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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

(มหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ความก้าวหน้าในการท างาน ความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยจ าแนกตาม

สภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระดับต าแหน่งงาน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ทรู คอร์ปอเร ชั ่น จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน 400 คน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่จัดท าผ่าน  Google Form  สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน

ทั้งสิ้น 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีระดับต าแหน่ง

งานเป็น Officer ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงาน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน; พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to investigate the factors motivating 

performance of True Corporation Public Company Limited’s employees. It was to 
investigate the factors related to salary and benefits, promotion, commitment, 
working environment, and coworker relationship by classifying personal 
characteristics, including gender, marital status, age, education, salary, and work 
position. The researcher used the accidental sampling of the company’s 400 
employees, and the questionnaire on Google Form was the tool for collecting data. 
Then, the statistics for analyzing the data was frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. 
 The results revealed that most of the 400 employees of True Corporation 
Public Company Limited were female, single, age between 23-35 years old, bachelor 
degree, salary 20,001 to 30,000, and officer position. In addition, overall responses 
towards the topic of Factors Motivating Performance of True Corporation (Public) 
Company Limited’s Employees were in the rate of ‘agree’. To focus on each factor, 
both the commitment and the coworker relationship were in the rate of ‘strongly 
agree’, and the working environment, the promotion, and the salary and benefits 
were in the rate of ‘agree’ respectively. 

Keywords: Factors motivating performance of employees;     
      True Corporation Public Company Limited’s Employees 
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บทน า 
จากสภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจน

สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
รวมทั้งความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมส่งผลให้องค์การธุรกิจเกิด
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเพ่ือให้พร้อมรับมือในด้านต่าง ๆ องค์การจึงมีการปรับปรุงและสร้าง
กลยุทธ์องค์กรวางแผนงานทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ เครื่องจักร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์
ใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มผลประกอบการและประสิทธิภาพให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น และได้เล็งเห็นว่าการสร้าง
ความแตกต่างด้านการบริหารบุคลากรเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการผลักดันองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสรร
หา พัฒนาบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขันให้องค์กร 
ทั้งนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการแข่งขันของกลุ ่มการสื่อสาร 
โทรคมนาคม ที่มีความต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างรอบด้าน ด้วยเหตุนี้ทรัพยากรจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการขับเคลื่อนให้องค์กรด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสู่เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ องค์กรจึงมีความ
จ าเป็นในการรักษาดูแลบุคลากรให้มีความผูกพัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการธุรกิจ 

ดังนั้นปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้บุคลากรเกิดความผูกผันต่อ
องค์กร สอดคล้องกับทฤษฏีแรงจูงใจของ Herzberg (1957) กล่าวว่าแรงจูงใจในการท างานเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการตอบสนองก่อให้เกิดความพึงพอใจและการแสดงพฤติกรรมใน
ทางบวก เมื่อได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีมีความเหมาะสมถือเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดความจงรักภักดี ความผูกพันต่อองค์กร องค์กรก็จะได้รับประโยชน์จากบุคลากรใน
ด้านคุณภาพของผลการท างานและสามารถพัฒนาองค์กรได้ แรงจูงใจจึงเปรียบเสมือนแรงผลัก แรง
กระตุ้นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกอยากท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แรงจูงใจจึง
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรกับการท างานโดยตรงอย่างเห็นได้ชัด 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ แนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารในการบริหารในการวางแผน เสริมสร้างปัจจัยต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จะเป็น
แรงจูงใจที่ส าคัญที่ส่งผลต่อพนักงานให้มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร พร้อมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอันเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ตัวแปรอิสระ คือ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ

ระดับต าแหน่งงาน 
ตัวแปรอิสระ คือ  
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  ได้แก่ 

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ความก้าวหน้าในการท างาน ความมุ ่งมั ่นในการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

 

