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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงานรายวันใน

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส (ล าพูน) โดยท าการเก็บข้อมูลจากพนักงานรายวันในบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิค 

จ านวน 345 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย 

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test และ ANOVA และการค านวณการ 

จัดอันดับ (Ranking score) 

   ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 30 ปี  โดยส่วนมากมีสถานะโสด  

มรีะดับการศึกษาการศกึษาสูงสุดคือ มัธยมศกึษา รองลงมาคือสายวชิาชีพ และปริญญาตรี ตามล าดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่

ในแถบภาคเหนอื ปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นสูงท่ีสุดในการเลอืกท างานในบริษัทฮานาไมโครอเิล็คโทรนคิส (ล าพูน) คือ 

ปัจจัยด้านความมั่นคงของงาน และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  

โดยคา่เฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างานไมแ่ตกตา่งกันตามเพศและสถานภาพ แต่แตกตา่งกันตามช่วงอายุและ

ระดับการศกึษา 

 ในการจัดอันดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท างานของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นพบว่า ปัจจัยท่ี

ส าคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรกคือ ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน รองลงมาคือ สวัสดิการท่ีได้รับความสะดวกในการเดินทางมา

ท างานความมั่นคงของงาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วนปัจจัยท่ีส าคัญน้อยท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจในการท างาน 

ABSTRACT 

This independent study aims to study the Factors Affecting Daily Employees Towards Decision to Work for 

Hana Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province. The subjects for this independent study consisted 

of 345 daily employees who work forHanaMicroelectronics Public Company Limited, Lamphun Province. 
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Questionnaires were used to collect data and statistics used to analyze the data are descriptive statistics including 

frequency, percentage and mean, and inferential statistics including T-test, ANOVA and Ranking score. 

   The results of the study shown that most of the respondents are women who average age 30 years old, 

single, educated to high school level, and have home town in the north of Thailand. The factor of working for Hana 

Microelectronics Public Company Limited, Lamphun Province with the highest average perception score was job 

security while the factor with the lowest average perception score was pay. The study also found that respondents 

perception was not varied by gender and status but varied by age and education. 

 For ranking score of the important factor affecting the work selection of respondents, the study found that 

the factor that most important was pay, second was fringe benefits, third was transportation, fourth was job security 

and fifth was working conditions. While the lowest factor was involvement in decision. 

บทน า 

ความส าคัญ และที่มาของปัญหาในการวิจัย 

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้แต่ละองค์การ

จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดอย่างรอบคอบและคุ้มค่า (Global Economic Prospects-GEP, World bank, 2015) รวมถึง

การสรรหาทรัพยากรตา่งๆ มาสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจขององค์การสามารถด าเนินตอ่ไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจดังเชน่ปัจจุบัน  

           ทรัพยากรบุคคลเป็นอกีปัจจัยหนึ่งท่ีมสี าคัญอย่างยิ่งในการน าพาองค์การให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตา่งๆ ไปได้และ

ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้องค์การประสบความส าเร็จ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) อีกท้ังทรัพยากรบุคคลยังเป็นส่วน

ส าคัญในการช่วยปิดจุดเสี่ยงภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและมีความย่ังยืนในระยะ

ยาว ดังนั้น การสรรหาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นจุดเร่ิมส าคัญในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้เข้ามาร่วมงานกับองคก์าร 

           บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส (ล าพูน) เป็นบริษัทท่ีผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก  มีความต้องการ

บุคลากรท่ีเป็นพนักงานรายวันท่ีมีท้ังความรู้ความสามารถในด้านทักษะและฝีมือแรงงานเป็นจ านวนมาก เพื่อผลักดันให้

ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต แต่เนื่องจากมีบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมล าพูนอีกกว่า 20 แห่งท่ีประกอบ

กิจการคล้ายคลึงกันและมีความต้องการพนักงานรายวันท่ีมีทักษะเชน่เดียวกัน (Thailand Industry, 2012) จึงเป็นสาเหตุท่ี

ก่อให้เกิดการแย่งชิงพนักงานรายวันท่ีมีทักษะและฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส (ล าพูน) ท่ีพบว่าบางช่วงเวลาบริษัทประสบปัญหาในการขาดแคลน

พนักงานรายวันท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะและฝีมือแรงงาน เนื่องจากบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน 

ประกอบกิจการใกล้เคียงกัน ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะและฝีมือในลักษณะเดียวกัน จึงเกิดการโยกย้ายของพนักงานด้าน

ฝีมือแรงงานหรือพนักงานรายวันในอัตราสูง (กรองทอง วรรณวิจิตร, 2559: สัมภาษณ์) จากปัจจัยดังกล่าวท าให้เกิด   

การขาดแคลนพนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานรายวัน ในบริษัทเป็นบางช่วงเวลา ซึ่งกระทบต่อการผลิตงาน ท าให้

ส่งมอบงานลูกค้าไม่ทันต่อเวลา ส่งผลให้บริษัทถูกลดความน่าเชื่อถือลงไป นอกจากนี้พนักงานระดับปฏิบัติการหรือ
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พนักงานรายวัน ยังเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีจะปอ้นเข้าสู่ตลาดอกีด้วย ดังนัน้ พนักงาน

รายวันจึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่ไมอ่าจมองขา้มได้ 

           ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงานรายวันบริษัทฮานาไม

โครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเป็นแรงดึงดูดบุคลากรท่ีมีทักษะความสามารถ

ด้านผีมือแรงงานหรือพนักงานรายวันให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท อีกท้ังยังเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง

สามารถใช้ขอ้มูลท่ีได้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยต์อ่ไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ส่วนที่ 1 - แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศกึษา  

