ปั จจัยทีม่ ีผลต่อแรงจู งใจของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจก่อสร้าง
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แห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม โดยศึกษาจากจํานวนประชากร 286 คน ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชายร้ อยละ 83.57 มีช่วงอายุเฉลี่ยมากที่สดุ 30–39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 50.70 อยู่ใน
สถานภาพแต่งงานแล้ วมากสุดคิดเป็ นร้ อยละ 61.54 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่าํ กว่าปริญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 78.32 มีช่วงประสบการณ์ทาํ งานสูงสุดมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 42.66 มี
รายได้ เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บาท มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 58.39 เป็ นตําแหน่งช่างมากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 75.87 โดยเครื่องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นโดยใช้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งสถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean),
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) การทดสอบ T-Test และ การทดสอบ One Way ANOVA ผล
จากการศึกษาแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ พบว่า
ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจจากการปฎิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจราณา
ในรายละเอียดพบว่า 1. ปัจจัยด้ านความสําเร็จในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยด้ าน
การได้ รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง 3. ปัจจัยด้ านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับสูง
4. ปัจจัยด้ านความรับผิดชอบในงานอยู่ในระดับสูง 5. ปัจจัยด้ านความก้ าวหน้ าในการทํางานอยู่
ในระดับสูง
ปัจจัยคํา้ จุนที่มีผลต่อแรงจูงใจจากการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า 1. ปัจจัยด้ านค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูง 2. ปัจจัยด้ านนโยบายและ
การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 3. ปัจจัยด้ านความสัมพันธ์ในการทํางานอยู่ในระดับสูง 4. ปัจจัย
ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง 5. ปัจจัยด้ านความมั่นคงในการทํางานอยู่
ในระดับปานกลาง
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1. บทนํา
ธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคารมีการขยายตัวและเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจก่อสร้ าง
อาคารเนื่ อ งจากอาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ างสมั ย ใหม่ ใ นปั จ จุ บั น นั้ น ได้ มี ก ารพั ฒ นาให้ ทั น กั บ
วิวัฒนาการที่รดุ หน้ าและลํา้ สมัยไปอย่างรวดเร็วทําให้ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้ างในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
อาคารขนาดใหญ่ น้ันมีความต้ องการนําระบบประกอบอาคารที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้ กับ
เจ้ าของอาคารในหลายๆด้ าน อาทิเช่ น ด้ านการจัดการพลังงาน ด้ านอนุ รักษ์ส่ิงแวดล้ อม ด้ าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และในอีกหลายๆด้ าน
ซึ่งข้ อมูลของสํานักสถิติแห่งชาติระบุว่าผลจากการสํารวจอุตสาหกรรม ก่อสร้ าง พ.ศ.
2552 พบว่า มีจาํ นวนสถานประกอบการก่อสร้ างที่ต้ังอยู่ในเขตปริมณฑล ทั้งสิ้นประมาณ 2,494
แห่ ง ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 47.5 ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสร้ างอาคาร/สิ่งก่อสร้ าง รองลงมา
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ การสร้ างอาคารให้ เสร็จสมบูรณ์และการติดตั้ง ระบบไฟฟ้ า ประมาณร้ อย
ละ 17.6 และ 13.3 ตามลําดับ สําหรับกิจการก่อสร้ างนอกเหนือจากที่ กล่าวข้ างต้ น แต่ละหมู่
ย่อยมีสดั ส่วนตํ่ากว่าร้ อยละ 6.0 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งสิ้น โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ บริการติดตั้งระบบประกอบอาคารหลายกลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้ผลิตและจัดจําหน่าย, ผู้ว่าจ้ าง
หรือเจ้ าของอาคาร, ผู้ควบคุมงาน, ผู้รับเหมาก่อสร้ างทั้งระดับบริหารและระดับปฎิบัติการ ซึ่งที่
กล่าวมาล้ วนแล้ วแต่มีความสําคัญที่ทาํ ให้ ก่อเกิดความต้ องการและการตอบสนองความต้ องการใน
การติดตั้งระบบประกอบอาคารเพื่อให้ เกิดประโชยน์สงู สุดกับผู้ว่าจ้ างทั้งสิ้น
ดังนั้นธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคารต้ องแสวงหากลยุทธ์ในการจูงใจเพื่อผลักดัน
ให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะส่งผล
ให้ สามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้ หากมีการละเลยในการสร้ างแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงาน ก็ย่อมทําให้ พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และอาจทําให้ เกิดการแสดงออกใน
หลายรูปแบบ เช่น การขาดงานบ่อย การทํางานไม่เต็มที่ สร้ างผลงานได้ น้อยหรือผลงานไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งยอมก่อให้ เกิดผลเสียต่อองค์กร การบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ผ้ ู บ ริ ห ารจะต้ อ งเข้ า ถึ ง จิ ต ใจของบุ ค ลากรที่มี อ ยู่ แ ละสามารถแก้ ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้ นให้ กับ
บุคลากรได้ อย่างเป็ นที่น่าพอใจ ซึ่งการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เป็ นงานเชิงพฤติกรรม ไม่อาจ
คาดหวังผลได้ เหมือนผลทางวิทยาศาสตร์ท่มี ีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็ นเรื่องของการหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต้ องการ เพื่อให้ บุคลากรเหล่านั้นได้ นาํ
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาบริหารจัดการและสามารถปฎิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนการบํารุงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ อยู่กับองค์กรได้ นานที่สุดเพื่อ
ความอยู่รอดและเจริญก้ าวหน้ าขององค์กร
จากที่กล่าวมาทําให้ การศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานระดับปฎิติ การในธุ รกิจ ก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร โครงการปรั บปรุงอาคาร
สํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเป็ น
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อย่างยิ่ง นอกจากจะทําให้ ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน แล้ วจะทําให้ ผ้ ูบริหารสามารถ
กําหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ตอบสนองให้ กับความต้ องการของพนักงานเพื่อสร้ างแรงจู งใจใน
การปฏิบัติงานและทําให้ ผลการปฏิบัตงิ านดีข้ นึ และยังเป็ นข้ อมูลประกอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่
เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้ มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพส่งผล
ให้ องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันในและรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ อยู่ในองค์กร