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยมี
จ านวนพนักงาน 21,538 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563) โดยผู้วิจัยจะค านวณกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
วิธีการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ ่งก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากัน 5% โดยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผู ้วิจัยก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลตั ้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2563  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) 
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อน าไปปรับปรุงและ

พัฒนาก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน 
3. น าผลว ิจ ัยที ่ ได ้ร ับจากการศึกษาว ิเคราะห ์ เพื ่อหาแนวทางส ่งเสร ิมและปรับปร ุง 

แก้ไขส าหรับผู้บริหารในการน าไปด าเนินการบริหารองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2559) ได้กล่าวความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า สภาวะของการถูกกระตุ้น

ให้ตอบสนองต่อสิ ่งที่ต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน สร้างแรงผลักดันเพื่อให้
ด าเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งแรงจูงใจเป็นหัวใจส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน โดยประเภทของแรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก ซึ่งแรงจูงใจสามารถสร้างเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันได้ โดยการวิเคราะห์
ระดับแรงจูงใจสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับทฤษฏีสองปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาส์โลว์  

การตอบสนองต่อแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบื้องหลังของมนุษย์ โดยบ่ งบอกถึงความ
ต้องการของมนุษย์ โดยเรียงล าดับขั้นจากความต้องการขั้นต ่าสุดจนถึงข้ันสูงสุดเรียงล าดับ 5 ขั้น 

1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs)  
2. ความต้องการด้านปลอดภัย (Safety Needs)  
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs)  
4. ความต้องการความมีคุณค่า (Esteem needs)  
5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs)  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. สถานภาพ 

3. อายุ 

4. ระดับการศึกษา  

5. รายได้ต่อเดือน 

6. ระดับต าแหน่งงาน 

  

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1. เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 

2. ความก้าวหน้าในการท างาน 

3. ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

4. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

5. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
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ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  

ทฤษฎีที่มีปัยจัยความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกไม่พึงพอใจของบุคลากร
ในองค์กร 2 ประเภทได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน 

1. ปัจจัยจูงใจ เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และเป็นสิ่งที่สามารถ
จูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบได้ดังนี้ 

2. ปัจจัยค ้าจุน เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่
ชอบปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพของงานลดลง ซึ่งประกอบได้ดังนี้ 

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
วิคเตอร์ เอช วรูม (1964) ได้มีการน าเสนอแนวคิดที ่เรียกว่า ทฤษฎีความคาดหวัง 

(Expectancy Theory) ซึ่งเป็นการจูงใจของบุคคลที่มีผลต่อสิ่งซึ่งมีคุณค่าในผลลัพธ์จากการใช้ความ
เพียรพยายาม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกหรือลบ และคูณด้วยความคาดหวังจากการใช้ความพยายาม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้ระบุว่าการจูงใจเป็นสิ่งที่มีค่าที่แต่ละบุคคล จะต้องพยายามก าหนด
เป้าหมายและโอกาสเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างท่ีตั้งใจ 

ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 

 J. Stacy Adams (1965) เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ กล่าวคือ บุคคลย่อมแสวงหาความเสมอภาค
ทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ เรียกว่า output กับตัวป้อนเรียกว่า Input คือพฤติกรรม
และคุณสมบัติในตัวที่เขาใส่ให้กับงาน ความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบการรับรู้
ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (Perceived inputs to outputs) เมื่อทราบระดับ
การรับรู้ความเสมอภาคของบุคคล ก็สามารถคาดการณ์พฤติกรรมการท างานของบุคคลนั้นได้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแรงจูงใจในด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบและด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการยอมรับนับถือที่อยู่ระดับปานกลาง บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฎิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง บุคลากรที่มีลักษณะการปฏิบัติงานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
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โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับ
ถือ และด้านความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนด้านอื ่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแต่ละด้าน
ไม่แตกต่างกัน 

นิ่มนวม ทองแสน (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่ม
ธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย อันประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านความสัมพันธ์ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคง
ในการท างาน และยังพบกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
จ าแนกเป็นด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านส่วนบุคคลซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และด้านผล
ปฏิบัติงานซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 นอกจากนี้ยังพบว่า องค์ประกอบของความคาดหวังของพนักงาน 
ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน โดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

