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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ 

คอน จำกัด จำแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา รายไดหรือ

เงินเดือน และประสบการณการทำงาน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท 

สยาม มัลติ คอน จำกัด โดยกลุมตัวอยางในงานวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

จำนวน 270 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะทำการ

ทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ LSD และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

ผลจากการทดสอบสมติฐานพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม 

มัลติ คอน จำกัด โดยเรียงลำดับตามอิทธิผลที่สงผลตอารตัดสินใจจากมากไปนอย ไดแก ดานผลตอบแทน

และสวัสดิการ ดานลักษณะงาน และดานโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

ในสวนของปจจัยทางดานประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด ที่มีเพศ อายุ ภูมิลำเนา รายได และประสบการณทำงานตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ
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บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดโดยภาพรวมตางกัน และพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน การตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดโดยภาพรวมไมตางกัน 

คำสำคัญ:การตัดสินใจเลือก; บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) study the Decision to choose to work with 

Siam Multi Cons Company Limited classified by Demographic factors including gender, age, 

education, domicile, salary and work experience 2) study the factors affecting the decision 

to work with Siam Multi Cons Company Limited. The sample group in this research was 270 

employees of Siam Multi Cons Company Limited. by using a questionnaire as a tool for data 

collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypothesis was tested using t-test statistic, One-way ANOVA statistic. 

If differences were found, pair testing was performed with LSD statistic and the hypothesis 

was tested using Multiple Regression Analysis. 

 The results of the hypothesis test found that factors affecting the Decision to work 

with Siam Multi Cons Company Limited arranged in descending order of influence affecting 

the decision, namely, compensation and benefits, Job Description and the opportunity to 

learn and develop themselves. 

The results of hypothesis testing show that employees of Siam Multi Cons Company 

Limited have different gender, age, domicile, salary and work experience. The decision to 

choose to work with Siam Multi Cons Company Limited is different. At different levels of 

education, the decision-making is not different. 

Keywords: entrance decision to work; Siam Multi Cons Co., Ltd 

 

บทนำ 

ทุกองคกรไมวาจะเปนบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ ตางอยากไดคนที่มีความสามารถเขามารวมงาน

เพื่อชวยขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จ ทําใหหลายองคกรตางตองหาวิธี เพื่อดึงดูดคนเกงและรักษา

คนเกง เพราะคนเกงถือเปนทรัพยากรที่มีคาและมีจํากัดสําหรับทุกองคกร และในทางกลับกันการตัดสินใจ

เลือกสมัครงานของหลายคนนั้นมีปจจัยที่สําคัญในการเลือกงาน ที่ถาตัดสินใจผิดพลาดเพียงนิดเดียวผลที่
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ตามมามีตั้งแตปญหาสุขภาพจิตลามไปถึงความสัมพันธที่ตึงเครียดกับคนรอบขาง ไมพอใจในชีวิตโดยทั่วไป 

และที่สำคัญคือ สถานะการเงินที่ย่ำแย นี่เปนเหตุผลวาทำไมการเลือกงาน หรือเลือกอาชีพจึงมีความสำคัญ 

บางครั้งองคกร หรือบริษัทที่เราจะเลือกเขาไปรวมงานนั้น มีองคประกอบหลายๆ อยางที่นาสนใจ 

และจะตองใหความสำคัญ และปจจัยที่ชวยตัดสินใจเขาทำงานเพื่อใหชีวิตการทำงานในอนาคตดำเนินไป

อยางราบรื่น และมีความสุขหลายคนคงมองที่เรื่องของผลตอบแทน อยางเงินเดือนหรือคาจางกอนวาดึงดูด

ใจหรือไม แตยังมีหลายปจจัยอื่น เชน ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือขององคการ วัฒนธรรมองคการ ขนาด

บริษัท ความมั่นคง แมแตโอกาสที่จะไดเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และโอกาสที่จะไดเรียนรูและพฒันา

ตนเอง ปจจัยเหลานี้อาจเปนตัวแปรสำคัญที่มีผลตอการสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัทนั้นๆได 

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เปนผูประกอบการรับเหมากอสรางทางเลือกใหม ดำเนินธุรกิจ

