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บทคัดย-อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค_ 1) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

ระยอง 2) เพื่อศึกษาปoจจัยที่มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จำแนกตาม ปoจจัย

สqวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปoจจัยดsานแรงจูงใจท่ีมีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

กลุqมตัวอยqางที่ใชsในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จำนวน 

400 คน โดยใชsแบบสอบถามเปxนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขsอมูล สถิติที่ใชsในการวิเคราะห_ ไดsแกq คqาความถ่ี 

คqารsอยละ คqาเฉลี่ย และสqวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดsวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตqางจะนำ ไปเปรียบเทียบเปxนรายคูq โดยใชsวิธี

ของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวqา 

ประชาชนที่เลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่มีอายุตqางกันทำใหsการเลือกทำงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองโดยภาพรวมตqางกัน นอกจากนี้ปoจจัยดsานแรงจูงใจดsานเงินเดือนเริ่มตsน ดsาน

สวัสดิการ และดsานสภาพแวดลsอมในการทำงาน มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจในการเลือกงาน; งานในจังหวัดระยอง; โรงงานอุตสาหกรรม 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the level of decision to work in an industrial 

factory in Rayong 2) to study the factors effecting the selection of work in industrial factory in 

Rayong separate by personal factors 3) to study the motivation factors that effects to selection 

to work in an industrial factory in Rayong. The sample group was 400 people who selection to 

work in an industrial factory at Rayong. The questionnaires were used to be a tool for collecting 

the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way 

ANOVA (F-test), in case of its had statistically significant different testing a pair of variables by 

LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and 

Multiple Regression Analysis. Multiple Regression. The result of hypothesis testing show that 

People selection to work in an industrial factory in Rayong province of different ages make to 

selection work in industrial factory at Rayong deferent. The motivation factors were start salary 

factors benefit factor and working environment factor affect to work in an industrial factory at 

Rayong. 

 

Keyword: Motivation to work selection; work in Rayong; industrial factory 

 

บทนำ 

ระยองเปxนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปxนจังหวัดที่มีรายไดsประชากรตqอหัวสูงที่สุด

ในประเทศ และผลิตภัณฑ_มวลรวมจังหวัดอยูqในอันดับ 2 ของประเทศไทย เปxนเมืองท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

เปxนอยqางมากทางดsานอุตสาหกรรม โดยจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก อาทิเชqน นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร_นซีบอร_ด (ระยอง) เปxนตsน จังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปxนจังหวัด

อุตสาหกรรม  นับตั้งแตqคsนพบก�าซธรรมชาติ ในอqาวไทยเมื่อป�  พ.ศ. 2520 เปxนการเริ่มตsนยุค “โชติชqวงชัชวาล” 

และเปxนที่มาของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝo�งทะเลภาคตะวันออก” ( Eastern Seaboard Development 

Program ) ในป� 2524 (บsานพักเด็กจังหวัดระยอง)  

จากการขยายตัวอยqางตqอเนื่องของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและการเพิ่มขึ ้นของโรงงาน

อุตสาหกรรม พรsอมทั้งความหลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสัญชาติของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีท้ัง 

โรงงานสัญชาติไทย โรงงานตqางชาติ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองจึงเปxนแหลqงทำงานที่ผูsคนจากทั่วประเทศ

ใหsความสนใจในการหางานและดsวยยุคที่เทคโนโลยีเขsามามีบทบาทในดsานตqาง ๆในการดำเนินชีวิต รวมถึง การ
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หางาน ที่สามารถคsนหาขsอมูล ขqาวสาร ไดsงqายจากสื่อออนไลน_ตqาง ๆ ทำใหsเกิดการเปรียบเทียบความสำคัญของ

ส่ิงตqาง ๆ ท่ีตsองการใหsสามารถพิจารณาเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด เกิดประโยชน_สูงสุด และตรงตqอความตsองการของคนไดs 

ดังน้ันผูsวิจัยจึงมีความสนใจเรื่องปoจจัยท่ีมีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

ซึงจะศึกษาเกี่ยวกับการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ศึกษา

ปoจจัยท่ีมีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

วัตถุประสงคT 

1) เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

2) เพ่ือศึกษาปoจจัยท่ีมีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จำแนกตาม ปoจจัย

สqวนบุคคล 

3) เพ่ือศึกษาปoจจัยดsานแรงจูงใจท่ีมีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

ประโยชนTท่ีคาดว-าจะได]รับ 

1) เพ่ือใหsทราบถึงปoจจัยท่ีมีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

2) เพื่อใหsทราบถึงปoจจัยที่มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จำแนกตาม

ปoจจัยสqวนบุคคล ไดsแกq เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ 

3) เพ่ือใหsทราบถึงปoจจัยดsานแรงจูงใจ ท่ีมีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1) ขอบเขตของกลุqมตัวอยqาง เนื่องจากไมqทราบจำนวนประชาชนที่เลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ในจังหวัดระยองที่แนqนอน การกำหนดกลุqมตัวอยqางจึงตsองกำหนดโดยการเป�ดตารางหาขนาดกลุqมตัวอยqาง 

