคราะห ์ดงันี้ 

1. รปูแบบแรงจงูใจในการท างาน 7 ดา้น พบว่า  
   ดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน ช่างฝ่ายเทคนิคใหค้วามส าคญักบัความพอใจของลูกคา้เป็น

อนัดบัแรก คดิเป็นร้อยละ 100 ถดัไปได้ให้ความส าคญักบัการส่งมอบงานทนัเวลา คดิเป็นร้อยละ 66 
และคอืการมปีระสบการณ์เพิม่ขึน้ บรษิทัมชีื่อเสยีงเพิม่ขึน้ และสรา้งความภูมใิจใหก้บัตนเอง คดิเป็นรอ้ย
ละ 33 ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการปฏิบตัิงาน ช่างฝ่ายเทคนิครู้สกึถงึความไม่พร้อมของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกิดจากการวางแผนการท างานผิดพลาด ท าให้เบิกเครื่องมืออุปกรณ์ไปไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการช ารุดหรอืเสยีหายเป็นอนัดบัแรก คดิเป็นร้อยละ 83 รองลงมา คือ 
ปัญหาสภาพแวดลอ้มหน้างานซึ่งมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่ทัง้หน้างานทีเ่ป็นบา้นสวนซึ่งเตม็ไป
ดว้ยต้นไมแ้ละไม่มเีสาไฟฟ้าทีจ่ะใหส้ายไดย้ดึเกาะ สภาพแวดลอ้มหน้างานทีต่ดิถนนสายหลกักม็ปัีญหา
ระยะห่างของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นและความเสีย่งที่เกดิจากกระแสไฟฟ้ารัว่บรเิวณโคนเสา สภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นคอนโดหรอืตกึแถวซึง่ตอ้งใชค้วามช านาญในการปีนตดิตัง้ทีสู่งและเสีย่งต่อการสรา้งความรวบกวน
ผูอ้าศยัใกลเ้คยีง คดิเป็นรอ้ยละ 66 อนัดบัถดัมาเป็นปัญหาความไม่เขา้ใจในงานซึ่งมกัเกดิกบัช่างมอืใหม่ 
คอืปัญหาทิศทางการเดินสาย คดิเป็นร้อยละ 50 ปัญหาการใช้งานเครื่องมอือุปกรณ์ในการอ่านค่าวดั
สญัญาณ การใช้งานอุปกรณ์เฉพาะทาง การไม่เข้าใจกระบวนการท างาน และปัญหาด้าน Technical 
โดยเฉพาะค าศพัท์ที่ใช้ในการท างาน คดิเป็นร้อยละ 33 ปัญหาอนัดบัสุดท้ายคอืพฤตกิรรมลูกค้าที่ไม่
สนใจขอ้จ ากดัในการท างานและไม่รบัฟังความเหน็ของช่าง คดิเป็นรอ้ยละ 17  



     ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ช่างฝ่ายเทคนิคให้ความส าคญักบัต าแหน่งงานที่ท าใน
ปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรก คดิเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคอืการไดร้บัโอกาสให้เขา้มาท างานโดยไม่ค านึงถงึ
ประสบการณ์ รวมถึงการได้รบัค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญในอาชีพ ถือเป็นความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน คดิเป็นร้อยละ 17 ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ช่างฝ่ายเทคนิคที่
เป็นช่างมือใหม่จะรู้สกึถึงปัญหาการไม่กล้าตดัสนิใจการวางแผนการเดินสาย การใช้อุปกรณ์ทดแทน
กรณีอุปกรณ์เฉพาะทางมไีม่เพยีงพอทัง้ ๆ ทีอุ่ปกรณ์บางอย่างสามารถใชท้ดแทนกนัได ้และกงัวลว่าการ
สง่มอบงานล่าชา้จะมผีลกระทบต่อความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน คดิเป็นรอ้ยละ 17 