1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของงาน (Job Factors) 

 Nittaya Jariangprasert and Saranya kantabutra (2012) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีมีผลต่อ

การเลือกท างาน โดยใช้กรอบแนวคิดหลักจากงานวิจัยของ Moy & Lee (2002) และ McGinty & Reitsch (1992) ท่ีศึกษา

เกี่ยวกับองค์ประกอบของงาน อีกท้ังน างานวิจัยท่ีมีแนวคิดคล้ายคลึงกันในเร่ืององค์ประกอบของงานของ Teo & Poon 

(1994), Hiltrop (1999) และ Richardson (2009) มาบูรณาการร่วมกันเป็น 11 ปัจจัยในการเลือกท างานของบุคคล  

โดยปัจจัยดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Pay) หมายถึง ผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส หรือเงินได้พิเศษ

อื่นๆ ที่พนักงานได้รับจากการท างานให้แกอ่งคก์ร 

 2) สวัสดิการต่างๆ (Fringe Benefits) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีพนักงานได้รับในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน หรือ

สวัสดกิารดา้นตา่งๆ เชน่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา เป็นต้น 

 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีความปลอดภัย

และความสะดวกสบาย 

 4) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (Managerial Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานกับหัวหนา้งานหรือผู้บริหารระดับต่างๆ 

 5) ความกา้วหนา้ในอาชพีระยะยาว (Long-Term Career Prospect) หมายถงึความก้าวหนา้ของพนักงานถ้า

ท างานกับองค์กรในระยะยาว เช่น โอกาสท่ีจะได้รับการปรับเลื่อนต าแหนง่ เป็นต้น 

  6) ความรับผิดชอบในงาน (Responsibilities) หมายถงึ การมอบหมายภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบในการ

ท างาน 

 7) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Involvement in Decision) หมายถึง การมสี่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของ

พนักงาน 

 8) การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด (Marketability) หมายถึง การให้โอกาสพนักงานในการ

พัฒนาทักษะความช านาญด้านต่างๆ ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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 9) ความมั่นคงของงาน (Job Security) หมายถึง การให้ความคุ้มครองในด้านความสูญเสียท่ีเกิดจากการท างาน 

หรือโอกาสท่ีจะถูกปลดหรือยกเลิกการจ้างงาน 

 10) ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Social Responsibility) หมายถงึ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อชุมชนหรือสังคม 

 11) งานท่ีมีความท้าทาย (Interest) หมายถงึ ความนา่สนใจและความทา้ทายของงาน  

2 กรอบแนวคิดหลักในการศกึษา 

          การศึกษาคร้ังนี้  ใช้องค์ประกอบงานจากงานวิจัยของ Nittaya Jariangprasert and Saranya kantabutra (2012)  

เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา โดยประกอบด้วยปัจจัยท้ังหมด 12 ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  

2) สวัสดิการต่างๆ 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 5) ความก้าวหน้าใน

อาชีพระยะยาว 6) ความรับผิดชอบในงาน 7) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 8)  การพัฒนาความช านาญตาม            

ความต้องการของตลาด 9) ความมั่นคงของงาน 10) ความรับผิดชอบต่อสังคม 11) งานท่ีมีความท้าทาย 12) ความสะดวก

ในการเดินทางมาท างาน โดยปัจจัยท่ี 12 เป็นปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามจากงานวิจัยของ Nittaya Jariangprasert and 

Saranya Kantabutra (2012) ได้เสนอว่าเป็นปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ในการเลือกท างาน ประกอบกับ

ฝ่ายบุคคลของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ขอให้มีการเพิ่มปัจจัยความสะดวกใน      

การเดินทางมาท างานในการศกึษาคร้ังน้ี 

 จากกรอบแนวคิดท่ีใช้ศึกษา ปัจจัยในการท างานท้ัง 12 ปัจจัย ดังท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น ทางบริษัทฮานาไมโคร 

อเิล็คโทรนคิสจ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน มีสถานการณ์แต่ละปัจจัยส าหรับพนักงานรายวัน ดังตอ่ไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (Pay) บริษัทมกีารจ่ายคา่ตอบแทนในรูปของตัวเงินดังตอ่ไปน้ี 

 - ค่าจ้าง : โดยอ้างอิงจากค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทส าหรับพนักงานใหม่ ในส่วนของพนักงาน  ท่ี

ปฏบัิตงิานมาเป็นระยะเวลานาน จะมกีารปรับขึน้ค่าแรงตามฐานของบริษัท 

 - ค่าล่วงเวลา : พนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาอัตโนมัติในการท างานในช่วงเวลา 16.00-18.00 นาฬิกา 

ของทุกวันท างาน โดยเวลาการท างานล่วงเวลานี้ อาจมีการปรับลด  หรือเพิ่มตามสภาพเศรษฐกิจและความเร่งด่วนของ

งาน 

 - ค่าเบ้ียขยัน ในกรณีท่ีพนักงานไม่มกีารขาด ลา มาสาย ทางบริษัทมีเงินพเิศษในส่วนของ เบ้ียขยันเพิ่ม

ให้แกพ่นักงาน 

 - เงินโบนัส เงินพเิศษท่ีจ่ายให้แกพ่นักงานปลีะ 2 คร้ัง แปรตามผลประกอบการของบริษัท 

2. สวัสดกิารตา่งๆ (Fringe Benefits) : ทางบริษัทมสีวัสดกิารท่ีมอบให้แกพ่นักงานดังตอ่ไปน้ี 