อภิญญา ทองเดช (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ช่วงอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 40,001-
50,000 บาท และมีระยะเวลาการท างานมากกว่า 15 ปี และมีความคิดเห็นต่อระดับแรงจูงใจในการ
ท างาน ทั้งด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความส าเร็จในงานที่ท า การได้รับการยอมรับ ลักษณะของ
งาน ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า และด้านปัจจัยค ้าจ ุน ประกอบด้วย สวัสดิการและ
ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายและ
การบริหาร สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการท างาน และวิธีการปกครอง
บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ส่วนในด้านความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่างโดยอยู่
ในระดับเห็นด้วย ซึ่งปัจจัยรายจูงใจในการท างานทั้งโดยรวมและรายด้านมีทิศทางเดียวกับความ
ผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยค ้าจุนในการท างานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับ
ความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ 0.05 

นิสรา รอดนุช (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านเงินเดือน และสิ่งที่
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ในส่วนปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าใน
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หน้าที่การงาน ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานนั้นส่งผลลบ 
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพนักงานระดับปริญญาโทมีมากกว่าระดับปริญญาตรี และพบว่าพนักงานที่
ระดับเงินเดือนต ่าจะมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าระดับเงินเดือนที่สูงกว่า ส่วนในด้านของ
อายุไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

วีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่พนักงานเป็น
เพศชาย มีอายุ 26 – 35 ปี ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ต าแหน่งงานเป็นพนักงาน และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1 – 5 ปี ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ พนักงาน
โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วส าหรับเครื่องดื่ม ให้พลังงาน บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี 
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามราย
ด้านพบว่า ด้านความส าเร็จใจการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการท างาน
เป็นทีม ด้านความใส่ใจคุณภาพ ด้านการรักษาค ามั่นสัญญา  ด้านความมุ่งมั่นทุ่มเทสู่ความส าเร็จ อยู่
ในระดับมากที ่ส ุด ส ่วนด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที ่การงาน ด้านค่าตอบแทน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานและด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

พัชรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไฮเวย์ 
จ ากัด ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทนั้น พบว่าพนักงานบริษัท ไฮเวย์ 
จ ากัด มีแรงจูงในอยู ่ในระดับมาก โดยในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู ่ระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบและด้านนิเทศงาน และด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า 
เป็นแรงจูงใจในการท างานสองอันดับสุดท้ายผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งโดย
ภาพรวมพนักงานเพศชาย มีแรงจูงใจมากเพศหญิง พนักงานที่มีอายุ 46-55 ปีมีแรงจูงใจมากกว่า
พนักงานระดับอายุอื่น พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน 
11 ปีขึ้นไป และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปนั้น มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่า
ระดับอ่ืน ๆ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การส ารวจ (Survey Research) 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ผู้วิจัยท าการศึกษาในครั้งนี้คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 21,538 คน การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1976) โดยให้มีความเหมาะสมกับระดับความเชื่อมั่น 
95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เท่ากับ 400 คน ดังนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการบังเอิญ (Accidental Sampling)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการ
แจกแบบสอบถามที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยใช้ Google Forms  

2. ท าการตอบข้อสงสัย ซักถามบางประการ เนื ่องจากผู ้ตอบแบบสอบถามอาจมีความ
ต้องการในการอธิบายข้อค าถามให้ชัดเจนในการตอบมากยิ่งข้ึน 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ท าการเก็บข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อด าเนินการจัดท า
และเตรียมข้อมูลลส าหรับการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เพื่อ
มาด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูล และได้น าข้อมูลดังกล่าวไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปนแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 25.0 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ย (  ) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 