รับเหมากอสรางโดยทีมงานผูบริหารที่มีประสบการณเชี่ยวชาญในการกอสรางอาคารมามากกวา 30 ป มี

พันธกิจที่จะมุงมั่นสรางมาตรฐานในการทำงานดวยผลงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีประสิทธิภาพ จนไดรับความไววางจากลูกคา ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทได

บรรลุพันธกิจดังกลาวไดนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารและพนักงานทุกระดับในองคกรที่จะตองรวมกัน

ดำเนินการ โดยในปจจุบัน บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีการเปดรับสมัครงานอยางตอเนื่องในตำแหนง

ตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตข้ึนขององคกร  

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาวิจัยในหัวขอเร่ืองการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ 

คอน จำกัด จะทําใหทราบถึงทัศนคติ และแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเขาทำงาน    แมกระทั่งความคิดเห็น

ขอเสนอแนะปจจัยดานตางๆจากพนักงานเพื่อจะไดใชเปนขอมูลใหผูบริหารของบริษัทใชเปนแนวทางในการ

วางแผนบริหารและพัฒนาการทํางานของพนักงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด จำแนกตามปจจัย

ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา รายไดหรือเงินเดือน และประสบการณการ

ทำงาน 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ 

คอน จำกัด โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้ 
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1. ดานเน้ือหาการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา 

รายไดหรือเงินเดือน และประสบการณการทำงาน ปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสิน ไดแก ดานลักษณะงาน 

ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานชื ่อเสียงขององคกร โอกาสเรียนรู และพัฒนาตนเอง โอกาสการ

เจริญกาวหนาในงาน 

ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

2. ดานประชากร  

สำหรับประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือพนักงานที่ทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ 

คอน จำกัด มากกวา 1 ปข้ึนไป และยังทำงานอยูจนถึงปจจุบัน  

การกำหนดกลุมตัวอยางจึงกำหนดโดยการคำนวณใชสูตรของ Yamane (1973) โดยไดกำหนดคา

ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% จึงทำใหระดับความเชื่อมั ่นของกลุมตัวอยางอยูที่ 95% และจากการ

คำนวณ พบวา จำนวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจำนวน 248 ตัวอยาง และเพื่อปองกันความคาดเคลื่อนในการเก็บ

แบบสอบถาม ผูวิจัยจึงเก็บกลุมตัวอยางเพิ่มเปน 260 ตัวอยาง 

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

ผูวิจัยจะใชวิธีการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นสำคัญตางๆ ในดานของปจจัย

ลักษณะสวนบุคคล และปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสิน 

4. ขอบเขตระยะเวลา  

การดำเนินการวิจัยเร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบถึงความแตกตางในดานลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอระดับการตัดสินใจเขาทำงานกับ

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ตามปจจัยดานตางๆของพนักงาน 

 2. เพื่อทราบถึงระดับการตัดสินใจเขาทำงาน ตามปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาทำงานกับบริษัท 

สยาม มัลติ คอน จำกัด 

 3. สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองคกร ในดานการจางงาน เพื่อใหเหมาะสมกับ

ความตองการของผูที่สนใจเขาทำงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา รายได และประสบการณที่

ตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจ ไดแก ดานลักษณะงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ 

ดานชื่อเสียงองคกร ดานโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง และดานโอกาสการเจริญกาวหนาในงาน มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 

 Maslow (1943, อางถึงใน, รวิพัชร งามพัทธวิชย, 2559) เปนทฤษฎีจิตวิทยาที่ อับราฮัม เอช. มาส

โลว คิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1943 ในเอกสารชื่อ “A Theory of Human Motivation” Maslow ระบุวา มนุษย

มีความตองการทั้งหมด 5 ข้ันดวยกัน ความตองการทั้ง 5 ข้ัน มีเรียงลำดับจากข้ันต่ำสุดไปหาสูงสุด มนุษยจะ

มีความตองการในขั้นต่ำสุดกอน เมื่อไดรับการตอบสนองจนพอใจแลวก็จะเกิดความตองการขั้นสูงตอไป 