     ดา้นความมัน่คงในงาน ช่างฝ่ายเทคนิคทุกคนมคีวามเชื่อมัน่ถงึความมัน่คงในการท างานกบั
บรษิัทแห่งนี้  ด้วยเหตุผลว่าบรษิัทเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ AIS ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการให้บริการ 
Internet สามารถดูแลพนักงานให้มรีายได้ไปอย่างยาวนาน อีกทัง้ความต้องการใช้ Internet ที่เพิม่ขึ้น 
เป็นสิ่งยืนยันถึงความมัน่คงในงานได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในอนาคตรูปแบบการให้บริการ Internet                
อาจเปลีย่นแปลงไป แต่เชื่อว่าทุกบรษิทัจ าเป็นต้องมแีผนกช่างคอยใหบ้รกิารลูกค้า คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ส่วนปัญหาทีส่่งผลต่อความมัน่คงในงาน ช่างฝ่ายเทคนิคมอืใหม่จะกงัวลถงึปัญหาความไม่เขา้ใจในงาน
โดยเฉพาะการวางแผนเดนิสาย เป็นอนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 50 อนัดบัถดัมาคอื รูส้กึกงัวลการใชง้าน
เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะทาง คิดเป็นร้อยละ 33 ปัญหาอนัดบัสุดท้ายคอื ความไม่เข้าใจขัน้ตอนการ
ท างาน ปัญหารายไดไ้ม่สอดคล้องกบัค่าครองชพี และปัญหาด้านความพฤตกิรรม ล้วนส่งผลต่อความ
มัน่คงในงาน คดิเป็นรอ้ยละ 17 

     ด้านรายได้ ผลตอบแทน และสวสัดิการ ช่างฝ่ายเทคนิคทุกคนรูส้กึพอใจในรายได้ที่ได้รบั 
ทัง้เงนิเดอืนและเงนิพเิศษจากลูกคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมา คอื พอใจในผลตอบแทนทีไ่ดร้บัทัง้ที่
เป็นเบี้ยเลี้ยงและโบนัสประจ าปี คดิเป็นรอ้ยละ 83 พอใจในสวสัดกิารทีไ่ดร้บัทัง้การเลีย้งอาหารกลางวนั 
1 มื้อ และค่าน ้ ามนัรถ คิดเป็นร้อยละ 66 ขณะที่ช่างฝ่ายเทคนิคบางคนเห็นว่า ควรมีสวสัดิการอื่น
เพิม่เติม เช่น ชุดท างาน จ านวนมื้ออาหารเพิม่ขึ้น และลดค่าปรบัส่งงานล่าช้า คดิเป็นร้อยละ 33 ส่วน
ปัญหาที่ส่งผลต่อรายได้ ผลตอบแทน และสวสัดกิาร ช่างฝ่ายเทคนิครูส้กึกงัวลถงึการส่งมอบงานล่าช้า
เพยีงประเดน็เดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 33 

     ดา้นความสมัพนัธ์ในองค์กร ช่างฝ่ายเทคนิครูส้กึถงึความสมัพนัธ์ที่ดกีบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้รหิาร เนื่องจากบรษิทัแห่งนี้เป็นบรษิทัทีม่จี านวนพนักงานไม่มาก และการเขา้มาท างานในบรษิทัแห่ง
นี้ ส่วนใหญ่มาจากการชกัชวนของผู้ที่รู้จกั รวมทัง้ การท างานที่ต้องท าเป็นทมี ทุกคนสามารถสลบัทีม
ท างานได้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่ างดี คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนปัญหาที่ส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์ในองคก์ร ช่างฝ่ายเทคนิครูส้กึกงัวลว่า การไม่กลา้แสดงคดิเหน็ในเรื่องงาน และความเหน็
ทีไ่ม่ตรงกนัในเรื่องทีไ่ม่เกีย่วกบังาน เป็นปัญหาอุปสรรคส าคญัทีส่่งผลต่อความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน
และผูบ้รหิาร คดิเป็นรอ้ยละ 50 



     ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ช่างฝ่ายเทคนิครูส้กึถงึความเป็นครอบครวั เนื่องจากผูบ้รหิาร
ใหค้วามเป็นกนัเองกบัทุกคน มคีวามยตุธิรรม และมคีวามอบอุ่น คดิเป็นรอ้ยละ 100 สว่นปัญหาดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา มเีพยีงประเดน็เดยีวทีช่่างฝ่ายเทคนิครูส้กึกงัวล คอืเรื่องการสือ่สารทีอ่าจไม่ชดัเจน
ในบางครัง้ ท าใหช้่างฝ่ายเทคนิคเกดิการเขา้ใจคลาดเคลื่อนได ้คดิเป็นรอ้ยละ 17   

     ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน บรษิัทมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ส าหรบัติดตัง้และ
ใหบ้รกิารสญัญาณ Internet แก่ลูกคา้อย่างเพยีงพอและสามารถเบกิจ่ายมาใชง้านไดส้ะดวก ทนัเวลา คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ขณะที่เครื่องมอือุปกรณ์ของช่างมคีวามพรอ้มที่จะน ามาใชง้านในระดบัหนึ่งเท่านัน้ คดิ
เป็นร้อยละ 17 ส่วนปัญหาด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน ช่างฝ่ายเทคนิครู้สึกถึงปัญหาเรื่อง
เครื่องมอือุปกรณ์ขาดการบ ารุงรกัษาทีด่ ีเป็นอนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 83 อนัดบัถดัมาคอืขาดความเป็น
ระเบียบในการจดัเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ที่มเีป็นจ านวนมาก คดิเป็นร้อยละ 66 และอนัดบัสุดท้ายเป็น
ปัญหาต่อเนื่องจากการท างานคอืการสลบัทีมท างานส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตวัในการใช้เครื่องมอื
อุปกรณ์ในการท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 17 
  2. สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน พบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการท างานใน
ปัจจุบนั ช่างฝ่ายเทคนิคให้ความส าคญักบัความเป็นอสิระในการท างาน เป็นอนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 
50 รองลงมาคอื ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ เป็นงานที่ถนัดและตรงกับความรู้ที่เรียนมา คิดเป็นร้อยละ 33 
ส าหรบัปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการท างานปัจจุบนั ช่างฝ่ายเทคนิครู้สกึกงัวลสถานการณ์
หน้างาน ด้านสถานที่ติดตัง้อุปกรณ์รบั - ส่ง สญัญาณ Internet ด้านพฤติกรรมลูกค้าที่มหีลากหลาย
รูปแบบ เช่น ลูกค้าตัง้ค่า Internet หรอืพยายามแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Internet ที่อุปกรณ์ของตวัเอง
แลว้ใชง้านไม่ได ้ลูกค้าเลอืกจุดตดิตัง้อุปกรณ์รบัสญัญาณ ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการทางเทคนิค รวมถงึ
ปัญหาค่าสญัญาณที่ได้รบัจาก AIS ตาม Package ใช้งานไม่ถูกใจ ลูกค้ามกัจะโวยวายว่าเป็นความ
บกพร่องของช่างฝ่ายเทคนิค และปัญหาสตัว์เลี้ยงดุ คดิเป็นร้อยละ 100 และอนาคตในการท างานกบั
บรษิทั ช่างฝ่ายเทคนิคมคีวามคาดหวงัว่าบรษิทัจะมนีโยบายสนับสนุนให้ช่างมเีงนิเดอืนทีส่อดคลอ้งกบั
ประสบการณ์ เป็นอันดบัแรก คดิเป็นร้อยละ 83 รองลงมา คือผลตอบแทนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงและโบนัส
ประจ าปี คดิเป็นรอ้ยละ 66 อนัดบั ถดัมาคอืสวสัดกิารทีเ่ป็นอาหารกลางวนัและค่าน ้ามนัรถ คดิเป็นรอ้ย
ละ 33 และอันดับสุดท้ายคือ การท างานในบรษิัทแห่งนี้เพื่อสะสมประสบการณ์ไปใช้ประกอบธุรกิจ
สว่นตวั คดิเป็นรอ้ยละ 17 
 

อภิปราย 
 ผลการวจิยัเรื่อง รูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิทัอทิธกิร 2017 จ ากดั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยการก าหนดรูปแบบแรงจูงใจในการท างาน ทัง้หมด 7 ประเด็น สามารถ
อภปิรายได ้ดงันี้ 