 
 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเพศชายจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 
ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมาคือ สมรส 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 และหม้าย หย่าร้างหรือ แยกกันอยู่ จ านวน 11 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 2.75 ตามล าดับ ด้านอายุ ส่วนใหญ่อายุ 25 – 35 ปี จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 
รองลงมาคือ 36 – 45 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25, 46 – 55 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.50, ต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และ56 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดับ ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.25 ตามล าดับ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.25, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดับ ด้านระดับ
ต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งงาน Officer จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมา
คือ Senior Officer จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25, Manager จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.25, Assistant Director จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 และSpecialist จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที ่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่  4.02 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.26 และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.23 ตามล าดับ และ
ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.83 และด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 
3.77 ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั ่น จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีสถานภาพ โสด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 มีอายุ 25 – 35 ปี 
จ านวน 177 คน มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 
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79.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 141 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.25  และมีระดับต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น Officer จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.25  

แรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั ่น จ ากัด 
(มหาชน) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาขน) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ งาน และ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงาน และด้านที ่ม ีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ ด ้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 

 

อภิปรายผล 

 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน  

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากคือ สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันกลุ่ม มีความเหมาะสม รองลงมา
ได้แก่ สวัสดิการของบริษัทได้ครอบคลุมอย่างเหมาะสม มีการจ่ายโบนัสทุกปีขึ ้นอยู ่ตามความ
เหมาะสม อัตราการปรับขึ้นเงินเดือน มีความเหมาะสมกับงานที่ได้ปฏิบัติ ด้วยความยุติธรรมและ
โปร่งใส ระดับเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ละเงินเดือนที่ได้รับใน
ปัจจุบันมีความเพียงพอต่อค่าครองชีพ ตามล าดับ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิ จัยของ 
อภิญญา ทองเดช (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 

ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก คือ ต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่าน และรองลงมา
ได้แก่ มีการสนับสนุนในการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือสร้างทักษะ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน การปรับ
ต าแหน่งงานนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รู้สึกถึ งความ
พึงพอใจในความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบในปัจจุบัน ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของ
งานที่ปฏิบัติและการแต่งตั้งโยกย้าย และงานได้รับมอบหมาย มีโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การ
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งาน ตามล าดับ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555) ศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

 

ด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามเวลาที่
ก าหนด รองลงมาได้แก่ ท่านยินดีและพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น มีความ
ตั้งใจ มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
ท่านยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ ได้รับความ
ไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ และความพยายามทุ่มเทของท่านในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในงาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่
ในระดับมาก คือ รู ้สึกถึงความพึงพอใจในงานที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา 

 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความเหมาะสมส่งผลให้ท่านมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ สถานที่ในการปฏิบัติงานมีความสะดวกสบายเอื้ออ านวยต่อการท างาน 
สถานที่ปฏิบัติงานถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน มีความเพียงพอ
และทันสมัย มีพื้นที่ท างานส าหรับตอบโจทย์ Work From Anywhere ระยะเวลาที่ท่านเดินทางมา
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และมีการจัดกิจกรรมสันทนาการในสถานที่ปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่ง
ผลการวิจัยครั ้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวม ทองแสน (2557) ศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น

อยู ่ในระดับมากที่สุด คือ สามารถร่วมท างานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี รองลงมาได้แก่ มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน สามารถยอมรับในค าติชมและตักเตือนจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อน
ร่วมงานของท่านเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการสร้างบรรยากาศในการท างาน เพื่อนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลือในการท างานซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และเพื่อนร่วมงานของท่านมีความรับผิดชอบต่อการ
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ปฏิบัติงาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมช่วยให้ท่านเกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน และได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์กับเพ่ือนร่วมงานนอกเหนือจากเวลาท างานปกติ ตามล าดับ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ไฮเวย์ จ ากัด 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

ด้านเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 
บริษัทควรมีการเพิ่มสวัสดิการให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ค่าศึกษาของบุตร 

