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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษารูป แบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ ายเทคนิ ค
บริษทั อิทธิกร 2017 จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงศึกษาสภาพปั ญหาทีส่ ง่ ผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของช่างฝ่ ายเทคนิค บริษัทอิทธิกร 2017 จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ วี จิ ยั เชิง
คุณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ว ยวิธีก ารสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นช่างฝ่ ายเทคนิค จากการสุม่ เลือกแบบเจาะจง จานวน 6 คน
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบแรงจูงใจในการทางาน (1) ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านคานึงถึง
ความพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ (2) ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานให้ความสาคัญกับตาแหน่งงานที่
ทาในปั จจุบนั และตระหนักถึงโอกาสทีไ่ ด้รบั เข้ามาทางานโดยไม่จาเป็ นต้องมีประสบการณ์ (3) ด้านความ
มันคงในงานเชื
่
่อมันว่
่ าการทางานกับบริษทั ทีเ่ ป็ น Partner ทางธุรกิจกับ AIS มีความมันคงมาก
่
(4) ด้าน
รายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีไ่ ด้รบั ในปั จจุบนั มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและเพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ (5) ด้านความสัมพันธ์ในองค์กรรู้สกึ ถึงความสัมพันธ์ทด่ี ีกบั เพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร
ทุกคน (6) ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผูบ้ ริหารให้ความรัก ความเอ็นดู และมีความยุตธิ รรมกับทุกคน
เสมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัว (7) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ถอื ว่ามีเพียงพอและสามารถเบิกจ่ายมาใช้งาน
ได้สะดวก ทันเวลา สาหรับรูปแบบแรงจูงใจและปั ญหาในการทางานทีน่ อกเหนือจาก 7 ข้อข้างต้น พบว่า
มีสองรูปแบบคือ ด้านความเป็ นอิสระในการทางาน เนื่องจากบริษัทให้ความสาคัญกับการส่งมอบงาน
ทันเวลาและลูกค้าพึงพอใจ ดังนัน้ จึงให้ความเป็ นอิสระแก่ช่างฝ่ ายเทคนิคอย่างเต็มที่ และด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิ ซึ่งเกี่ยวกับติดตัง้ ซ่อม แก้ไขปั ญหา Internet ถือเป็ นงานที่ถนัดและตรงกับความรู้ท่เี รียน
มาช่างฝ่ ายเทคนิค และปั ญหาที่พบคือ ช่างฝ่ ายเทคนิครู้สกึ กังวลในสถานการณ์หน้างานที่ไม่สามารถ
คาดเดาล่ ว งหน้ าได้ และคาดหวัง ว่าบริษัท จะมีน โยบายสนับ สนุ น ให้ช่ างมีเงิน เดือ นที่ส อดคล้อ งกับ
ประสบการณ์มผี ลตอบแทนและสวัสดิการเพิม่ ขึน้
 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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.

คาสาคัญ : แรงจูงใจในการทางาน, ช่างฝ่ ายเทคนิค, บริษทั อิทธิกร 2017 จากัด,

ความเป็ นมา
การบริห ารองค์ก รใด ๆ ให้บ รรลุ เป้ าหมายได้ นัน้ จะต้ อ งอาศัย องค์ป ระกอบที่ส าคัญ หลาย
ประการ โดยเฉพาะบุ ค ลากรซึ่งท าหน้ าที่เป็ นตัวขับเคลื่อ นงาน แม้ว่าองค์กรจะมีบุ คลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติง านเป็ นอย่ า งดี แต่ ห ากบุ ค ลากรเหล่ า นั ้น ขาดความตัง้ ใจ ขาคความ
กระตือรือ ร้น หรือ ขาดแรงจูงใจในการทางาน อาจจะส่งผลทาให้อ งค์กรประสบความล้มเหลว ดังนัน้
เพื่อ ให้อ งค์ก รสามารถบรรลุ เป้ า หมายตามที่ค าดหวัง จึง จาเป็ น ที่ผู้บ ริห ารจะต้ อ งทราบถึง รูป แบบ
แรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของบุ ค ลากร เพื่อ น าไปสู่การบริห ารจัดการให้บุ ค ลากรมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะส่งผลให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้ใน
ทีส่ ุด (ประเสริฐ อุไร, 2559)
บริษทั อิทธิกร 2017 จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นองค์กรทีด่ าเนินกิจการเป็ น Partner กับ
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (AIS Fibre) ให้บริการติดตัง้ ซ่อม และแก้ไขปั ญหา Internet
แก่ลูกค้า ซึ่งการทางานของทีมช่างฝ่ ายเทคนิคจะมีขนั ้ ตอน กระบวนการทางานที่ชดั เจน แต่ในสภาพ
ความเป็ นจริง การทางานมักประสบปั ญหาอุปสรรคทีส่ ่งผลให้ช่างฝ่ ายเทคนิค Check In เข้าทางานหรือ