ด้านความส าเร็จของงาน ช่างฝ่ายเทคนิคตระหนักถึงความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก 
เพราะว่างานของช่างฝ่ายเทคนิคมลีกัษณะเป็นงานบรกิารลูกคา้ รองลงมาคอืการส่งมอบงานทนัเวลาที่
จะไม่ท าใหเ้กดิค่าปรบัและอาจไดร้บัเงนิตอบแทนพเิศษจากลูกคา้ดว้ย นอกจากนี้ความส าเรจ็ของงานยงั
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานคราวต่อไป รวมถงึภาคภูมใิจในความส าเรจ็ของบรษิทัและของ
ตนเอง สอดคล้องกับไทยรฐั บุญราศร ี(2553) ด้านความส าเร็จของงานจะเป็นตัวกระตุ้นการท างาน
เนื่องจากพนักงานรูส้กึภาคภูมใิจในผลส าเรจ็ของงาน นอกจากนี้งานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบในปัจจุบนัมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของหน่วยงาน และ Frederick Herzberg (อ้างถึงใน ทิมมิกา ทิมเนตร, 
2558) ด้านความส าเรจ็ในงานว่าการที่บุคคลสามารถท างานได้เสรจ็สิ้นและประสบความส าเร็จอย่างด ี
รูจ้กัป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ เมื่อผลงานส าเรจ็จงึเกดิความรูส้กึพอใจและปลาบปลื้มในความส าเรจ็นัน้ 
           ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ช่างฝ่ายเทคนิคให้ความส าคญักับต าแหน่งงานที่ท าใน
ปัจจุบนัและตระหนักถงึโอกาสทีไ่ดเ้ขา้มาท างานโดยไม่จ าเป็นต้องมปีระสบการณ์ จะไดร้บัการสอนแนะ
จากเพื่อนร่วมงาน และไดร้บัค่าตอบแทนตามความประสบการณ์ สอดคลอ้งกบัไทยรฐั บุญราศร ี(2553) 
หน่วยงานไดส้ง่เสรมิใหม้กีารเพิม่พูนความรูใ้นการท างานอย่างสม ่าเสมอ และภทัราวด ีขนัธอุบล (2554) 
ดา้นปัจจยัจูงใจทีพ่นักงานใหค้วามส าคญัโดยรวมในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คอืความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และสมพงษ์ เกษมสนิ (2523) โอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งงานเป็นแรงจูงใจในการท างานที่
กระตุน้ใหค้นอยากปฏบิตังิาน  

ดา้นความมัน่คงในงาน ช่างฝ่ายเทคนิคเชื่อในความมัน่คงของบรษิทั ดว้ยเหตุที่เป็นพารท์เนอร์
ทางธุรกิจกบั AIS ซึ่งมชีื่อเสยีงด้านการให้บรกิาร Internet สามารถดูแลพนักงานให้มรีายได้ไปอย่าง
ยาวนาน อีกทัง้ความต้องการใช้ Internet ที่เพิ่มขึ้น เป็นสิง่ยนืยนัถึงความมัน่คงในงานได้เป็นอย่างด ี
แม้ว่าในอนาคตรูปแบบการให้บรกิาร Internet อาจเปลี่ยนแปลงไป แต่เชื่อว่าทุกบรษิัทจ าเป็นต้องมี
แผนกช่างคอยใหบ้รกิารลูกคา้ สอดคลอ้งกบัสุพชิฌาย ์ดูศรเีทพประทาน (2551) ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อ
แรงจงูใจในการท างานมากทีสุ่ด คอื ความมัน่คงในงาน  

ด้านรายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ แม้ว่าช่างฝ่ายเทคนิคจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน              
น้อยกว่า 10,000 บาท หากเทียบกับประสบการณ์ อายุ และระดบัการศึกษาแล้วถือว่าทุกคนพอใจ
รายได้ที่ได้รบัมากที่สุด รองลงมาคือพอใจผลตอบแทนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงและโบนัสประจ าปี และพอใจ
สวัสดิการที่เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ และค่าน ้ ามันรถ สอดคล้องกับสุพิชฌาย์ ดูศรีเทพ
ประทาน (2551) ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อแรงจูงใจในการท างานในล าดบัแรก ๆ คอื ปัจจยัดา้นรายได ้ซึ่ง
เป็นปัจจยัทีพ่นกังานใหค้วามส าคญัเพือ่ตดัสนิใจในการร่วมงานกบับรษิทัใด และสามารถเพิม่แรงจูงใจใน
การท างานของพนกังานได ้ 

ดา้นความสมัพนัธ์ในองคก์ร ช่างฝ่ายเทคนิคทุกคนรูส้กึถงึความสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้รหิาร เนื่องจากบรษิทัแห่งนี้เป็นบรษิทัทีม่จี านวนพนักงานไม่มาก และการเขา้มาท างานในบรษิทัแห่ง
นี้ ส่วนใหญ่มาจากการชกัชวนของผู้ที่รู้จกั รวมทัง้ การท างานที่ต้องท าเป็นทมี ทุกคนสามารถสลบัทีม



ท างานได ้และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัเป็นอย่างด ีสอดคลอ้งกบัเกศณรนิทร ์งามเลศิ (2559) แรงจงูใจทีม่ี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง องค์การ คลังสินค้า มากที่สุดคือ
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และภทัราวดี ขนัธอุบล (2554) ปัจจยัค ้าจุนที่พนักงานให้ความส าคญั
โดยรวมในระดบัมาก คอืด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับัญชา 
เนื่องจากพนักงานแต่ละร้านมจี านวนเพยีง 5 - 6 คน จึงท าให้พนักงานมคีวามใกล้ชิดกนั มุ่งเน้นการ
ท างานเป็นทมี และช่วยเหลอืกนัในการท างาน  

ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผู้บริหารให้ความรัก ความเอ็นดู และมีความยุติธรรมกับ            
ทุกคนเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครวั สอดคล้องกับ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยัค ้าจุนที่มคี่าเฉลี่ยล าดบัต้น ๆ และรชันก มูลเกตุ (2552) ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูร้่วมงานเป็นแรงจงูใจทีส่ าคญัในการท างาน  

ดา้นเครื่องมอือุปกรณ์ในการท างาน บรษิทัมเีครื่องมอือุปกรณ์ทีจ่ะใชส้ าหรบัตดิตัง้และใหบ้รกิาร
สญัญาณ Internet แก่ลูกค้าอย่างเพยีงพอ สามารถเบกิจ่ายมาใช้งานได้สะดวก ทนัเวลา สอดคลอ้งกบั
ไทยรฐั บุญราศร ี(2553) การมอีุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกในการท างานเหมาะสมท าใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นปัจจยัค ้าจุนทีม่คีวามส าคญัอนัดบัตน้ๆ  
  แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการท างานในปัจจุบัน มีสองรูปแบบคือ ความเป็นอิสระในการท างาน 
เนื่องจากบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการสง่มอบงานทนัเวลาและลูกคา้พงึพอใจ ดงันัน้ จงึใหค้วามเป็นอสิระ
แก่ช่างฝ่ายเทคนิคอย่างเตม็ที่ และลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิเกี่ยวกบัตดิตัง้ ซ่อม แก้ไขปัญหา Internet เป็น
งานที่ถนัดและตรงกับความรู้ที่เรียนมา สอดคล้องกับ Henry Murray (อ้างถึงใน ปรยีาพร วงศ์อนุตร
โรจน์, 2553) ความต้องการอิสระเป็นความต้องการที่เป็นตวัของตวัเอง และ Barnard (1986) สิง่จูงใจ 
(Incentives) ที่หน่วยงานใช้เป็นเครื่องกระตุ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
นอกจากสิง่จงูใจทีเ่ป็นวตัถุแลว้ ควรมสีิง่จงูใจทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทางอุดมคต ิคอืการทีห่น่วยงานเปิด
โอกาสให้บุคคลได้สนองอุดมคติ ซึ่งผู้บรหิารที่ดีควรจะให้อิสระแก่บุคลากรให้ได้ท างานอย่างสุดฝีมือ
เพื่อให้ได้ผลงานด ีเป็นที่ยกย่องของบุคคลอื่น เพื่อที่บุคคลนัน้เกดิความภาคภูมใิจ มคีวามสุข มคีวาม
พอใจในงานที่ท า ส าหรบัปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการท างานในปัจจุบัน พบว่า ช่างฝ่าย
เทคนิครู้สกึกงัวลเกี่ยวกบัสถานการณ์หน้างานที่ไม่อาจคาดเดาได้ จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละเหตุการณ์ ตวัอย่างของปัญหา เช่น ภายหลงัจากติดตัง้งานแล้วเสร็จ 
ลูกคา้กลบัไม่พอใจจุดตดิตัง้อุปกรณ์หรอืไม่พอใจคา่สญัญาณทีไ่ดร้บัจาก AIS ตาม Package จ าเป็นต้อง
แก้ไขใหม่ รองลงมาคือพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ลูกค้าตัง้ค่า Internet หรือพยายามแก้ปัญหาการ
เชื่อมต่อ Internet ที่อุปกรณ์ของตัวเองแล้วใช้งานไม่ได้ ลูกค้าเลือกจุดติดตัง้อุปกรณ์รบัสญัญาณไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัการทางเทคนิคส่งผลให้อุปกรณ์ใช้งานไดไ้ม่เต็มศกัยภาพแลว้ลูกค้ากโ็วยวายว่าเป็น
ความบกพร่องของช่างฝ่ายเทคนิค และความดุของสตัว์เลี้ยง ล้วนเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส าคญัในการ
ท างาน และอนาคตในการท างานกบับรษิัท คาดหวงัว่าบรษิทัจะมนีโยบายสนับสนุนให้ช่างฝ่ายเทคนิค              