ค่ารักษาพยาบาลของบุตรและคู่สมรส โครงการรถรับส่งพนักงาน โครงการทุนเรียนต่อส าหรับปริญญา
โท เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ น ามาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมทั้งมศีึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น อันน ามาซึ่งความพึงพอใจให้กับพนักงาน 
ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมากยิ่งข้ึน 

 

ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
บริษัทควรพิจารณาต าแหน่งงานให้เหมาะสมตรงกับความรู้ ความสามารถของพนักงาน และ

ควรมีบรรทัดฐานในการพิจารณาต าแหน่งงานที่ชัดเจน เช่น พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญโดนเด่นทางด้านการเจรจาต่อรองและมีความรักในด้านการบริการ ดังนั้นควรการมี
ผลักดันต าแหน่งงานในด้านการให้บริการและดูแลลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
งานที่พนักงานปฏิบัติด้วยความเชี่ยวชาญและความสารถจะส่งผลให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และบริษัทควรมีการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ สร้างทักษะ ศักยภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน ควรมีการจัดอบรมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านบัญชี  ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านกฏหมาย 
เป็นต้น โดยเป็นการส่งเสริมเพื่อที่จะน ามาปรับใช้ในงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดชึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ด้านความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

บริษัทควรมีการพิจารณางานที่พนักงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่นั้น ด าเนินออกมา
ในรูปแบบใดมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านตัวชี้วัด
ของคุณภาพงานอย่างชัดเจน เช่น พนักงานได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับดีมากนั้น อาจ
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ส่งผลต่อการปรับขึ้นของเงินเดือน และหากพนักงานรักษาเกณฑ์การท างานให้อยู่ในระดับดีมากเป็น
ระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องจะมีผลต่อการปรับขึ้นของต าแหน่งงาน เป็นต้น และควรมีการประชุมหารือ
ภายในหน่วยงาน เพื่อติดตามดูความคืบหน้าในงานที่ได้ปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้
ด าเนินไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ควรมีปัจจัยกระตุ้นหรือค าชมเชยให้กับพนักงาน 
เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง ตั้งใจ มุ่งมั่น และกระตือรื้อร้น เป็นการสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน และสือเนื่องมาจากพนักงานขององค์กรนั้นพร้อมยินดีที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ต้อง
รับผิดชอบมากขึ้น ดังนั้นบริษัทควรสนับสนุน พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยและเอื้อประโยชน์ใน
การท างานมากยิ่งขึ้น เช่น การน า Robot มาช่วยในการท างาน เพื่อหล่นระยะเวลาในการท างานใน
ส่วนนั้น เป็นต้น 
 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทควรมีการปรับปรุงพื้นที่ในการท างาน สภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม

เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างความสุขในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงาน และอาจส่งผลให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการ
ท างานนั้นไม่ตกอยู่ในสภาวะกดดัน จะส่งผลให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มีการ
แบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยอาจแบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส าหรับท างานโดยตรง พื้นที่ส าหรับ
พักผ่อน เป็นต้น ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงานนั้นควรมีความสะดวกสบายเอื้ออ านวยต่อการ
ท างาน เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงานมีความเพียงพอและทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน และหาก
พนักงานต้องการท างานนอกเหนือจากโต๊ะท างาน บริษัทควรมีพื้นที่ส าหรับ Co-working เพื่อรองรับ
การท างานในรูปแบบใหม่ และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน 

 

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ภายในหน่วยงานของบริษัทควรให้มีการท างานร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ เพื่อก่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น ควรมีการประชุมหารืออยู่เป็นประจ า ปรึกษาหาแนวทางการปฏิบัติงานและ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงานท า
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และในการปฏิบัติงานร่วมกัน
นั้นควรให้มีการเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้อย่างเปิดเผย พร้อมทั้งยอมรับในค าติชมและ
ตักเตือนจากเพื่อนร่วมงาน หากเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน ซึ่งความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานถือ
เป็นก าลังใจส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานของพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานไปได้อย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
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