ปิ ดงานช้ า ไม่ เป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ AIS ก าหนด มีผ ลท าให้ เกิด ค่ า ปรับ รวมถึง ปั ญ หาที่เกิด จาก
สภาพแวดล้อ มหน้ างาน ปั ญ หาด้านเทคนิ ค ของทีมช่าง ปั ญ หาด้านพฤติกรรมของลู กค้า และระบบ
บริหารงานภายในองค์กร ล้วนเป็ นสิง่ ที่ทาให้ช่างฝ่ ายเทคนิคทางานภายใต้ภาวะกดดัน เพื่อให้งานแล้ว
เสร็จทันเวลาและลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
การศึกษาในครัง้ นี้ จึงมีความมุ่งหวังทีจ่ ะทราบรูปแบบแรงจูงใจในการทางานของช่างฝ่ ายเทคนิค
ซึง่ เป็ นตาแหน่งงานทีต่ อ้ งอาศัยความชานาญงานและประสบการณ์ ว่ามีความคิดเห็นเป็ นอย่างไร รวมถึง
ศึกษาสภาพปั ญหาทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะจากช่างฝ่ ายเทคนิค เพือ่ เป็ น
ข้อ เสนอให้ผู้บ ริห ารของบริษัท อิทธิก ร 2017 จากัด จังหวัด นครศรีธ รรมราช ใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนาการทางานให้ดยี งิ่ ขึน้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึก ษารูปแบบแรงจูงใจในการทางานของช่างฝ่ ายเทคนิ ค บริษั ท อิท ธิกร 2017 จากัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของช่างฝ่ ายเทคนิค บริษัทอิทธิกร
2017 จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ วี ิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) โดยมุ่งศึกษาจากกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ นช่างฝ่ ายเทคนิค บริษทั อิทธิ
กร 2017 จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และทาการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน รวมถึงการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมจิ ากช่างฝ่ าย
เทคนิค จานวน 6 คน ระยะเวลาดาเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

แนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
ทางานโดยการศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจยั สื่อสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ เพื่อทีจ่ ะหาแนวความคิด ทฤษฎี

มาเป็ นข้อ มู ล ในการวิจ ัย ประกอบด้ ว ย (1) แนวคิด ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ แรงจู ง ใจในการท างาน ได้ แ ก่
ความหมายของแรงจูงใจ ความหมายของแรงจูงใจในการทางาน ประเภทของแรงจูงใจในการทางาน
ความจาเป็ นในการสร้างแรงจูงใจในการทางาน องค์ประกอบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทางาน และระบบค่าตอบแทน (2) ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับแรงจูงใจในการทางาน
และ (3) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานนอกจากจะเป็ นสิ่งกระตุ้นให้บุคคล
ทางานอย่างกระตือรือร้นและเอาจริงเอาจัง ยังส่งผลถึงคุณภาพของผลงาน และประสิทธิภาพการทางาน
ด้วย ผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ หัวหน้าทีมหรือผูบ้ ริหาร และบุคลากร
ที่ทางานในทีมซึ่งแรงจูงใจที่หวั หน้ าหรือผู้บริหารสามารถสร้างให้เกิดแก่ บุคคลในทีมงาน ได้แก่ การ
ประพฤติตนของผู้บงั คับบัญชา การให้ขวัญและกาลังใจ การเอื้ออานวยความสะดวกในการทางาน และ
การส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของงานและการทางานร่วมกัน (ประดินันท์ อุปรมัย, 2551) โดยมีปัจจัยที่จะ
นาไปสูค่ วามพอใจและความไม่พอใจ แบ่งเป็ น ปั จจัยจูงใจซึ่งเป็ นตัวกระตุน้ ให้คนรักงาน ทาให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปั จจัยจูงใจสามรถ
ตอบสนองความต้องการภายในของบุคคล ได้แก่ ความสาเร็จในงานทีท่ าของบุคคลการได้รบั การยอมรับ
นับถือ ลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ส่วนปั จจัยค้าจุนช่วยให้แรงจูงใจใน
การทางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา หากไม่มหี รือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในหน่วยงานจะทา
ให้บุคคลเกิดความไม่ชอบงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ในองค์กร การนิเทศงาน นโยบายและ
การบริหาร สภาพการทางาน สถานะทางอาชีพ ความมันคงในการท
่
างาน และวิธปี กครองบังคับบัญชา
(Frederick Herzberg อ้ า งถึ ง ใน ทิ ม มิก า ทิ ม เนตร, 2558) โดยที่ ห น่ ว ยงานควรมีส ิ่ง กระตุ้ น ให้ แ ก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดความพึงพอใจ ได้แก่ สิง่ จูงใจที่เป็ นวัตถุ เช่น เงิน หรือสิง่ ของ สิง่ จูงใจทีไ่ ม่ใช่วตั ถุ เช่น