 - หอพักบริษัทท่ีพนักงานสามารถพักได้ในราคาถูก 

 - รถรับส่งจากหอพักมายังบริษัท 

 - ชว่ยเหลอืคา่เทอมบุตร แตง่งาน ฌาปนกิจศพ  

 - ค่าทันตกรรม 

 - ค่าชว่ยเหลอืในการเดินทาง 

 - ค่าอาหารกลางวัน 

 - ศูนยก์ีฬาบริเวณหอพัก 
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3. สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Conditions) : สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทได้มกีารปรับปรุง

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมี           

การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นท่ีส าหรับพักผ่อนให้แก่

พนักงานอกีด้วย 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร (Managerial Relationship) : ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงานและผู้บริหารในบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมท่ีเรียกว่า Team Building โดยจะจัดขึ้น 1 คร้ังต่อปีในแต่ละส่วนงาน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Team Building ของทางส่วนกลางบริษัท ซึ่งมีความถี่ไม่บ่อยนัก แล้วแต่การพิจารณาของ

ผู้บริหาร 

5. ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว (Long-Term Career Prospect) : ทางบริษัทมีการเปิดให้มีการโยกย้าย หรือ

เลื่อนขั้นจากพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดอืน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความก้าวหนา้ในอาชพีของพนักงาน 

6. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibilities) : ทางบริษัทมีการก าหนดหน้าท่ีและของเขตของพนักงานในแต่ละ

ส่วนงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานรับทราบและลงนามในเอกสาร ซึ่งเรียกว่า “Job Description” 

7. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Involvement in Decision) : ทางบริษัทมีการเปิดให้พนักงานลงคะแนนเสียงใน

การจัดตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลต่างๆ เช่น คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการด้าน

สวัสดิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแจกแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นพนักงานในการปรับปรุงด้านต่างๆ 

ในบริษัท 

8. การพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด (Marketability) : ทางบริษัทมกีารจัดฝึกอบรมพนักงาน

และมีการทดสอบผลการปฏบัิตงิานก่อนเร่ิมปฏบัิตงิานท่ีหน้างานจรงิ 

นอกจากนี้ยังมกีารฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะท่ีเกี่ยวข้องในการท างาน เช่น กระบวนการผลิตของบริษัท ประกันสังคม 

หลักความปลอดภัย 5ส หรือ ISO standard ส าหรับพนักงาน เป็นต้น และมีการพัฒนาทักษะ หรือให้ความรู้อื่นๆ  

ท่ีไม่เกี่ยวข้องในการท างาน เช่น โยคะเพื่อสุขภาพ โรคภัยต่างๆ การลดความอ้วน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการสอนงานท่ี

หนา้งานจริง เพื่อให้พนักงานเกนิความช านาญในการปฏบัิตงิาน หรอืเรียกว่า “On the job training” 

9. ความมั่นคงของงาน (Job Security) : บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคสจ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน  

ไมม่นีโยบายในการปลดพนักงาน และมีสวัสดกิารชดเชยหากพนักงานได้รับอันตราย บาดเจ็บจากการปฏบัิตงิาน 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) : ทางบริษัทมีการจัดท ากิจกรรม CSR เพื่อเป็นการแสดง

ความรับผิดชอบตอ่สังคม โดยกจิกรรมตา่งๆ มีดังตอ่ไปน้ี 

 - บริจาคเงิน เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ของเล่น แก่ศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียน

ท่ีขาดแคลนในจังหวัดล าพูนและเชยีงใหม่ 

 - สมทบทุนสร้างโรงอาหาร อาคารเรียน แก่เด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร 

 - บริจาคเงนิและเครื่องใช ้ส าหรับชว่ยเหลอืผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร 

 - ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น แผ่นดินไหว 

อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

 - ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ท่ีดนิเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพืน้ท่ีท่ีขาดแคลน  
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 - จัดกิจกรรมบริจาคปฏทิินเก่า เพื่อน าไปท าสมุดอักษรเบรลลแ์ก่โรงเรียนส าหรับผู้พิการทางสายตา 

 - โครงการรับบริจาคอลูมเินยีมเพื่อจัดท าขาเทียมพระราชทานในปี 2559 

 - สนับสนุนงบประมาณจัดซือ้อุปกรณก์ารแพทยแ์ก่โรงพยาบาลล าพูน 

 - โครงการปลูกปา่ ณ อุทยานแห่งชาติใน จ.เชยีงใหม่ 

 - สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงแหลง่น้ าในจังหวัดล าพูน 

 นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการจัดกิจกรรม รับบริจาคและร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพนักงานในบริษัทท่ีได้รับ     

ความเดอืนร้อน ไมว่า่จะเป็น ประสบอุบัตเิหตุ อุทกภัย อัคคีภัย โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นต้น 

11. งานท่ีมีความท้าทาย (Interest) : การปฏบัิตงิานในบริษัทท่ีผลิตอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ผู้ปฏิบัตงิานจ าเป็นต้อง

มทัีกษะในการปฏบัิตงิานท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองตอ่การผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

12. ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน  (Convenient Commute) : เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ ในพื้นท่ีนิคม

อุตสาหกรรมล าพูน จึงท าให้พนักงานสะดวกในการเดินทาง และนอกจากนี้ทางบริษัทยังมบีริการรถรับส่งส าหรับพนักงาน

ในการเดินทางมาท างาน 
 

ส่วนที่ 2 - การน าเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Nittaya Jariangprasert and Saranya kantabutra (2012) ศึกษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษาในจังหวัด

เชยีงใหมต่่อการท างานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มประชากรคือนักศกึษาระดับชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลัย

ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ ากัดเฉพาะ 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกสาขาหนึ่งคือ สาขาสังคมและ

มนุษยศาสตร์ มีการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน 4 แห่ง แห่งละ 200 คน 