2. วัตถุประสงค์งานวิจยั
1. เพื่อศึกษาแรงจู งใจของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบ
อาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้ าง
ระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร
2) หลังเดิม

3. สมมุติฐานการวิจยั
1. ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยคํา้ จุนในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เป็ นแนวทางให้ เจ้ าของกิจการหรือผู้บริหารนําข้ อมูลไปใช้ ในการปรับปรุงแก้ ไขและ
พัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์การ
2. ให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้ าง
ระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (อาคาร
2) หลังเดิม

5. ขอบเขตของงานวิจยั
ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษากลุ่ มพนักงงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจ ก่อสร้ า ง
ระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (อาคาร
2) หลังเดิม จํานวน 286 คน โดยการศึกษาจะทําการสุ่มตัวอย่างอย่ างง่ ายจากพนักงงานระดับ
ปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม การศึกษานี้จัดทําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
2558
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6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ของการวิ จั ย ในครั้ งนี้ ประกอบด้ วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งหมด 286 ชุด โดยแต่ละชุดมีรายละเอียดดงัน้ ี
ส่วนที่ 1. ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ นข้ อ มู ล ที่เ กี่ย วกับ ลั ก ษณะส่ ว น
บุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้ ตําแหน่ง โดย
รวบรวมข้ อมูลแล้ วทําการวิเคราะห์ เสนอข้ อมูลเป็ นตารางและนําเสนอในรูปของร้ อยละ
ส่วนที่ 2. ปัจจัยจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการท่านให้ ความสําคัญในเรื่องต่อไปนี้
มากน้ อยเพียงใด เป็ นข้ อคิดเห็นของผู้กรอกแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน
ระดับปฏิบัติในธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร ทําการวิเคราะห์โดยใช้ คาํ ถามแบบประเมินค่า
ระดับความสําคัญตามแนนคิดของ (Linket Scale)
ส่วนที่ 3. ปัจจัยคํา้ จุนของพนักงานระดับปฏิบัตกิ ารท่านให้ ความสําคัญในเรื่องต่อไปนี้
มากน้ อยเพียงใด เป็ นข้ อคิดเห็นของผู้กรอกแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน
ระดับปฏิบัติในธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร ทําการวิเคราะห์โดยใช้ คาํ ถามแบบประเมินค่า
ระดับความสําคัญตามแนนคิดของ (Linket Scale)

7. ผลการวิจยั
1. จากข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
239 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.57 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.70
สถานภาพแต่งงานแล้ ว จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.54 ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
จํานวน 224 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.32 มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่ า 10 ปี จํานวน 122 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 42.66 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.39 เป็ นตําแหน่งช่าง จํานวน 217 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.87
2. ปั จจัยจูงใจในการทํางานระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะงาน, ปั จจัยด้ านความรับผิดชอบ, ปั จจัยด้ านความก้ าวหน้ า
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ยกเว้ น ปั จจัยด้ านความสําเร็จและปั จจัยด้ านการ
ได้ รับการยอมรับนับถือพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
3. ปั จจัยคํา้ จุ นในการทํางานระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า ปั จจั ยด้ า นค่ า ตอบแทนและปั จจัยด้ า นความสัมพั น ธ์ในการทํางาน
พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ยกเว้ น ปั จจัยด้ านนโยบายและการบริหาร, ปั จจัย
ด้ านสภาพแวดล้ อม, ปั จจัยด้ านความมั่นคงในการทํางาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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4. การทดสอบสมมุติฐาน
จากสมมุติฐานที่กาํ หนดว่าลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าพนังานมีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่ างกันในด้ านเพศ,
อายุรายได้ และตําแหน่ งงาน มีปัจจัยจูงใจในการทํางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
0.05 และพนักงานมีลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกันด้ านสถานภาพ, ระดับการศึกษา และประสบ
กาณ์ทาํ งานมีปัจจัยจูงใจในการทํางานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
จากสมมุติฐานที่กาํ หนดว่าลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยคํา้ จุนในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าพนังงานมีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้ านเพศ,
สถานภาพ, การศึกษา, รายได้ และตําแหน่ งงาน มีปัจจัยคํา้ จุ นการทํางานที่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพนักงานมีลักษณะบุคคลที่ไม่ แตกต่ างกันด้ านอายุ และ
ประสบการณ์การทํางาน มีปัจจัยคํา้ จุนการทํางานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
จากสมมุติฐานที่กาํ หนดปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํา้ จุนที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจู งใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่ างกัน ผลการวิจัยพบว่ าปั จจัยจู งใจและปั จจัยคํา้ จุ นที่แตกต่ างกันมีผลต่ อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