ความตองการของบุคคลจะเกิดข้ึน 5 ข้ันเปนลำดับ ดังนี้ 

การตัดสินใจเลือกเขาทํางานกับ

บริษัท สยาม มัลติ คอน จํากัด

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ 
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ภูมิลําเนา 
5. รายได
6. ประสบการณการทํางาน

ปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจ
1. ลักษณะงาน
2. ผลตอบแทน และสวัสดิการ
3. ช่ือเสียงขององคกร
4. โอกาสเรียนรู และพัฒนาตนเอง
5. โอกาสการเจริญกาวหนาในงาน
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ระดับข้ันที่ 1 ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการลำดับต่ำสุด

และเปนพื้นฐานของชีวิต ถาความตองการพื้นฐานนี้ไมไดรับการตอบสนอง รางกายของมนุษยก็ไมสามารถ

ทํางานไดหรือไมสามารถทาํงานไดดี  

ระดับขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่

ความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว ความตองการขั้นนี้ถึงจะเกิดขึ้น ไดแก 

ความตองการความปลอดภัยมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว การสูญเสียและภัยอันตราย เชน 

สภาพสิ่งแวดลอมบานปลอดภัย การมีงานที่มั่นคง การมีเงินเก็บออม เปนตน 

ระดับข้ันที่ 3 ความตองการความรักและสังคม (Belonging and Love Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิต

และมั่นคงในการงานแลว มนุษยทุกคนจะตองการความรัก ความสัมพันธกับผูอื่น ไดรับการยอมรับเปน

สมาชิกในสังคม เปนตน 

ระดับขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือในตนเอง (Esteem Needs) เมื่อความตองการความ

รักและการยอมรับไดรับการตอบสนองแลว  คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงขึ้น เดนขึ้น มี

ความภูมิใจและสรางความนับถือตนเอง ชื่นชมในความสำเร็จของงานที่ทำ ความรูสึกมั่นใจในตนเองและมี

เกียรติ  

ระดับขั้นที่ 5 ความตองการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-Actualization Needs) เปนความตองการข้ัน

สูงสุดของมนุษย กลาวคือความตองการพัฒนาศักยภาพของตนเปนความตองการที่มนุษยตองการจะเปน 

ตองการที่จะไดรับผลสำเร็จในเปาหมายชีวิตของตนเอง และตองการความสมบูรณของชีวิต 

ทฤษฎีแนวคิดในการตัดสินใจ 

Plunkett and Attner (2537 อางถึงใน, ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) กลาววา กระบวนการ

ตัดสินใจ หมายถึง การกำหนดข้ันตอนของการตัดสินใจตั้งแตข้ันแรกไปจนถึงข้ันสดุทาย เปนการตัดสินใจโดย

ใชหลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ การตัดสินใจโดยมีลำดับข้ันของกระบวนการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กรัณย รังษิโย (2556) พบวางานที่กลุมเจนเนอเรชั่นวายชอบคือ การทำงานที่ไดเจอคนตลอดเวลา 

เพราะเชื่อวาความคิดใหมๆจะเกิดขึ้นไดจากพบปะผูคน อีกทั้งยังชอบทำงานลักษณะที่มีอิสระทางความคิด 

งานที่ทาทายความสามารถของตน และจะไมชอบงานที่ไมมีขอบเขตการทำงานที่แนนอน 

รุจิเรข ใจขาน (2548) พบวา ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการตัดสินใจเขาทำงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตามปจจัยความตองการดานตางๆ ตางกัน 

ศิริญญา หาญกิตติชัย (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาทำงานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเลนสสายตาพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  พบวา ระดับรายไดหรือ
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เง ินเดือนที ่แตกตางกัน ระดับการตัดสินใจเขาทำงานในอุตสาหกรรมเลนสสายตาพลาสติกในนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบังแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเพราะรายไดที่ตางกันของพนักงานนั้นสวนหนึ่งมาจากหนาที่

รับผิดชอบที่แตกตางกัน หรือมีโอกาสทำงานลวงเวลา และไดรับคาตอบแทนอ่ืนๆ 

ศิริเพ็ญ คูศักดิ์ศรีสกุล (2545) พบวา แรงจูงใจสูงสุดที่ทำใหพนักงานตัดสินใจเขาทำงานในองคกร