รวมท้ังสิ้น 800 คน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะท างานในจังหวัดเชียงใหม่และสนใจท างานใน

ธุรกิจขนาดใหญ่มากท่ีสุด โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุดในการเลือกท างานกับธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME คือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ส่วนปัจจัยท่ีมีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นต่ าที่สุดคอื ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ส าหรับ

ธุรกิจขนาดใหญ่ ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ความก้าวหน้าในอาชพีระยะยาว และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็นต่ าท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นอกจากนี้พบว่าความคิดเห็นของนักศกึษาต่อการท างานในธุรกิจขนาด

ยอ่มและขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันท้ัง 11 ปัจจัย โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ ท างานกับธุรกิจขนาด

ใหญ่มีมากกว่าขนาดย่อมใน 9 ปัจจัย ยกเว้นปัจจัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ

ผู้บริหาร ท่ีมีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นน้อยกวา่ธุรกิจขนาดยอ่ม นอกจากนี้ยังพบวา่ความคิดเห็นของนักศึกษาแตกต่างกันอยา่ง

มีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ตามประเภทของมหาวิทยาลัย เพศและกลุ่มสาขาวิชา และจากคะแนน        

การจัดล าดับพบวา่ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เป็นปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเลอืกท างานของนักศกึษามากท่ีสุด ซึ่งไม่แตกต่างตาม

ประเภทของมหาวิทยาลัย เพศ และกลุ่มสาขาวิชา ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกน้อยท่ีสุดซึ่งไม่แตกต่างกันตามประเภท

มหาวิทยาลัย และกลุ่มสาขาวชิา แต่ต่างกันตามเพศ โดยเพศชาย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะท่ีเพศหญิง คือ 

การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

นิตยา เจรียงประเสริฐ และคณะ (2554) ศึกษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ ์

สาธารณรัฐประชาชนลาวตอ่การท างานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กลุ่มประชากรคือนักศกึษาช้ันปีสุดท้ายของ
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มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เก็บแบบสอบถามจากนักศึกษากลุ่มวิชาละ 200 คน รวมท้ังสิ้น 400 คน ผลการศึกษา

พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สนใจท าธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าท่ีสุดคือ ความ

มั่นคงของงาน และจากการศกึษามคี่าความคิดเห็นเฉลี่ยตอ่องค์ประกอบของงานแตกตา่งกันในธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเมื่อเปรียบเทีบกับธุรกิจขนาดใหญ่ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน สวัสดิการต่างๆ ความก้าวหน้าใน

อาชีพระยะยาว ด้านการพัฒนาความช านาญตามความตอ้งการของตลาด ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม และด้านงานท่ีมี

ความท้าทาย ซึ่งความคิดเห็นแตกต่างกันตามเพศและกลุ่มสาขาวชิา หากพจิารณาจากปัจจัยท่ีนักศกึษาให้ความส าคัญใน

การเลือกท างาน พบว่า ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินเป็นปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเลือกท างานของนักศกึษามากที่สุด ซึ่งไมแ่ตกต่าง

กันตามเพศและกลุ่มสาขาวิชา 

วรรณิษา จ้ีมูล (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงงานสตรีในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูนต่อการจะเลือก

ท างานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็กหรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี  

ผลต่อแรงงานสตรีในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ต่อการจะเลือกท างานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็กและโรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรมล าพูน และศึกษาล าดับความส าคัญของปัจจัยต่อการเลือกท างาน โดยอ้างอิงแนวคิด Job Factors  

จากงานวิจัยของ Nittaya Jariangprasert and Saranya kantabutra (2012) กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือผู้หญิงท่ีมี

อายุ 15 ปี ขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จ านวน 200 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แรงงานสตรีท่ี

ท างานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน จ านวนกลุม่ละ 100 คน จากนั้นใชว้ธีิการสุ่ม

ตัวอย่างโดยสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยในการเลือกท างานโรงงานใน

นคิมอุตสาหกรรมล าพูน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดคือด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ต่ าท่ีสุดคือ ความมั่นคงของงาน และปัจจัยในการเลอืกท างานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด

คือด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร และปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าท่ีสุดคือ สวัสดิการต่างๆ เมื่อ

พจิารณาจากปัจจัยท่ีมีความส าคัญในงานเลือกท างานพบวา่ ปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดคือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

รองลงมาได้แก่ สวัสดิการต่างๆ และความมั่นคงของงาน ตามล าดับ โดยปัจจัยท่ีมีความส าคัญน้อยท่ีสุดคือด้านงานท่ีมี

ความท้าทาย 
 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงานรายวัน

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูนโดยใช้องค์ประกอบของงาน 12 ปัจจัยดังต่อไปนี้  

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 2) สวัสดิการต่างๆ 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหาร 5) ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว 6) ความรับผิดชอบในงาน 7) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 8)  การพัฒนา
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ความช านาญตามความต้องการของตลาด 9) ความมั่นคงของงาน 10) ความรับผิดชอบตอ่สังคม 11) งานท่ีมคีวามท้าทาย 

และ12) ปัจจัยความสะดวกในการเดินทางมาท างาน  

1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส (ล าพูน) จ านวน   

ท้ังสิ้น 3,486 คน 

1.3 ขนาดตัวอยา่งและวิธีการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie, R.V. & 

Morgan ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 345 คน จากนั้นใช้การเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจาก    

การรับพนักงานรายวันเข้าท างานของบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส (ล าพูน) ในเบื้องต้น พนักงานจะยังไมท่ราบสังกัดท่ี

จะได้ปฏิบัตงิาน ดังนั้นการสมัครเข้าท างานของพนักงานแตล่ะคน แผนก หรอืฝ่ายท่ีปฏิบัตงิานจะไมม่ีผลต่อการเข้าท างาน  

