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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการในบริษทั วี.เพาเดอร์เทคจ ากดั โดยวิธีการเก็บตวัอยา่งจากพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั 
วี.เพาเดอร์เทค จ ากดั จ  านวนทั้งหมด  138 ราย  ใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามโดยใชท้ฤษฏี 2 ปัจจยัของ
เฮอร์สเบริก และน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 30 – 39 ปี มีระดบั
การศึกษาข้ึนสูงสุด คือ มธัยมศึกษาหรือปวช  มีสถานภาพสมรส มีอายุงาน 1 – 5 ปี  เป็นพนกังานราย
เดือน   มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 – 15,000 บาท และค่าล่วงเวลาเฉล่ียต่อเดือน 4,001 – 6,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
โดยให้ความส าคญัต่อกลุ่มปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดับดงัน้ี  
ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือยกยอ่ง
และชมเชย  ด้านลักษณะงานท่ีท า ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  และด้านโอกาสในการ
เจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน ตามล าดับ  ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) พนักงานให้ระดับ
ความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี  ด้านความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ด้านชีวิตส่วนตวั  
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารของบริษทั  ดา้นสภาพการท างาน 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ดา้นการบงัคบับญัชา การควบคุมดูแล  ดา้นค่าตอบแทน  และดา้น
ต าแหน่งงาน ตามล าดบั   
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ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในกลุ่ม
ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัดงัน้ี  ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีท า  ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน ปัจจยัดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ยกย่องและชมเชย ปัจจยัด้านความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านโอกาสใน
การเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน  และมีความพึงพอใจต่อกลุ่มปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) ใน
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี  ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั  ปัจจยัดา้นชีวิตส่วนตวั  
ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ปัจจยัดา้นสภาพการท างาน  ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน  ปัจจยั
ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน  ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา การควบคุมดูแล  ปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในหนา้ท่ีการงานและปัจจยัดา้นต าแหน่งงาน 
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ABSTRACT 
 

  The objective of this independent study was to study motivation factors that 
affected performance of operational employees at V. Powdertech Company Limited.  The data 
was collected from 138 operational employees using questionnaire.  The analysis was based 
on Two-Factor Theory by Hertzberg and the data was analysed using descriptive statistics 
namely frequency, percentage and mean. 
 The results of the study showed that most questionnaire respondents were male, 
30-39 years old, with the highest level of education being high school or vocational level.  
Most were married with 1-5 years of working experience.  Most were monthly employees 
with income of 10,001-15,000 baht.  Their average over-time income was 4,001-6,000 baht 
per month. 
 The respondents ranked overall motivation factors at the high level.  They ranked 
motivation factors at the medium level in the following order: success, responsibility, 
working, recognition, type of work, progress, and promotion.  The respondents ranked 
hygiene factors at the high level in the following order: work stability, personal life, 
relationship with co-workers, organisation’s policy and administration, work situation, 
relationship with supervisor, supervision, control, income, and position.   
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 For employees’ satisfaction, it was found that the respondents were satisfied with 
overall motivation factors at the high level.  They were satisfied with motivation factors at the 
medium level in the following order: success, type of work, responsibility, recognition, and 
promotion.  They were satisfied with hygiene factors at the high level in the following order: 
organisation’s policy and administration, personal life, relationship with co-workers, work 
situation, income, relationship with supervisor, supervision, control, work stability and 
position. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