ของรัฐคือ สวัสดิการคารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัวพนักงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสวัสดิการ

ของบริษัทเอกชนแลว บริษทัเอกชนใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเพียงตัวพนักงานเทานั้น 

 

วิธีดำเนินวิจัย 

การออกแบบการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) ซึ ่งเปนการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการรวบรวม

ขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง กลาวคือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 

โดยใชเคร่ืองมือการวิจัยแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนลำดับข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรการตัดสินใจเลือกเขา

ทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด และปจจัยปจจัยสวนบุคคล เพื่อนำมาสรางกรอกแนวคิดในการ

วิจัย 

2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อใหความหมายที่สามารถวัดผลไดอยาง

ชัดเจนและสรางเปนขอคำถามที่มีความครอบคลุมเชิงเนื้อหา เพื่อใหสัมพันธกับนิยามศัพทของตัวแปรที่จะใช

ในการดำเนินการวัดผล 

3. ดำเนินการจัดทำรางแบบสอบถาม โดยอางอิงจากนิยามศัพทเฉพาะ ซึ่งประกอบไปดวย 4 สวน 

ดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลคัดกรองเบื้องตนเพื่อเลือกประชากรเฉพาะผูที่ทำงานในบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด และมีอายุงานมากกวา 1 ปข้ึนไป 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา ระดับรายได/เงินเดือน และ

ประสบการณในการทำงาน มีจำนวนคำถามทั้งหมด 6 ขอ คำถามเปนลักษณะคำถามปลายปด โดยใหผูตอบ

แบบสอบถามเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลที่เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

ประกอบไปดวย ดานลักษณะงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานชื่อเสียงองคกร ดานโอกาสในการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง และดานโอกาสการเจริญกาวหนาในงาน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 20 ขอ 

ลักษณะคำถามเปนคำถามแบบปลายปด มีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียง 1 

สวนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ 

คอน จำกัด มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 2 ขอ เปนคำถามแบบปลายปดใหผูตอบบแบบสอบถามเลือกตอบได

เพียง 1 คำตอบ และขอคำถามที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม โดยในขอนี้ผูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบหรือไมตอบได 

4. รางแบบสอบถามโดยอางอิงจากนิยามศัพทเฉพาะเพื่อเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อ

พิจารณาปรับปรุง แกไขและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 1. การนำเสนอในรูปแบบรอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา 

ดานภูมิลำเนา ดานรายได และดานประสบการณการทำงาน 

 2. การนำเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ

ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจ ประกอบดวย ดานลักษณะงาน 

ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานชื่อเสียงองคกร ดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และดาน

โอกาสการเจริญกาวหนาในงาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จำแนกตามเพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการ

ทดสอบ t-test 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา รายได และ

ประสบการณการทำงาน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

หากพบความแตกตางจะนำไปสูการทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ LSD 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดโดยภาพรวม 

ระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลำดับ ไดแก ดานโอกาสในการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง ดานลักษณะงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานโอกาสการเจริญกาวหนาใน

งาน และดานชื่อเสียงองคกร 

 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด จำแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา รายได และประสบการณทำงาน สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

  2.1 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที ่ม ีเพศ อายุ ภูมิลำเนา รายได และ

ประสบการณทำงานตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดโดย

ภาพรวมตางกัน 

  2.2 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตัดสินใจ

เลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดโดยภาพรวมไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจการตัดสนิใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษทั 

สยาม มัลติ คอน จำกัด สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยดานแรงจูงใจการตัดสินใจ ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานลักษณะงาน 

และดานโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด 

3.2 ป จจ ัยดานแรงจูงใจการตัดส ินใจ ดานชื ่อเส ียงองคกร และดานโอกาสการ

เจริญกาวหนาในงาน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษทั สยาม มลัติ คอน จำกัด สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี ้

 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด โดยภาพรวม อยู

ในระดับมาก 

  1.1 ดานลักษณะงาน พบวา พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีระดับการตัดสินใจ

เลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ดานลักษณะงาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญ

พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีความเห็นวาองคกรมีการทำงานที่มีลำดับขั้นตอน หรือวิธีการ
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ทำงานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรัณย รังษิโย (2556) ไดอธิบายไววางานที่กลุมเจนเนอเรชั่น

