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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
   บริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพนู   
 
ผู้เขียน    นางสาวเพญ็นภา บวัพา 
 
ปริญญา    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา  รองศาสตราจารยอ์รพิณ สันติธีรากุล 
 

บทคดัย่อ 
 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการในบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน โดยวิธีการเก็บตวัอยา่ง
จากพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพนู จ านวน  
360 ราย ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้ทฤษฏี 2 
ปัจจยัของเฮอร์สเบริก และน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงน าไปสู่แนวทางในการแกปั้ญหา     

   ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 33 ปี มีระดบั
การศึกษาข้ึนสูงสุด คือ มัธยม6 หรือ ปวช  สถานะภาพโสด อายุการท างานมากกว่า 3 ปีซ่ึงเป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการ(รายวนั)ทั้ งหมด ได้รับค่าจ้างรายวนัเฉล่ีย 300– 350 บาท และเคยมี
ประสบการณ์การท างานกบับริษทัอ่ืนมาก่อน   

  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
สามารถแยกออกเป็นระดบัความส าคญัต่อ กลุ่มปัจจยัจูงใจ(Motivation Factor) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมใน
ระดบัมาก และ เรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ดา้นความยอมรับนบัถือ และ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ตามล าดบั ส่วน
กลุ่มปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) พนกังานให้ระดบัความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี  
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ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ควบคุมหรือการนิเทศงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ตามล าดบั 

  ส่วนระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถแยกออกเป็นระดบั
ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในกลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับดังน้ี   ด้านความส าเร็จของท างาน   ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานท่ีท า 
ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน และดา้นความยอมรับนบัถือ ตามล าดบั  ส่วนความพึงพอใจต่อกลุ่ม
ปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัดงัน้ี ดา้นนโยบายและการบริหาร
ของบริษทั  ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และ ดา้นรายไดแ้ละ สวสัดิการ ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

   

  The objective of this research was to study motivation factors of operational employees 
at Hana Microelectronics Co. Ltd., Lanphun Branch.  The samples were 360 employees.  The tool to 
collect the data was questionnaire.  The analysis was based on the Two-factor Theory by Hertzberg.  
Descriptive statistics, namely frequency, percentage and mean were used to analyse the data.  
  The results of the research showed that most questionnaire respondents were female, 
26-33 years old, with the highest education being high school or vocational.  Most were single with 
3 years of working experience.  All were daily operational employees, with daily wage of 300-350 
baht.  They had experience working at other places before. 
 The respondents ranked the overall motivation factors at the high level.  They also 
ranked each of the factor group at the high level, in the following order: success, responsibility, job, 
type of work, recognition, and promotion.  They ranked hygiene factors at the high level, in the 
following order: organisation’s policy and administration, relationship with supervisor and co-
workers, control, work environment, and income and benefits. 
 For their satisfaction with the overall motivation factors, it was found that the 
respondents were satisfied at the medium level.  They were also satisfied with each of the factor 
group at the medium level, in the following order: success, responsibility, type of work, promotion 
and recognition.  They were satisfied with hygiene factors at the medium level, in the following 
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order: organisation’s policy and administration, relationship with supervisor and co-workers, work 
environment, and income and benefits. 
  
 
  
 
 