มคีวามก้าวหน้าในการท างานโดยไดร้บัเงนิเดอืนที่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คอื อนาคตในการท างานจะขึ้นอยู่กบัผลตอบแทนและสวสัดิการที่ได้รบัเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกับสุพิชฌาย์ ดูศรีเทพประทาน (2551) ปัจจัยด้านรายได้และสวัสดิการในการท างานที่
สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทัง้สวสัดิการที่เป็นตวัเงนิและสิง่ของ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล 
สถานที่ออกก าลงักาย เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพที่ดใีห้พนักงาน เป็นปัจจยัที่พนักงานให้ความส าคญัเพื่อ
ตดัสนิใจในการรว่มงานกบับรษิทัใดและสามารถเพิม่แรงจงูใจในการท างานของพนกังาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  

    การศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิัทอิทธิกร 2017 จ ากัด 
จงัหวดันครศรธีรรมราชครัง้นี้  ท าให้ได้รบัทราบรูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค                 
7 ดา้น คอื ดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นรายไดผ้ลตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธ์ในองคก์าร ด้านการปกครองบงัคบับญัชา และ
ด้านเครื่องมอือุปกรณ์ในการท างาน อกีทัง้ได้ทราบถึงปัญหาส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ
ท างานที่สามารถเสนอให้ผู้บรหิารใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาการท างานให้ดยีิง่ขึ้น และ
จากแนวคดิของ Frederick Herzberg หน่วยงานควรมสีิง่กระตุ้นใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจทัง้
สิ่งจูงใจที่เป็นวตัถุ เช่น เงนิหรือสิ่งของ รวมถึงสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่วตัถุ เช่น โอกาสความก้าวหน้า และ
สิง่จงูใจทีเ่กีย่วกบัสภาพการท างาน ดงันัน้ จ าเป็นทีบ่รษิทัจะตอ้งสรา้งแรงจงูใจในการท างาน  

   ประการแรก ผู้บรหิารควรสร้างสิง่กระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงขบัแก่ช่างฝ่ายเทคนิค ด้านรายได้
ผลตอบแทนและสวสัดิการอาจพิจารณาจดัสวสัดิการอื่นเพิ่มเติม เช่น ชุดท างาน จ านวนมื้ออาหาร
เพิม่ขึ้น ด้านความสมัพนัธ์ในองค์กรอาจพจิารณาการจดัสถานที่หรอืกจิกรรมเพื่อให้ช่างฝ่ายเทคนิคได้
พบปะ สงัสรรค์ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัเพื่อนร่วมงานอย่างสม ่าเสมอ และด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานควรมีนโยบายสนับสนุนให้ช่างฝ่ายเทคนิคได้พัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม สัมมนา 
เพิม่พนูความรู ้เพือ่เป็นการสรา้งโอกาสความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมากขึน้ 

   ประการที่สอง จากสภาพปัญหาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ด้านความไม่พร้อมของ
เครื่องมอือุปกรณ์ในการท างานที่เกิดจากการช ารุด เสียหาย และความไม่เป็นระเบียบในการจดัเก็บ 
บรษิทัควรสรา้งความตระหนกัใหช้่างฝ่ายเทคนิคทุกคนเหน็ความส าคญัของการจดัเกบ็อุปกรณ์เครื่องมอื
อย่างเป็นระบบ ระเบยีบ มกีารตรวจสอบความเรยีบรอ้ยและบ ารุงรกัษาให้มคีวามพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
และปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมหน้างานแต่มีผลอย่างมากต่อแรงจูงใจด้านความส าเร็จในการ
ปฏบิตัิงานเป็นอย่างมาก บรษิัทสามารถขจดัปัญหาอุปสรรคเหล่านัน้โดยอาจใช้วธิกีารเสนอแนะไปยงั 
AIS เพื่อใหแ้ผนกการตลาดได้บนัทกึขอ้มูลลกัษณะสภาพแวดล้อมหน้างานโดยสงัเขป เพื่อให้ช่างฝ่าย
เทคนิคไดเ้ตรยีมความพรอ้มทัง้ในสว่นของเครื่องมอือุปกรณ์ และความเขา้ใจในงานเป็นการเบือ้งตน้  



 2. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

     2.1 ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทอิทธิกร 2017 จ ากัด จังหวัด
นครศรธีรรมราช ทุกแผนก เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่ะทอ้นภาพแรงจงูใจในการท างานอย่างรอบดา้น 
     2.2 ศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการท างานของช่างฝ่ายเทคนิค บรษิทัอทิธกิร 2017 จ ากดั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช กบับรษิทัอื่นทีม่กีารท างานในลกัษณะคลา้ยกนั เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร 
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