โอกาสที่จะมีช่ือ เสียง มีต าแหน่ งสูงขึ้น สิ่งจูงใจที่เกี่ย วกับ สภาพทางกายภาพ เช่ น สภาพแวดล้อ ม
เกี่ ย วกับ สถานที่ ท างาน เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ใ นส านั ก งาน วัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ สิ่ง จู ง ใจที่ เ กี่ ย วกับ
ผลประโยชน์ ท างอุดมคติ สิ่ง จูง ใจที่เป็ น ความดึงดูดใจในสัง คม สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพการท างาน
วิธกี ารทางานให้เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ สิง่ จูงใจทีเ่ กีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการทางาน
และสิง่ จูงใจที่เกี่ยวกับสภาพการอยู่ร่วมกันฉันท์มติ ร (Barnard, 1986) ทัง้ นี้ ปั จจัยจูงใจในการทางาน
สามอันดับแรกซึ่งเป็ นตัวกระตุน้ การทางาน ได้แก่ ปั จจัยด้านความสาเร็จของงาน ปั จจัยด้านลักษณะงาน
ปั จจัยด้านความรับผิดชอบ ส่วนปั จจัยค้าจุนที่มคี วามสาคัญ ได้แก่ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ ปั จจัยด้าน
เงินเดือ น ปั จจัยด้านสภาวะการทางาน เนื่อ งจากธนาคารมีสภาพแวดล้อ มในการทางานที่ดี ทัง้ จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานทีด่ ี และมีอุปกรณ์ สิง่ อานวยความสะดวกในการทางานเหมาะสม ทา
ให้สามารถทางานได้อย่างเต็มที่ แต่พนักงานต้ องการให้ธนาคารปรับปรุงสวัสดิการให้ดกี ว่าในปั จจุบนั
และการใช้สทิ ธิตามสวัสดิการที่ควรได้รบั สามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว ทันตามความจาเป็ น (ไทยรัฐ บุญ
ราศี, 2553)
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ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดรูปแบบแรงจูงใจ











กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจเป็ นสิง่ โน้มน้าว กระตุ้น หรือเป็ นแรงผลักดันที่อยู่ภายในตัวบุคคลที่จะ
นาไปสู่การกระทาของบุคคลให้ไปในทิศทางหรือช่องทางที่จะทาให้บรรลุถงึ เป้ าหมายที่ต้องการ รวมถึง
การใช้กาลังหรืออานาจ ชักนา เกลี้ยกล่อมเพื่อให้คล้อยตาม และจากการสังเคราะห์วรรณกรรม แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ว ิจ ัย ได้ ส รุ ป แนวความคิด ที่ น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้
ประกอบด้ว ย 7 ด้าน ได้แ ก่ (1) ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (2) ความก้ าวหน้ าในต าแหน่ ง งาน
(3) ความมันคงในงาน
่
(4) รายได้ ผลตอบแทน และสวัสดิการ (5) ความสัมพันธ์ในองค์การ (6) การ
ปกครองบังคับบัญชา และ (7) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางาน

ขัน้ ตอนงานวิ จยั
ในการศึก ษารูป แบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ ายเทคนิ ค บริษัท อิทธิกร 2017 จากัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขัน้ ตอนงานวิจยั ดังนี้
1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ รูปแบบแรงจูงใจในการทางาน
3. ทาการสัมภาษณ์ขอ้ มูลจากช่างฝ่ ายเทคนิค บริษทั อิทธิกร 2017 จากัด
4. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
5. สรุป และวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
6. สรุป และประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ างใช้
วิธีก ารสุ่ม แบบเจาะจง (purpose sampling) จากกลุ่ มเป้ าหมายที่เป็ น ช่างฝ่ ายเทคนิ ค บริษัท อิท ธิก ร
2017 จากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน และทาการสัมภาษณ์ โดยใช้การ
สัม ภาษณ์ แ บบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) เกี่ยวกับ รูป แบบแรงจูงใจในการทางานของช่างฝ่ าย
เทคนิค ข้อคาถามเป็ นลักษณะปลายเปิ ด ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ให้สมั ภาษณ์ (2) รูปแบบ
แรงจูงใจในการทางาน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ ง
งาน ด้านความมันคงในงาน
่
ด้านรายได้ ผลตอบแทน และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ในองค์การ ด้าน
การปกครองบังคับบัญชา และด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน และ (3) สภาพปั จจุบนั และปั ญหาที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน จากนัน้ ทาการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผลการวิจยั ดังนี้

ผลการวิ จยั