วายชอบคือ งานที่ทาทายความสามารถของตน และจะไมชอบงานที่ไมมีขอบเขตการทำงานที่แนนอน 

  1.2 ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ พบวา พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มี

ระดับการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ดานผลตอบแทนและสวัสดิการโดย

รวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีความเห็นวาองคกรมีสวัสดิการ

ตางๆอยางเหมาะสม เชน คารักษาพยาบาล, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, คาเดินทาง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พัชรินทร ชุติพงศรุงโรจน (2558) ไดอธิบายไววาปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการสงผลเชิง

บวกตอระดับการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหงของ First Jobber โดย

คาดหวังวาจะไดรับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล วันลาพักรอน 

และอัตราการปรับขึ้นของเงินเดือนในระดับที่เหมาะสมกับความพยายามและความทุมเทในการทำงาน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ รวิพัชร งามพัทธวิชย (2559) พบวา ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบที่เปนตัวเงินและไม

เปนตัวเงิน เปนสิ่งที่พนักงานคาดหวังจากการทุมเทปฏิบัติงาน และหากองคกรใดใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

กับความรู ความสามารถ ยอมสงผลใหพนักงานตัดสินใจเลือกทำงานกับองคกรนั้น 

  1.3 ดานชื่อเสียงองคกร พบวา พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีระดับการ

ตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ดานชื่อเสียงองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก โดย

สวนใหญพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีความเห็นวา องคกรที่เลือกทำงานนั้น มีชื่อเสียงในดาน

การใหความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รวิพัชร งามพัทธวิชย (2559) พบวา องคกรที่มี

ชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีจะสงผลตอความเชื่อมั่นทั้งบุคคลในองคกรและนอกองคกร รวมไปถึงการให

ความสำคัญกับพนักงาน มีการสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพ 

1.4 ดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง พบวา พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด มีระดับการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ดานโอกาสในการเรียนรูและ

พัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยสวนใหญพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีความเห็น

วา บริษัทมีการที่ใหโอกาสในการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูของพนักงานในระดับเดียวกันอยางเทา

เทียมและทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รวิพัชร งามพัทธวิชย (2559) ไดอธิบายไววา การที่พนักงานใน

ระดับเดียวกันมีโอกาสไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางเทาเทียมและทั่วถึง จะสงผลใหบุคลากรมี

ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน และยอมสงผลตอระดับการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับองคกร 

และสอดคลองกับงานวิจัยของนิสรา รอดนุช (2559)  ไดอธิบายไววาโอกาสในการไดรับการอบรมและพัฒนา

ความรูอยางตอเนื่องจากการปฏิบัติงาน สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  1.5 ดานโอกาสการเจริญกาวหนาในงาน พบวา พนักงานบริษัท สยาม มัลต ิคอน จำกัด มี

ระดับการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ดานโอกาสการเจริญกาวหนาในงาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญพนกังานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีความเห็นวา องคกรที่เลือก
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ทำงานนั้นมีโอกาสในการเลื่อนตำแหนง และมีนโยบายการเลื่อนตำแหนงอยางยุติธรรม ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว กลาวไววา  ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ และการ

ยอมรับไดรับการตอบสนองแลว  คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงขึ้น เดนขึ้น จนไดรับ

โอกาสการกาวหนาในงานอาชีพ และสอดคลองงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ คูศักดิ์ศรีสกุล (2545) ไดอธิบายไววา 

การที่มีโอกาสไดทำงานสั่งสมประสบการณและความรู ทำใหพนักงานนั้นมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึน และ

มีความพรอมที่จะกาวไปสูตำแหนงงานในระดับที่สูงข้ึนไปได สิ่งเหลานี้สงผลตอการตัดสินใจเขาทำงาน แตไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ชุติพงศรุงโรจน (2558) ที่อธิบายไววา ปจจัยดานโอกาสเจริญกาวหนา

สงผลเชิงลบตอระดับการตัดสินใจเลือกทำงานกับสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ 4 แหงของ First Jobber 