8. อภิปรายผล
1. ปั จจัยจูงใจในปฏิบัติงานจากระดับความคิดเห็นด้ านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (x̅ = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าปัจจัยด้ านความก้ าวหน้ าในการ
ทํางานมีความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ ในระดับสูง รองลงมาเป็ นปั จจัยด้ านความรั บผิดชอบในงาน,
ปั จจัยด้ านลั กษณะงานโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับสูง ส่วนปั จจัยด้ านความสําเร็จในการ
ทํางาน และปัจจัยด้ านการได้ รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง
2. ปั จจัยคํา้ จุ นในปฏิบัติงานจากระดับความคิดเห็นด้ านปั จจัยคํา้ จุ นด้ านปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ าปั จจัยด้ านความสัมพั นธ์ในการ
ทํางานมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดอยู่ ในระดับสูง รองลงมาเป็ นปั จจัยด้ านค่ าตอบแทนมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับสูง ส่วนปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน, ปัจจัยด้ านความมั่นคง และ
ปัจจัยด้ านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง

9. ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
ธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (อาคาร 2) หลั งเดิ ม ที่มีค่ า เฉลี่ ยมากที่สุด คือ ด้ านความก้ าวหน้ าในการทํางาน ดังนั้ น
เจ้ าของกิจการหรือผู้บริหารควรให้ ความสําคัญในการปรับเลื่อนตําแหน่งให้ แก่พนักงานทุกคนและ
พนักงานที่ปฎิบัติงานได้ ดีเยี่ยมโดยมีความเป็ นธรรมซึ่งพนักงานภายในองค์กรให้ การยอมรับ
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2. จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยคํา้ จุนที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
ธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (อาคาร 2) หลังเดิม ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ปัจจัยด้ านความสัมพันธ์ในการทํางาน ฉะนั้น
เจ้ าของกิจการหรือผู้บริหารควรจัดให้ มีกจิ กรรมนันทนาการภายในองค์กรตามโอกาสสมควร โดย
จัดให้ มีการดูงาน, สัมมนานอกสถานที่, การจัดงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่ น การทําบุญ
เลี้ยงพระประจําปี การเลี้ยงฉลองวันขึ้นปี ใหม่ กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมนันทนาการใดๆที่
เป็ นการละลายพฤติกรรมของพนักงานในแผนกเดียวกันและพนักงานต่างแผนกให้ มีความสนิท
สนมกลมเกลียวเรียนรู้และเข้ าใจพฤติกรรมของกันและกันให้ มากที่สดุ

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงงานระดับปฏิบัติการใน
ธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (อาคาร 2) หลังเดิม” ครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ด้วยดีโดยได้ รับความกรุณาและความช่วยเหลือ
จาก ผศ.ดร.ศิวะนันนท์ ศิวพิทกั ษ์ ผู้จัดทําขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ใี ห้ คาํ ปรึกษา คําแนะนํา และ
ข้ อคิดต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
การดําเนินการศึกษาครั้ งนี้ จะสํา เร็จลงไม่ไ ด้ หากขาดความร่ วมมือจากพนักงงาน
ระดับปฏิบัติการในธุรกิจก่อสร้ างระบบประกอบอาคาร โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) หลังเดิม ที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจํานวน
286 คน
ขอขอบพระคุณนายปิ ยะวัชร สมเกียรติกุล ที่ให้ คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําที่เกี่ยวกับ
ข้ อมูลงานระบบประกอบอาคาร ทําให้ การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงด้ วยดี
สุดท้ ายนี้ขอขอบคุ ณทุกกําลังใจ ที่ผลักดันให้ การศึกษาค้ นคว้ าฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
และหวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าจะสามารถเป็ นประโยชน์แก่นักศึกษา ตลอดจนผู้ท่ีสนใจศึกษาไม่มากก็
น้ อย
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