ผลการศึก ษารูปแบบแรงจูงใจในการทางานของช่างฝ่ ายเทคนิค บริษัท อิทธิกร 2017 จากัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ มอี ายุ ระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึก ษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) สถานภาพโสด ประสบการณ์ ในการท างาน 1 ปี และรายได้เฉลี่ย ต่อ เดือ น น้ อ ยกว่ า
10,000 บาท สามารถสรุปและวิเคราะห์ ดังนี้
1. รูปแบบแรงจูงใจในการทางาน 7 ด้าน พบว่า
ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ช่างฝ่ ายเทคนิคให้ความสาคัญกับความพอใจของลูกค้าเป็ น
อันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 100 ถัดไปได้ให้ความสาคัญ กับการส่งมอบงานทันเวลา คิดเป็ นร้อยละ 66
และคือการมีประสบการณ์เพิม่ ขึน้ บริษทั มีช่อื เสียงเพิม่ ขึน้ และสร้างความภูมใิ จให้กบั ตนเอง คิดเป็ นร้อย
ละ 33 ส่วนปั ญหาที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน ช่างฝ่ ายเทคนิค รู้สกึ ถึงความไม่พร้อมของ
เครื่อ งมือ และอุป กรณ์ ท่ีเกิดจากการวางแผนการท างานผิด พลาด ทาให้ เบิกเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ ไปไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการชารุด หรือเสียหายเป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 83 รองลงมา คือ
ปั ญหาสภาพแวดล้อมหน้างานซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ ทัง้ หน้างานทีเ่ ป็ นบ้านสวนซึ่งเต็มไป
ด้วยต้นไม้และไม่มเี สาไฟฟ้ าทีจ่ ะให้สายได้ยดึ เกาะ สภาพแวดล้อมหน้างานทีต่ ดิ ถนนสายหลักก็มปี ั ญหา
ระยะห่างของเสาไฟฟ้ าแต่ละต้นและความเสีย่ งที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ ารัวบริ
่ เวณโคนเสา สภาพแวดล้อม
ทีเ่ ป็ นคอนโดหรือตึกแถวซึง่ ต้องใช้ความชานาญในการปี นติดตัง้ ทีส่ ูงและเสีย่ งต่อการสร้างความรวบกวน
ผูอ้ าศัยใกล้เคียง คิดเป็ นร้อยละ 66 อันดับถัดมาเป็ นปั ญหาความไม่เข้าใจในงานซึ่งมักเกิดกับช่างมือใหม่
คือปั ญหาทิศทางการเดินสาย คิดเป็ นร้อยละ 50 ปั ญ หาการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการอ่านค่าวัด
สัญ ญาณ การใช้งานอุปกรณ์ เฉพาะทาง การไม่เข้าใจกระบวนการทางาน และปั ญ หาด้าน Technical
โดยเฉพาะคาศัพท์ท่ใี ช้ในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 33 ปั ญ หาอันดับสุดท้ายคือ พฤติกรรมลูกค้าที่ไม่
สนใจข้อจากัดในการทางานและไม่รบั ฟั งความเห็นของช่าง คิดเป็ นร้อยละ 17

ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ช่างฝ่ ายเทคนิคให้ความสาคัญ กับตาแหน่ งงานที่ทาใน
ปั จจุบนั เป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 66 รองลงมาคือการได้รบั โอกาสให้เข้ามาทางานโดยไม่คานึงถึง
ประสบการณ์ รวมถึงการได้รบั ค่ าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญในอาชีพ ถือ เป็ น ความก้าวหน้ าใน
ตาแหน่งงาน คิดเป็ นร้อยละ 17 ส่วนปั ญหาที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ช่างฝ่ ายเทคนิคที่
เป็ นช่างมือใหม่จะรู้สกึ ถึงปั ญ หาการไม่กล้าตัดสินใจการวางแผนการเดินสาย การใช้อุปกรณ์ ทดแทน
กรณีอุปกรณ์เฉพาะทางมีไม่เพียงพอทัง้ ๆ ทีอ่ ุปกรณ์บางอย่างสามารถใช้ทดแทนกันได้ และกังวลว่าการ
ส่งมอบงานล่าช้าจะมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน คิดเป็ นร้อยละ 17
ด้านความมันคงในงาน
่
ช่างฝ่ ายเทคนิคทุกคนมีความเชื่อมันถึ
่ งความมันคงในการท
่
างานกับ
บริษัท แห่ งนี้ ด้ว ยเหตุ ผ ลว่า บริษัท เป็ น พาร์ท เนอร์ทางธุ รกิจกับ AIS ซึ่งมีช่ือ เสียงด้านการให้บ ริก าร
Internet สามารถดูแลพนักงานให้มรี ายได้ไปอย่างยาวนาน อีกทัง้ ความต้องการใช้ Internet ที่เพิม่ ขึ้น
เป็ นสิ่งยืน ยัน ถึง ความมัน่ คงในงานได้เป็ นอย่ า งดี แม้ว่ า ในอนาคตรูป แบบการให้ บ ริก าร Internet
อาจเปลีย่ นแปลงไป แต่เชื่อว่าทุกบริษทั จาเป็ นต้องมีแผนกช่างคอยให้บริการลูกค้า คิดเป็ นร้อยละ 100
ส่วนปั ญหาทีส่ ่งผลต่อความมันคงในงาน
่
ช่างฝ่ ายเทคนิคมือใหม่จะกังวลถึงปั ญหาความไม่เข้าใจในงาน
โดยเฉพาะการวางแผนเดินสาย เป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 50 อันดับถัดมาคือ รูส้ กึ กังวลการใช้งาน
เครื่อ งมือ อุปกรณ์ เฉพาะทาง คิดเป็ นร้อยละ 33 ปั ญ หาอันดับสุ ดท้ายคือ ความไม่ เข้าใจขัน้ ตอนการ
ทางาน ปั ญหารายได้ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ และปั ญหาด้านความพฤติกรรม ล้วนส่งผลต่อความ