จึงสามารถเลอืกตัวอย่างตามสะดวกในการเก็บขอ้มูลได้ 

2. แหลง่ข้อมูล และเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการรวบรวมแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้ศึกษาได้อ้างอิง

จากงานวจิัยของ Nittaya Jariangprasert and Saranya kantabutra (2012) โดยได้น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานวิจัยใน

ครัง้นี้  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เชน่ เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงานรายวันบริษัทฮานาไม

โครอิเล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ตามองค์ประกอบของงาน 12 ด้าน โดยใชม้าตรวัดแบบ Likert’s Scale 5 

ระดับ คือ ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง ไมเ่ห็นดว้ย เฉยๆ เห็นด้วย และ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัย 5 ล าดับแรกที่มผีลตอ่การตัดสนิใจเข้าท างาน                

  ส่วนที่ 4 ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเข้าท างาน 

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์สถิติ

ดังตอ่ไปนี ้

1) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จะน ามาวเิคราะห์โดยการใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา 

2) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจเข้าท างาน

ของพนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ตามองค์ประกอบของงาน 12 ด้าน 

โดยใชม้าตรวัดแบบ Likert’s Scale 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

  1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
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  3 หมายถึง เฉยๆ 

  4 หมายถึง เห็นดว้ย 

 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

การแปลผลค่าเฉลี่ยจะใชเ้กณฑ์ดังน้ี 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.21 – 5.00   หมายถึง   เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.41 – 4.20   หมายถึง   เห็นด้วย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40   หมายถึง   เฉยๆ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.81 – 2.60   หมายถึง   ไมเ่ห็นดว้ย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.80   หมายถึง   ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง 

3) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2 น ามาวิเคราะห์โดยการใช ้t-test และ One-Way ANOVA 

เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานรายวันต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงาน

รายวันบริษัทฮานาไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน จ าแนกตามขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 4) ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 3 การค านวณคะแนนการจัดล าดับของแต่ละปัจจัยโดยใชผ้ลรวม

ของความถี่คูณกับคะแนนแต่ละล าดับ ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าท างานมากท่ีสุด 5 ล าดับแรก โดยให้

ล าดับ 1 2 3 4 และ 5 มีคะแนนเท่ากับ 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ 
 

ผลการศึกษา 

สามารถสรุปผลการศึกษาที่แบ่งได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังตอ่ไปน้ี 

- ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 30 ปี มรีะดับการศกึษาการศึกษาสูงสุดคือ มัธยมศึกษา 

รองลงมาคือสายวชิาชีพ และปริญญาตรี ตามล าดับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือ 

- พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ให้ความเห็นต่อปัจจัยใน      

การท างานเรียงตามล าดับได้ดังนี้  ด้านความมั่นคงของงาน ค่าเฉลี่ย 3.71 รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมของ

บริษัท ค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านการพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด ค่าเฉลี่ย  3.62 ด้านความรับผิดชอบใน

งาน ค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.56 ด้านความสะดวกในการเดินทางมาท างาน ค่าเฉลี่ย 

3.53 ด้านงานท่ีมีความท้าทาย ค่าเฉลี่ย 3.52 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย 3.40 ด้านความ 

ก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว ค่าเฉลี่ย 3.35 ด้านการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 3,27 ด้านสวัสดิการต่างๆ ค่าเฉลี่ย 

3.08 และด้านคา่ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ค่าเฉลี่ย 2.36 ตามล าดับ และสามารถสรุปความคิดเห็นของพนักงานรายวันบริษัท

ฮานาไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ตอ่ประเด็นปัจจัยย่อย ของปัจจัยในการท างาน ได้ดังนี้ 

  - ด้านความมั่นคงของงาน พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อย  เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ บริษัทจะมีความ
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มั่นคง และมีโอกาสน้อยท่ีถูกปลดออกจากงาน ค่าเฉลี่ย 3.70 และบริษัทจะให้ความคุ้มครองในการสูญเสียท่ีเกิดจาก   

การท างาน ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามล าดับ 

  - ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส 

จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อย บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.72 

และบริษัทมคีวามรับผิดชอบตอ่ชุมชน/สังคม ค่าเฉลี่ย 3.62  

  - ด้านการพัฒนาความช านาญตามความต้องการของตลาด พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไม

โครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.68 และ ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.55  

  - ด้านความรับผิดชอบในงาน  พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด 

(มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยสามารถรับผิดชอบงานตามหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 

3.73 และได้รับมอบหมายงานจากหัวหนา้งานอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.46  

  - ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด 

(มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยสภาพแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.59 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสะดวกสบาย ค่าเฉลี่ย 3.53 ตามล าดับ 

  - ด้านความสะดวกในการเดินทางมาท างาน พบวา่ พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอเิล็คโทรนคิส 

จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยสถานท่ีตั้งของบริษัทสะดวกต่อการเดินทางมาท างานมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.74 และสถานที่ท างานใกล้ภูมลิ าเนาเดิม ค่าเฉลี่ย 3.32  

  - ด้านงานที่มีความท้าทาย พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยงานท่ีท ามีความน่าสนใจมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย 3.57 และได้ท างานท่ีท้าทายความรู้ 

ความสามารถ ค่าเฉลี่ย 3.46  

  - ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร  พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไม

โครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยผู้บริหารให้ความเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.49 และพนักงานและผู้บริหาร/หัวหน้างานมคีวามสัมพันธ์ท่ีดตีอ่กัน ค่าเฉลี่ย 3.30 