ในกรณีที่บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขในการเลื่อนตำแหนง เนื่องจากอาจสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึก

กดดันและกอใหเกิดความเครียดแกพนักงาน  

 2. ผลการศึกษาการตัดสนิใจเลอืกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มลัติ คอน จำกัด โดยจำแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ภูมลิำเนา รายได และประสบการณทำงาน สามารถสรุปไดดังนี ้

  2.1 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่มีเพศตางกัน ทำใหระดับการตัดสินใจเลือก

เขาทำงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เพศหญิงและเพศชายมีบุคลิกการทำงานที่แตกตางกัน 

สงผลใหมีความตองการดานการงานตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Clark ,1997 (อางถึงใน พัชรินทร 

ชุติพงศรุ งโรจน, 2558) อธิบายไววา เพศชายและเพศหญิงมีความตองการที่แตกตางกัน รวมถึงความ 

ตองการทางดานการงาน เนื่องจากมีการคาดหวังที่แตกตางกัน ซึ่งเพศชายจะมีความคาดหวังจากงาน และ

ความกาวหนาจากการทํางานสูงกวาเพศหญิง และสอดคลองกับงานวิจัยของ รวิพัชร งามพัทธวิชย(2559) 

กลับพบวา เพศมีผลตอการตัดสินใจเลือกทํางานตําแหนงผูชวยผูสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาด

ใหญ 4 แหง แตกตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร ชุติพงศรุงโรจน (2558) ที่พบวา เพศ

ชายและเพศหญิงตางก็มีสิทธิเทาเทียมกัน อีกทั้งสองเพศตางก็ใหความสําคัญในเรื่องตางๆ เชนเงินเดือน 

ความกาวหนาในอาชีพในระดับที่ไมตางกัน ทำใหระดับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานไมตางกัน และไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) พบวาไมวาเพศ ชายหรือเพศหญิงมีแรงจูงใจในการ

เขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมตางกัน ดังนั้นเพศ จึงไมไดเปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใน

การเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

  2.2 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่มีอายุตางกัน ทำใหระดับการตัดสินใจเลือก

เขาทำงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา อายุนั้นเกี่ยวของกับระยะเวลาและประสบการณใน

การทํางาน อายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานมาก อีกทั้งขึ้นอยูกับลักษณะงานและสถานการณใน

การทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ คูศักดิ์ศรีสกุล (2545) ไดอธิบายไววา อายุมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาทำงาน ยิ่งอายุมากขึ้นสงผลทำใหบุคคลนั้นมีขั ้นตอนในการคิดและตัดสินใจละเอียด

รอบคอบมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) พบวา ผูที่มีอายุมาก  มี



12 

 

แรงจูงใจที่จะเขารับการทดสอบเปนผูสอบบญัชีรับอนุญาตมากกวาผูที่มีอายนุอยกวา สืบเนื่องมาจากการเห็น

ผูอ่ืนที่สอบเปนผูสอบบัญชีไดแลวนั้น ทําใหเกิดแรงจูงใจในสวนหนึ่ง 

  2.3 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหระดับการ

ตัดสินใจเลือกเขาทำงานโดยภาพรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานที่มี

ระดับการศึกษาที่ตางกันไมไดเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจเลือกเขาทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิเรข ใจขาน (2548) ที่อธิบายวา ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับ

การตัดสินใจเขาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตามปจจัยความตองการดานตางๆ ตางกัน

ตามปจจัยความตองการในดานตาง ๆเชน ดานการทำงาน ดานคาจางเงินเดือน ดานสภาพการทำงาน และ

ปจัยโดยรวม และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นิอร เรือนอินทร (2559) พบวาระดับการศึกษาที่ตางกันมี

ระดับการตัดสินใจเขาทำงานของพนักงานระดับปฏิบตัิการในอุตสาหกรรมรถยนตตามปจจัยตางๆ ที่แตกตาง

กัน 

  2.4 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่มีภูมิลำเนาตางกัน ทำใหระดับการตัดสินใจ

เลือกเขาทำงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ในสายงานกอสรางจะมีไซตงานกระจายไปทั่ว

ประเทศ และพนักงานที่มีภูมิลำเนาตาง ๆนั้นไมสามารถเลือกสถานที่ได ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนา

ธาร สุนิพัฒน (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเขาทำงานในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือของ

พนักงานในจังหวัดชลบุรี พบวา ในภาพรวมของพนักงานที่มีภูมิลำเนาแตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจเขา

ทำงานไมแตกตางกัน เนื่องจากองคกรมีสวัสดิการคาที่พัก และรถรับสงซึ่งสงผลใหคนตางจังหวัดมีความเทา

เทียมกับคนในจังหวัดชลบุรี 

  2.5 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่มีรายไดตางกัน ทำใหระดับการตัดสินใจ

เลือกเขาทำงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา บริษัทมีการกําหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาที่การงานและระดับความรู ความสามารถของพนักงานซึ่งระดับของรายไดนั ้นมีผลมาจาก 

ระดับการศึกษา และงานที่เลือก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสรร วศินปยมงคล (2551) พบวา ระดับ

รายไดหรือเงินเดือนที่แตกตางกัน ทำให ระดับการตัดสินใจเขาทำงานในอุตสาหกรรมผลิตนาิกาและ

ชิ้นสวน ตามปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริญญา หาญกิตติชัย 

(2550) พบวา ระดับรายไดหรือเงินเดือนที่แตกตางกัน ระดับการตัดสินใจเขาทำงานในอุตสาหกรรมเลนส

สายตาพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเพราะรายไดที่ตางกันของพนักงานนั้น

สวนหนึ่งมาจากหนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกัน หรือมีโอกาสทำงานลวงเวลา และไดรับคาตอบแทนอ่ืนๆ 

  2.6 พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่มีประสบการณทำงานตางกัน ทำใหระดับ

การตัดสินใจเลือกเขาทำงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิอร เรือนอินทร (2549) 

พบวา ประสบการณในการทำงานที่แตกตาง มีระดับการตัดสินใจเขาทำงานในอุตสาหกรรมรถยนต แตกตาง

กัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาธาร สุนิพัฒน (2554) พบวา ประสบการณในการทำงานที่แตกตาง 
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มีระดับการตัดสินใจเขาทำงานในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไมแตกตางกัน เนื่องจากพนักงานมองวา

การทำงานในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ ไมจำเปนตองใชประสบการณสูงมากในการงาน เพราะเมื่อเขา

มาทำงานใหมทางบริษัท จะมีการจัดอบรมการทำงานที่จำเปนใหมทั้งหมด 

 

ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยครั้งนี ้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชเปนประโยชนและเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาองคกร ในดานการจางงาน เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูที่สนใจเขาทำงานบริษัท 

สยาม มัลติ คอน จำกัด ดังนี้ 

 1. องคกรควรพัฒนาระบบการคัดเลือกผูรับสมัครเขาทำงานใหมีความนาสนใจและสอดคลองกับ

ความตองการของผูสมัคร เพื่อสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเขาทำงาน 

 2. องคกรควรใหความสำคัญกับพื้นฐานปจจัยสวนบุคคล ใหความสำคัญและสนับสนุนแกบุคลากร

อยางเหมาะสมและเทาเทียม 

 3. ผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานในองคกรไดแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอแนวทางการ

ปฏิบัติงาน เพื่อทราบถึงขอดีขอเสีย แนวทางที่ควรจะเปน หรือแนวทางในการพัฒนาองคกร เพื่อใหได

ขอสรุปที่สอดคลองตอความตองการของพนักงานในองคกร และยังสงผลตอชื่อเสียงดานการใหความสำคัญ

กับพนักงานในองคกรอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยในดานอ่ืน ๆที่อาจมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทำงาน หรือ

ศึกษาเปรียบเทียบกับองคกรแตละแหง เพื่อทราบถึงการตัดสินใจเลือกเขาทำงาน ที่มีสภาพแวดลอมและ

สถานการณตาง ๆ วามีปจจัยหรือพฤติกรรมตางกันในลักษณะใดบาง 

 2. ควรเพิ ่มเครื ่องมือในการศึกษาวิจ ัยใหมีความกวางขึ ้น และหลากหลายนอกเหนือจาก

แบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหเปนขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
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