มันคงในงาน
่
คิดเป็ นร้อยละ 17
ด้านรายได้ ผลตอบแทน และสวัสดิการ ช่างฝ่ ายเทคนิคทุกคนรูส้ กึ พอใจในรายได้ท่ไี ด้รบั
ทัง้ เงินเดือนและเงินพิเศษจากลูกค้า คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมา คือ พอใจในผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั ทัง้ ที่
เป็ นเบี้ยเลี้ยงและโบนัสประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 83 พอใจในสวัสดิการทีไ่ ด้รบั ทัง้ การเลีย้ งอาหารกลางวัน
1 มื้อ และค่ าน้ ามัน รถ คิดเป็ นร้อ ยละ 66 ขณะที่ช่ างฝ่ ายเทคนิ ค บางคนเห็น ว่า ควรมีส วัส ดิก ารอื่น
เพิม่ เติม เช่น ชุดทางาน จานวนมื้ออาหารเพิม่ ขึ้น และลดค่าปรับส่งงานล่าช้า คิดเป็ นร้อยละ 33 ส่วน
ปั ญหาที่ส่งผลต่อรายได้ ผลตอบแทน และสวัสดิการ ช่างฝ่ ายเทคนิครูส้ กึ กังวลถึงการส่งมอบงานล่าช้า
เพียงประเด็นเดียว คิดเป็ นร้อยละ 33
ด้านความสัมพันธ์ในองค์กร ช่างฝ่ ายเทคนิครูส้ กึ ถึงความสัมพันธ์ท่ดี กี บั เพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้ ริหาร เนื่องจากบริษทั แห่งนี้เป็ นบริษทั ทีม่ จี านวนพนักงานไม่มาก และการเข้ามาทางานในบริษทั แห่ง
นี้ ส่วนใหญ่มาจากการชักชวนของผู้ท่รี ู้จกั รวมทัง้ การทางานที่ต้องทาเป็ นทีม ทุกคนสามารถสลับทีม
ท างานได้ และช่ ว ยเหลือ ซึ่ ง กัน และกั น เป็ นอย่ า งดี คิด เป็ นร้ อ ยละ 100 ส่ ว นปั ญหาที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสัมพันธ์ในองค์กร ช่างฝ่ ายเทคนิครูส้ กึ กังวลว่า การไม่กล้าแสดงคิดเห็นในเรื่องงาน และความเห็น
ทีไ่ ม่ตรงกันในเรื่องทีไ่ ม่เกีย่ วกับงาน เป็ นปั ญหาอุปสรรคสาคัญทีส่ ่งผลต่อความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
และผูบ้ ริหาร คิดเป็ นร้อยละ 50

ด้านการปกครองบังคับบัญชา ช่างฝ่ ายเทคนิครูส้ กึ ถึงความเป็ นครอบครัว เนื่องจากผูบ้ ริหาร
ให้ความเป็ นกันเองกับทุกคน มีความยุตธิ รรม และมีความอบอุ่น คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่วนปั ญหาด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา มีเพียงประเด็นเดียวทีช่ ่างฝ่ ายเทคนิครูส้ กึ กังวล คือเรื่องการสือ่ สารทีอ่ าจไม่ชดั เจน
ในบางครัง้ ทาให้ช่างฝ่ ายเทคนิคเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ คิดเป็ นร้อยละ 17
ด้านเครื่อ งมือ อุป กรณ์ ในการทางาน บริษัท มีเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ ท่ีจะใช้สาหรับ ติดตัง้ และ
ให้บริการสัญญาณ Internet แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอและสามารถเบิกจ่ายมาใช้งานได้สะดวก ทันเวลา คิด
เป็ นร้อยละ 100 ขณะที่เครื่องมืออุปกรณ์ของช่างมีความพร้อมที่จะนามาใช้งานในระดับหนึ่งเท่านัน้ คิด
เป็ น ร้อ ยละ 17 ส่ว นปั ญ หาด้านเครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ในการท างาน ช่ างฝ่ ายเทคนิ ค รู้ส ึก ถึงปั ญ หาเรื่อ ง
เครื่องมืออุปกรณ์ขาดการบารุงรักษาทีด่ ี เป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ 83 อันดับถัดมาคือขาดความเป็ น
ระเบียบในการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ท่ีมเี ป็ นจานวนมาก คิดเป็ นร้อยละ 66 และอันดับสุดท้ายเป็ น
ปั ญหาต่อเนื่องจากการทางานคือการสลับทีมทางานส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวในการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 17
2. สภาพปั ญ หาที่ส่งผลต่ อ แรงจูงใจในการท างาน พบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่ อ การท างานใน
ปั จจุบนั ช่างฝ่ ายเทคนิคให้ความสาคัญกับความเป็ นอิสระในการทางาน เป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อยละ
50 รองลงมาคือ ลัก ษณะงานที่ปฏิบตั ิ เป็ นงานที่ถนัด และตรงกับความรู้ท่เี รียนมา คิดเป็ นร้อยละ 33
สาหรับปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทางานปั จจุบนั ช่างฝ่ ายเทคนิครู้สกึ กังวลสถานการณ์
หน้ างาน ด้านสถานที่ติดตัง้ อุปกรณ์ รบั - ส่ง สัญ ญาณ Internet ด้านพฤติกรรมลูกค้าที่มหี ลากหลาย
รูปแบบ เช่น ลูก ค้าตัง้ ค่า Internet หรือพยายามแก้ปัญ หาการเชื่อมต่อ Internet ที่อุปกรณ์ ของตัวเอง
แล้วใช้งานไม่ได้ ลูกค้าเลือกจุดติดตัง้ อุปกรณ์รบั สัญญาณ ไม่สอดคล้องกับหลักการทางเทคนิค รวมถึง
ปั ญ หาค่ าสัญ ญาณที่ได้รบั จาก AIS ตาม Package ใช้งานไม่ถู ก ใจ ลู กค้ามัก จะโวยวายว่าเป็ น ความ