  - ด้านความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ 

จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยโอกาสในการเรียนรู้ในการท างานมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย 3.54 

รองลงมาคือ โอกาสก้าวหนา้ในการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.31 และโอกาสในการปรับเลื่อนต าแหนง่ตามความสามารถ ค่าเฉลี่ย 

3.21 ตามล าดับ 

  - ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด 

(มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยมีโอกาสได้แก้ปัญหาในการท างานด้วยตนเองมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.40 

รองลงมาคือ ได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ค่าเฉลี่ย 3.27 และมีโอกาสได้ตัดสินใจ

ร่วมกับผู้บริหาร/หัวหน้างาน ค่าเฉลี่ย 3.14 ตามล าดับ 
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  - ด้านสวัสดกิารต่างๆ พบวา่ พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอเิล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัด

ล าพูน มีความเห็นตอ่ปัจจัยย่อยสวัสดกิารอ่ืนท่ีส่งเสริมให้พนักงานมคีุณภาพชีวติท่ีดีขึ้นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.25 รองลงมา

คือ สวัสดิการด้านท่ีพักอาศัยดีกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.17 สวัสดิการด้านการเดินทางจากท่ีพัก

มายังท่ีท างาน ดีกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.03 และสวัสดิการด้านสุขภาพดีกว่าบริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 2.87 ตามล าดับ 

  - ด้านค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  พบว่า พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด 

(มหาชน) จังหวัดล าพูน มีความเห็นต่อปัจจัยย่อยค่าจ้าง/เงินเดือนมากกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันมากท่ีสุด  

ค่าเฉลี่ย 2.48 และเงินโบนัสมากกวา่บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 2.23 ตามล าดับ 

 - สามารถเรียงล าดับความคิดเห็นของปัจจัยย่อยในการท างานได้ ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงล าดับความคิดเห็นตอ่ปัจจัยย่อยในการท างานที่บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัด 

    ล าพูน ของพนักงานรายวัน 

ปัจจัยในการท างาน ค่าเฉลี่ยความคดิเห็น 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดับ 

เป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง ความมั่นคงของงาน 3.83 เห็นดว้ย 1 

สถานท่ีต้ังของบริษัทสะดวกตอ่การ

เดินทางมาท างาน 

ความสะดวกในการเดินทางมา

ท างาน 

3.74 เห็นดว้ย 2 

สามารถรับผิดชอบงานตามหน้าที่

ได้อยา่งเหมาะสม 

ความรับผิดชอบในงาน 3.73 เห็นดว้ย 3 

บริษัทมคีวามรับผิดชอบตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

ความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษัท 3.72 เห็นดว้ย 4 

บริษัทจะมคีวามมั่นคง และมีโอกาส

นอ้ยท่ีถูกปลดออกจากงาน 

ความมั่นคงของงาน 3.70 เห็นดว้ย 5 

ได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม การพัฒนาความช านาญตามความ

ตอ้งการของตลาด 

3.68 เห็นดว้ย 6 

บริษัทมคีวามรับผิดชอบตอ่ชุมชน/

สังคม 

ความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษัท 3.62 เห็นดว้ย 7 

สภาพแวดลอ้มในการท างานมี

ความปลอดภัย 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.59 เห็นดว้ย 8 

บริษัทจะให้ความคุม้ครองในการ

สูญเสียท่ีเกิดจากการท างาน 

ความมั่นคงของงาน 3.59 เห็นดว้ย 8 

งานท่ีท ามีความน่าสนใจ งานท่ีมีความท้าทาย 3.57 เห็นดว้ย 10 
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ปัจจัยในการท างาน ค่าเฉลี่ยความคดิเห็น 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดับ 

ได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นใน

การท างาน 

การพัฒนาความช านาญตามความ

ตอ้งการของตลาด 

3.55 เห็นดว้ย 11 

โอกาสในการเรียนรู้ในการท างาน ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว 3.54 เห็นดว้ย 12 

สภาพแวดลอ้มในการท างานมี

ความสะดวกสบาย 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.53 เห็นดว้ย 13 

ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่พนักงาน

เป็นอยา่งดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหาร 

3.49 เห็นดว้ย 14 

ได้รับมอบหมายงานจากหัวหนา้งาน

อย่างเหมาะสม 

ความรับผิดชอบในงาน 3.46 เห็นดว้ย 15 

ได้ท างานที่ท้าทายความรู้ 

ความสามารถ 

งานท่ีมีความท้าทาย 3.46 เห็นดว้ย 15 

มโีอกาสได้แก้ปัญหาในการท างาน

ด้วยตนเอง 

การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 3.40 เฉยๆ 16 

 

- การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างานท่ีบริษัทฮานาไมโคร 

อิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูนของพนักงานรายวันจ าแนกตาม เพศ  ช่วงอายุ และระดับการศึกษา  

มรีายละเอยีดดังนี้ 

 -  พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ที่มีเพศแตกต่างกัน 

มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างานทุกปัจจัย ไมแ่ตกต่างกัน  อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 - พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ที่มีอายุน้อยกว่า 30 

ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างานด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความ

สะดวกในการเดินทางมาท างาน มากกวา่พนักงานท่ีมีอายุ 30 ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

- พนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มคีวามคิดเห็นตอ่ปัจจัยในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มากกว่าพนักงานท่ีมีการศกึษาระดับ

มัธยมศกึษา อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

- การสรุปความคิดเห็นตอ่ปัจจัยในการท างานท่ีบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน

และการจัดอันดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทท่ีจะเข้าท างานของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

ภาพรวม มรีายละเอยีดตามตารางที่ 2 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July – September 2016)   292 

 