บกพร่องของช่างฝ่ ายเทคนิค และปั ญหาสัตว์เลี้ยงดุ คิดเป็ นร้อยละ 100 และอนาคตในการทางานกับ
บริษทั ช่างฝ่ ายเทคนิคมีความคาดหวังว่าบริษทั จะมีนโยบายสนับสนุนให้ช่างมีเงินเดือนทีส่ อดคล้องกับ
ประสบการณ์ เป็ นอันดับแรก คิดเป็ นร้อ ยละ 83 รองลงมา คือผลตอบแทนที่เป็ นเบี้ยเลี้ยงและโบนัส
ประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 66 อันดับ ถัดมาคือสวัสดิการทีเ่ ป็ นอาหารกลางวันและค่าน้ ามันรถ คิดเป็ นร้อย
ละ 33 และอันดับ สุ ดท้ายคือ การทางานในบริษัทแห่ งนี้เพื่อ สะสมประสบการณ์ ไปใช้ป ระกอบธุ รกิจ
ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 17

อภิ ปราย
ผลการวิจยั เรื่อง รูปแบบแรงจูงใจในการทางานของช่างฝ่ ายเทคนิค บริษทั อิทธิกร 2017 จากัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการกาหนดรูปแบบแรงจูงใจในการทางาน ทัง้ หมด 7 ประเด็น สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี้

ด้านความส าเร็จของงาน ช่ างฝ่ ายเทคนิ ค ตระหนัก ถึง ความพอใจของลู ก ค้าเป็ น อัน ดับ แรก
เพราะว่างานของช่างฝ่ ายเทคนิคมีลกั ษณะเป็ นงานบริการลูกค้า รองลงมาคือการส่งมอบงานทันเวลาที่
จะไม่ทาให้เกิดค่าปรับและอาจได้รบั เงินตอบแทนพิเศษจากลูกค้าด้วย นอกจากนี้ความสาเร็จของงานยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานคราวต่อไป รวมถึงภาคภูมใิ จในความสาเร็จของบริษทั และของ
ตนเอง สอดคล้องกับ ไทยรัฐ บุญ ราศรี (2553) ด้านความสาเร็จของงานจะเป็ นตัวกระตุ้นการทางาน
เนื่องจากพนักงานรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในผลสาเร็จของงาน นอกจากนี้งานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบในปั จจุบนั มี
ความส าคัญ ต่ อ ความส าเร็จ ของหน่ ว ยงาน และ Frederick Herzberg (อ้างถึงใน ทิม มิก า ทิม เนตร,
2558) ด้านความสาเร็จในงานว่าการที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้น และประสบความสาเร็จอย่างดี
รูจ้ กั ป้ องกันปั ญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ เมื่อผลงานสาเร็จจึงเกิดความรูส้ กึ พอใจและปลาบปลื้มในความสาเร็จนัน้
ด้านความก้าวหน้ าในต าแหน่ งงาน ช่ างฝ่ ายเทคนิ ค ให้ค วามสาคัญ กับ ต าแหน่ ง งานที่ทาใน
ปั จจุบนั และตระหนักถึงโอกาสทีไ่ ด้เข้ามาทางานโดยไม่จาเป็ นต้องมีประสบการณ์ จะได้รบั การสอนแนะ
จากเพื่อนร่วมงาน และได้รบั ค่าตอบแทนตามความประสบการณ์ สอดคล้องกับไทยรัฐ บุญราศรี (2553)
หน่วยงานได้สง่ เสริมให้มกี ารเพิม่ พูนความรูใ้ นการทางานอย่างสม่าเสมอ และภัทราวดี ขันธอุบล (2554)
ด้านปั จจัยจูงใจทีพ่ นักงานให้ความสาคัญโดยรวมในระดับมากเป็ นลาดับแรก คือความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และสมพงษ์ เกษมสิน (2523) โอกาสความก้าวหน้าในตาแหน่งงานเป็ นแรงจูงใจในการทางานที่
กระตุน้ ให้คนอยากปฏิบตั งิ าน
ด้านความมันคงในงาน
่
ช่างฝ่ ายเทคนิคเชื่อในความมันคงของบริ
่
ษทั ด้วยเหตุท่เี ป็ นพาร์ทเนอร์
ทางธุรกิจกับ AIS ซึ่งมีช่อื เสียงด้านการให้บริการ Internet สามารถดู แลพนักงานให้มรี ายได้ไปอย่าง
ยาวนาน อีกทัง้ ความต้องการใช้ Internet ที่เพิ่มขึ้น เป็ นสิง่ ยืนยันถึงความมันคงในงานได้
่
เป็ นอย่างดี
แม้ว่าในอนาคตรูปแบบการให้บริก าร Internet อาจเปลี่ยนแปลงไป แต่เชื่อ ว่าทุกบริษัท จาเป็ นต้อ งมี
แผนกช่างคอยให้บริการลูกค้า สอดคล้องกับสุพชิ ฌาย์ ดูศรีเทพประทาน (2551) ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
แรงจูงใจในการทางานมากทีส่ ุด คือ ความมันคงในงาน
่
ด้ า นรายได้ ผ ลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร แม้ ว่ า ช่ า งฝ่ ายเทคนิ ค จะมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
น้ อ ยกว่า 10,000 บาท หากเทียบกับประสบการณ์ อายุ และระดับการศึกษาแล้ว ถือ ว่ าทุกคนพอใจ
รายได้ท่ีได้รบั มากที่สุด รองลงมาคือ พอใจผลตอบแทนที่เป็ นเบี้ยเลี้ยงและโบนัส ประจาปี และพอใจ
สวัส ดิก ารที่เป็ น การเลี้ย งอาหารกลางวัน 1 มื้อ และค่ าน้ า มัน รถ สอดคล้อ งกับ สุ พิช ฌาย์ ดู ศ รีเทพ
ประทาน (2551) ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อแรงจูงใจในการทางานในลาดับแรก ๆ คือ ปั จจัยด้านรายได้ ซึ่ง
เป็ นปั จจัยทีพ่ นักงานให้ความสาคัญเพือ่ ตัดสินใจในการร่วมงานกับบริษทั ใด และสามารถเพิม่ แรงจูงใจใน
การทางานของพนักงานได้
ด้านความสัมพันธ์ในองค์กร ช่างฝ่ ายเทคนิคทุกคนรูส้ กึ ถึงความสัมพันธ์ทด่ี กี บั เพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้ ริหาร เนื่องจากบริษทั แห่งนี้เป็ นบริษทั ทีม่ จี านวนพนักงานไม่มาก และการเข้ามาทางานในบริษทั แห่ง
นี้ ส่วนใหญ่มาจากการชักชวนของผู้ท่รี ู้จกั รวมทัง้ การทางานที่ต้องทาเป็ นทีม ทุกคนสามารถสลับทีม

ทางานได้ และช่วยเหลือซึง่ กันและกันเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) แรงจูงใจทีม่ ี
ผลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพในการปฏิบัติง านของพนั ก งานและลู ก จ้ า ง องค์ ก าร คลัง สิน ค้า มากที่สุ ด คือ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน และภัทราวดี ขันธอุบล (2554) ปั จจัยค้าจุนที่พนักงานให้ความสาคัญ
โดยรวมในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้ใต้บงั คับบัญ ชา
เนื่องจากพนักงานแต่ละร้านมีจานวนเพียง 5 - 6 คน จึงทาให้พนักงานมีความใกล้ชิดกัน มุ่งเน้นการ
ทางานเป็ นทีม และช่วยเหลือกันในการทางาน
ด้า นการปกครองบัง คับ บัญ ชา ผู้ บ ริห ารให้ ค วามรัก ความเอ็ น ดู และมีค วามยุ ติธ รรมกับ
ทุ ก คนเสมือ นเป็ นสมาชิก ในครอบครัว สอดคล้อ งกับ ชู เกีย รติ ยิ้ม พวง (2554) ความสัม พัน ธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปั จจัยค้าจุนที่มคี ่าเฉลี่ยลาดับต้น ๆ และรัชนก มูลเกตุ (2552) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่วมงานเป็ นแรงจูงใจทีส่ าคัญในการทางาน
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน บริษทั มีเครื่องมืออุปกรณ์ทจ่ี ะใช้สาหรับติดตัง้ และให้บริการ
สัญญาณ Internet แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ สามารถเบิกจ่ายมาใช้งานได้สะดวก ทันเวลา สอดคล้องกับ
ไทยรัฐ บุญราศรี (2553) การมีอุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกในการทางานเหมาะสมทาให้สามารถ
ทางานได้อย่างเต็มที่ เป็ นปั จจัยค้าจุนทีม่ คี วามสาคัญอันดับต้นๆ
แรงจูง ใจที่ ส่ง ผลต่ อ การท างานในปั จ จุ บัน มีส องรูป แบบคือ ความเป็ นอิส ระในการท างาน
เนื่องจากบริษทั ให้ความสาคัญกับการส่งมอบงานทันเวลาและลูกค้าพึงพอใจ ดังนัน้ จึงให้ความเป็ นอิสระ
แก่ช่างฝ่ ายเทคนิคอย่างเต็มที่ และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ เกี่ยวกับติดตัง้ ซ่อม แก้ไขปั ญหา Internet เป็ น
งานที่ถ นัด และตรงกับความรู้ท่ีเรียนมา สอดคล้อ งกับ Henry Murray (อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุ ต ร
โรจน์ , 2553) ความต้องการอิสระเป็ นความต้องการที่เป็ นตัวของตัวเอง และ Barnard (1986) สิง่ จูงใจ
(Incentives) ที่ห น่ ว ยงานใช้ เป็ นเครื่อ งกระตุ้ น ให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิบัติง านเกิด ความพึง พอใจในการท างาน
นอกจากสิง่ จูงใจทีเ่ ป็ นวัตถุแล้ว ควรมีสงิ่ จูงใจทีเ่ กีย่ วกับผลประโยชน์ทางอุดมคติ คือการทีห่ น่วยงานเปิ ด
โอกาสให้บุคคลได้สนองอุดมคติ ซึ่งผู้บริหารที่ดีควรจะให้อิสระแก่บุค ลากรให้ได้ทางานอย่างสุดฝี มือ
เพื่อให้ได้ผลงานดี เป็ นที่ยกย่องของบุคคลอื่น เพื่อที่บุคคลนัน้ เกิดความภาคภูมใิ จ มีความสุข มีความ
พอใจในงานที่ทา ส าหรับ ปั ญ หาที่ส่งผลกระทบต่อ แรงจูงใจในการทางานในปั จจุบัน พบว่า ช่างฝ่ าย
เทคนิครู้สกึ กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ หน้างานที่ไม่อาจคาดเดาได้ จาเป็ นต้องใช้ความสามารถในการ
แก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้าในแต่ละเหตุการณ์ ตัวอย่างของปั ญหา เช่น ภายหลังจากติดตัง้ งานแล้วเสร็จ
ลูกค้ากลับไม่พอใจจุดติดตัง้ อุปกรณ์หรือไม่พอใจค่าสัญญาณทีไ่ ด้รบั จาก AIS ตาม Package จาเป็ นต้อง
แก้ไ ขใหม่ รองลงมาคือ พฤติก รรมของลู ก ค้า เช่ น ลู กค้าตัง้ ค่ า Internet หรือ พยายามแก้ปั ญ หาการ
เชื่อ มต่อ Internet ที่อุปกรณ์ ของตัว เองแล้ว ใช้งานไม่ ได้ ลูกค้าเลือกจุดติด ตัง้ อุปกรณ์ รบั สัญ ญาณไม่
สอดคล้องกับหลักการทางเทคนิคส่งผลให้อุปกรณ์ใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพแล้วลูกค้าก็โวยวายว่าเป็ น
ความบกพร่องของช่างฝ่ ายเทคนิค และความดุของสัตว์เลี้ยง ล้วนเป็ น ปั ญ หาอุปสรรคที่สาคัญ ในการ
ทางาน และอนาคตในการทางานกับบริษัท คาดหวังว่าบริษทั จะมีนโยบายสนับสนุนให้ช่างฝ่ ายเทคนิค

มีความก้าวหน้าในการทางานโดยได้รบั เงินเดือนที่สอดคล้องกับประสบการณ์ เป็ นอันดับแรก รองลงมา