ตารางที่ 2 แสดงล าดับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างาน และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกบริษัทท่ีจะเขา้ท างาน 

ล าดับปัจจัย 

ในการท างาน 

ความคดิเห็นต่อปัจจัยในการท างานที่

บริษัทฮานาไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ากัด 

(มหาชน) จังหวดัล าพูน 

การจัดอันดับความส าคัญของปัจจัยที่

มผีลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะ

เข้าท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ 1 ความมั่นคงของงาน ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

ล าดับ 2 ความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษัท สวัสดกิารตา่งๆ 

ล าดับ 3 การพัฒนาความช านาญตามความต้องการ

ของตลาด 

ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน 

ล าดับ 4 ความรับผิดชอบในงาน ความมั่นคงของงาน 

ล าดับ 5 สภาพแวดลอ้มในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ล าดับ 6 ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว 

ล าดับ 7 งานท่ีมีความท้าทาย ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ

ผู้บริหาร 

ล าดับ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ความรับผิดชอบในงาน 

ล าดับ 9 ความก้าวหนา้ในอาชพีระยะยาว การพัฒนาความช านาญตามความ

ตอ้งการของตลาด 

ล าดับ 10 การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ล าดับ 11 สวัสดกิารตา่งๆ งานท่ีมีความท้าทาย 

ล าดับ 12 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน การมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างานท่ีบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) 

จังหวัดล าพูน ของพนักงานรายวัน ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดคือ ความมั่นคงของงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Nittaya Jariangprasert and Saranya kantabutra (2012) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ตอ่การท างานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ่งพบวา่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมากที่สุดในการเลอืกท า งานในธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา เจรียงประ เสริฐ และคณะ 

(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาชนลาวต่อการท างานกับ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดในการเลอืกท างานในธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ 

ความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวรรณิษา จี้มูล (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ

แรงงานสตรีในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูนต่อการจะเข้าท างานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็กหรือโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมล าพูน ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุดในการเลือกท างานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน 

ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
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ท้ั งนี้  อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้ในแต่ละการศึกษามีลักษณะแตกต่างกัน เช่น  

ผู้ ตอบแบบสอบถามในงานวิจั ยของ Nittaya Jariangprasert and Saranya kantabutra (2012) และงานวิจั ยของ  

นติยา เจรียงประเสริฐ และคณะ (2554) เป็นนักศกึษามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะมคีวามคิดเห็นแตกต่างจากพนักงานรายวัน 

ส่งผลให้ผลของการศึกษาแตกต่างกัน ในขณะท่ีการศึกษาของวรรณิษา จี้มูล (2556) พบว่า  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความใกล้เคียงกับการศึกษาในคร้ังนี้ แต่สาเหตุในความไม่สอดคล้องอาจเนื่องมาจากในปัจจุบันบริษัทแต่ละแห่งในนิคม

อุตสาหกรรมล าพูน มอีัตราค่าแรงของพนักงานรายวันในแต่ละบริษัทไมแ่ตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ต่อปัจจัยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของพนักงานรายวันในบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน  

มคี่าเฉลีย่ท่ีต่ า จึงท าให้ผลการศึกษาไมส่อดคล้องกัน 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีในการท างานท่ีบริษัทฮานาฯ พบวา่ไม่มี

ความแตกต่างกันตามเพศ แต่แตกต่างกันตาม ช่วงอายุ ในปัจจัยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน สภาพแวดล้อมในการท างาน 

และความสะดวกในการเดินทางมาท างาน นอกจากนี้ยังแตกต่างกันตามระดับการศึกษา ในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน

การท างาน ซึ่งในการศึกษาที่ผ่านมาไมไ่ด้มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเชน่เดียวกับการศึกษาในคร้ังน้ี  

เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกบริษัทท่ีจะเข้าท างาน พบวา่ปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นดับดับ 1 

มากท่ีสุดคือ  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nittaya Jariangprasert and Saranya 

kantabutra (2012) และงานวิจัยของ นิตยา เจรียงประเสริฐ และคณะ (2554) และการศึกษาของวรรณิษา จี้มูล (2556) 

เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกบริษัทท่ีจะเข้าท างานตามเพศพบว่า มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Nittaya Jariangprasert and Saranya Kantabutra (2012) และงานวิจัยของ นิตยา เจรียงประเสริฐ และคณะ 

(2554) ซึ่งในการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในกลุ่มอื่นๆ เช่น ช่วงอายุ ระดับการศึกษา 

เชน่เดียวกับการศึกษาในคร้ังน้ี 

 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงานรายวันบริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส 

จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1. จากการศกึษาภาพรวมปัจจัยในการท างานทัง้ 12 ปัจจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับปัจจัยใน     

การท างานที่บริษัทฮานาฯ 3 ล าดับแรก คือ ความมั่นคงของงาน ความรับผิดชอบตอ่สังคมของบริษัท และโอกาสใน     

การฝึกอบรมและพัฒนา ตามล าดับ แสดงว่า ทางบริษัทมปัีจจยัท้ัง 3 ด้านนี้อยูใ่นระดับท่ีด ีแตห่ากพิจารณาจากการจัด

อันดับความส าคัญของปัจจัยในการเลอืกท างานของผู้ตอบแบบสอบถามพบวา่ ปัจจัยดา้นความมั่นคงของงานอยูใ่น 5 อัน

ดันแรก แตไ่มใ่ชอ่ันดับ 1 ของปัจจัยในการเลอืกท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนัน้จะเห็นได้ว่าบริษัทยังไมส่ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของพนักงานได้ แตก่ารท่ีพนักงานยังท างานอยู่ในปัจจุบันอาจเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆ รว่มดว้ย 