คือ อนาคตในการทางานจะขึ้นอยู่กบั ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รบั เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สอดคล้อ งกับ สุ พ ิช ฌาย์ ดู ศ รีเทพประทาน (2551) ปั จจัย ด้านรายได้แ ละสวัส ดิก ารในการท างานที่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทัง้ สวัสดิการที่เป็ นตัวเงินและสิง่ ของ เช่น ค่ารักษาพยาบาล
สถานที่ออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดใี ห้พนักงาน เป็ นปั จจัยที่พนักงานให้ความสาคัญเพื่อ
ตัดสินใจในการร่วมงานกับบริษทั ใดและสามารถเพิม่ แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
การศึก ษารูปแบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ ายเทคนิ ค บริษัท อิท ธิก ร 2017 จากัด
จังหวัด นครศรีธ รรมราชครัง้ นี้ ท าให้ไ ด้รบั ทราบรูป แบบแรงจูงใจในการท างานของช่างฝ่ ายเทคนิ ค
7 ด้าน คือ ด้านความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านความมันคงในงาน
่
ด้านรายได้ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ในองค์การ ด้านการปกครองบังคับบัญชา และ
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทางาน อีกทัง้ ได้ทราบถึงปั ญ หาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ
ทางานที่สามารถเสนอให้ผู้บริหารใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการทางานให้ดยี งิ่ ขึ้น และ
จากแนวคิดของ Frederick Herzberg หน่วยงานควรมีสงิ่ กระตุ้นให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความพึงพอใจทัง้
สิ่งจูงใจที่เป็ น วัต ถุ เช่น เงิน หรือ สิ่งของ รวมถึงสิ่งจูงใจที่ไม่ ใช่ว ตั ถุ เช่น โอกาสความก้าวหน้ า และ
สิง่ จูงใจทีเ่ กีย่ วกับสภาพการทางาน ดังนัน้ จาเป็ นทีบ่ ริษทั จะต้องสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ประการแรก ผู้บริหารควรสร้างสิง่ กระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงขับแก่ ช่างฝ่ ายเทคนิค ด้านรายได้
ผลตอบแทนและสวัส ดิก ารอาจพิจารณาจัดสวัส ดิการอื่น เพิ่มเติม เช่น ชุด ทางาน จานวนมื้อ อาหาร
เพิม่ ขึ้น ด้านความสัมพันธ์ในองค์กรอาจพิจารณาการจัดสถานที่หรือกิจกรรมเพื่อให้ช่างฝ่ ายเทคนิ คได้
พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานอย่างสม่าเสมอ และด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่ งงานควรมีน โยบายสนับ สนุ น ให้ช่างฝ่ ายเทคนิ ค ได้พ ัฒ นาตนเองโดยการฝึ กอบรม สัม มนา
เพิม่ พูนความรู้ เพือ่ เป็ นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานมากขึน้
ประการที่ส อง จากสภาพปั ญ หาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ด้ านความไม่พร้อมของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทางานที่เกิดจากการชารุด เสียหาย และความไม่เป็ นระเบียบในการจัดเก็บ
บริษทั ควรสร้างความตระหนักให้ช่างฝ่ ายเทคนิคทุกคนเห็นความสาคัญของการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ
อย่างเป็ นระบบ ระเบียบ มีการตรวจสอบความเรียบร้อยและบารุงรักษาให้มคี วามพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และปั ญ หาที่เกิด ขึ้นในสภาพแวดล้อ มหน้ างานแต่ มีผ ลอย่างมากต่อแรงจูงใจด้านความสาเร็จ ในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก บริษัทสามารถขจัดปั ญหาอุปสรรคเหล่านัน้ โดยอาจใช้วธิ กี ารเสนอแนะไปยัง
AIS เพื่อให้แผนกการตลาดได้บนั ทึกข้อมูลลักษณะสภาพแวดล้อมหน้างานโดยสังเขป เพื่อให้ช่างฝ่ าย
เทคนิคได้เตรียมความพร้อมทัง้ ในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ และความเข้าใจในงานเป็ นการเบือ้ งต้น

2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการท างานของพนั ก งานบริษั ท อิ ท ธิ ก ร 2017 จ ากั ด จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช ทุกแผนก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนภาพแรงจูงใจในการทางานอย่างรอบด้าน
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานของช่างฝ่ ายเทคนิค บริษทั อิทธิกร 2017 จากัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช กับบริษทั อื่นทีม่ กี ารทางานในลักษณะคล้ายกัน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อองค์กร
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