เชน่ มีครอบครัวท างานอยู่ดว้ย เป็นต้น 

2. จากการศึกษาพบว่า ไม่ว่าจะจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ ช่วงอายุ หรือระดับการศึกษา ปัจจัยด้าน

ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินก็ยังคงเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุดต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการเลือกเข้าท างาน แต่จาก  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างานท่ีบริษัทฮานาฯ  
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ด้านผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินอยูใ่นระดับต่ าสุด หรือ มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับ ไม่เห็นด้วย ซึ่งหมายความวา่ พนักงาน

ไมเ่ห็นดว้ยวา่บริษัทมกีารจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินท่ีมากกวา่บริษัทอื่นๆ 

3. จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยสวัสดิการท่ีได้รับมาเป็นล าดับ 2 

แตผู่้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยในการท างานท่ีบริษัทฮานาฯ ด้านสวัสดิการท่ีได้รับอยู่ในล าดับท่ี 11 

หรือ หรือ มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับ ไม่เห็นด้วย ซึ่งหมายความว่า พนักงานไม่ได้รู้สึกว่าบริษัทมีการให้สวัสดิการท่ี

มากกวา่บริษัทอื่นๆ 

4. จากการจัดล าดับความส าคัญในการเลือกท างานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ปัจจัยด้าน     

ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน ความมั่นคงของงาน และ สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ

เป็นล าดับท่ี 3 4 และ 5 หรือ หรือ มคี่าความคิดเห็นอยูใ่นระดับ เห็นด้วย ซึ่งหมายความวา่ พนักงานรู้สึกว่า การท างานท่ี

บริษัทฮานาฯ มีความสะดวกในด้านการเดินทางมาท างาน บริษัทมชีื่อเสียง มีความมั่นคงในการท างานท่ีบริษัท นอกจากนี้

บริษัทยังมีสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดี และมคีวามปลอดภัยในการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลของการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของพนักงานรายวันบริษัทฮานาไม

โครอิเล็คโทรนคิส จ ากัด (มหาชน) จังหวัดล าพูน ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่าบริษัทยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงควร

ตระหนักวา่พนักงานรายวันเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของบริษัท หากบริษัทตอ้งการท าจะดึงดูดให้พนักงานเข้ามารว่มงานกับ

บริษัท บริษัทควรจะมุ่งเนน้ในการตอบสนองความต้องการของพนักงานในปัจจัยท่ีพนักงานให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกๆ 

โดยจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มให้ความส าคัญกับค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินเป็นอันดับแรก  

แตเ่นื่องจากทางบริษัทอา้งอิงฐานค่าแรงขั้นต่ าในการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งคา่จ้างส่วนนีไ้ม่แตกตา่งจากบริษัท

อื่นๆ แต่ท้ังนี้ทางบริษัทสามารถพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนอื่นๆให้แก่พนักงานเพิ่มเติมได้ เช่น ค่าล่วงเวลา หรือ ค่าเบ้ีย

ขยัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานกับบริษัท หากทางบริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

อาจมีการพิจารณาเพิ่มสวัสดิการ ที่เป็นปัจจัยท่ีพนักงานให้ความส าคัญเป็นอันดับท่ี 2 ขึ้นมาทดแทน 

2. ทางบริษัทควรมีการส ารวจปัจจัยด้านสวัสดิการ จากบริษัทโดยรอบ หรือบริษัทในพื้นท่ีข้างเคียง เพื่อท าการ

เปรียบเทียบและปรับปรุง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน โดยอาจมีการเพิ่มสวัสดิการอื่นๆ เช่น 

สวัสดิการช่วยเหลอืคา่ท่ีพัก ค่าเล่าเรียนบุตร หรอืค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น รวมถึงควรมกีารพิจารณา

เพิ่มสวัสดิการในระยะยาว เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แกพ่นักงานให้ท างานอยู่กับบริษัทให้นานขึน้ 

3. บริษัทควรให้ความส าคัญในปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางมาท างาน ความมั่นคงของงาน และ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญเป็นล าดับท่ี 3 4 และ 5 โดยทางบริษัทควรมี   

การพิจารณาเร่ืองสถานท่ีตั้งของท่ีท างานหากจะมีการขยายกิจการในอนาคต รวมถึงควรเลือกสถานท่ีตั้งท่ีพนักงาน

สามารถเดินทางมาท างานได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ควรมีการวางแผนและ

ปรับปรุงบุคลากรในบริษัทให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปิดจุดเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และส่งผลให้บริษัทมี  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July – September 2016)   295 

 

ความมั่นคง และควรมีการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องในด้านสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อรักษาและเสริมจุดแข็งของบริษัท 

เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขันกับบริษัทอื่นๆ 

4. ในด้านปัจจัยอื่นๆ หากทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ขณะรับสมัครงาน ในด้านการมีงานล่วงเวลาสม่ าเสมอ 

หรือมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านพนักงานภายในของบริษัท ให้ชวนญาติพี่น้องมาร่วมงานกับบริษัท ก็จะท าให้

บริษัทมีโอกาสในการคัดเลือกพนักงานและพนักงานมีโอกาสท่ีจะตกลงร่วมงานกับบริษัทสูง เนื่องจากเป็นปัจจัยอื่นๆ 

อันดับท่ี 1 และ 2 ท่ีพนักงานให้ความส าคัญ   นอกจากนี้ ยังสามารถท าการประชาสัมพันธ์ผ่านบริษัทจัดหางานหรือ

กรมการจัดหางานเพื่อหาช่องทางในการกระจายข่าวสารไปยังผู้ท่ีสนใจมารว่มงานกับบริษัท 
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