Yamane (1973) ซึ่งทางผูsวิจัยไดs กำหนดคqาความคลาดเคลื่อนของการสุqมตัวอยqางที่ยอมรับไดsที่ 0.05 จึงทำใหsมี

ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% พบวqา จำนวนกลุqมตัวอยqางท่ีไดsมีจำนวน 400 ตัวอยqาง 

2) ขอบเขตดsานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน

จังหวัดระยอง จำแนกตามปoจจัยตqาง ๆ รวมถึงเพ่ือศึกษาคsนควsาการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

ระยองซ่ึงประกอบดsวยตัวแปรดังตqอไปน้ี 

ตัวแปรท่ีใชsในการศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ  

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที่ดีที ่สุดจากทางเลือกหลายทางเลือก เพื่อใหsองค_กรไดs

ประโยชน_สูงสุด และไมqมีความเสียหายผิดพลาดหรือมีนsอยที่สุดเทqาทีเปxนไปไดs (ศศิมา สุขสวqาง, 2562) ซึ้งการ

ตัดสินใจนั้นเปxนสิ่งที่สำคัญ สำหรับทุกคนในองค_กรในการแกsไขปoญหาตqาง ๆ และตัดสินใจวqาจะใชsวิธีการหรือ
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เครื่องมือหรือใครมาแกsไขปoญหานั้น (Job Thai , 2562) ซึ้งเปxนการใชsหลักการและเหตุผลในกระบวนการเลือก

ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเป¢าหมายที่ชัดเจน (สิริกาญจน_ กมลป�ยะพัฒน_, 2556) การ

ตัดสินใจจึงเปxนกระบวนการพื้นฐานขององค_การที่ผูsบริหารมีความจำเปxนตsองใชsศาสตร_และศิลป£ของผูsบริหารโดย

เกิดข้ึนมาจากการหลอมรวมความรูsทักษะตqาง ๆ ท่ีไดsรับจากประสบการณ_จากการศึกษาวิเคราะห_ขsอมูลเพ่ือเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตqาง ๆ ใหsบรรลุตามเป¢าหมายขององค_การ (จารุวรรณ วิจิตร

วงศ_วาน, 2556) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ (Theory of Motivation) 

Abraham Maslow กลqาวไวsวqา คนถูกจูงใจใหsกระทำเนื่องมาจากการกระทำนั้น ๆ จะทำใหsคนไดsรับ

ความพอใจ อารมณ_จึงกระตุsนใหsเกิดพฤติกรรม ทฤษฎีลำดับความตsองการของ Maslow (Maslow's hierarchy 

of needs) เปxนทฤษฎีการจูงใจของมนุษย_ซึ่งเสนอโดยนักจิตวิทยาชื่อ Maslow ซึ่งไดsจัดลำดับความตsองการของ

มนุษย_จากขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดรวม 5 ระดับ (Abraham Maslow,1970) นอกจากนี้ Almacik et al. กลqาวไวsวqา 

แรงจูงใจของพนักงานเปxนส่ิงจำเปxนเพ่ือใหsแนqใจวqาการดำเนินงานของแตqละองค_กรสมบูรณ_ เปxนเพราะพนักงานท่ี

มีแรงจูงใจชqวยใหsธุรกิจประสบความสำเร็จ เน่ืองจากพวกเขามีประสิทธิผลมากกวqา Almacik et al. (2012)  

ด]านท่ี 1 ด]านเงินเดือนเร่ิมต]น 

เงินเดือน คือ คqาตอบแทนเปxนปoจจัยสำคัญท่ีมีผลตqอการตัดสินใจในการเขsาทำงานของแตqละ บุคคลหาก

บริษัทมีอัตราเงินเดือนที่สูงกวqา มีสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม ยqอมจะเปxนแรงจูงใจใหsพนักงาน ที่มีความรูs

ความสามารถตัดสินใจเขsามารqวมงานกับบริษัทไดsมากกวqา (รวิพัชร_ งามพัทธวิชย_, 2559) ซึ้งเงินเดือนเปxนปoจจัย

สำคัญที่สุดของพนักงานในองค_กร โบนัสและผลประโยชน_อื่น ๆ ถือวqามีผลกระทบตqอแรงจูงใจนsอยกวqาเงินเดือน 

(Sudhanshu & Chauhan ,2013)) 

ด]านท่ี 2 ด]านสวัสดิการ 

 สวัสดิการเปxนแรงจูงใจภายนอกเปxนผลตอบแทนที่จับตsองไดs เชqน ความปลอดภัย, การสqงเสริม, การ

ใหsบริการตqาง ๆ สภาพแวดลsอมการทำงานและเงื่อนไขการทำงาน รางวัลที่จับตsองไดsสวัสดิการดังกลqาวมักถูก

กำหนดไวsตั้งแตqแรกขององค_กร (Ukaejiofo Rex Uzonna, 2013) โดยการใหsรางวัลที่ดีพรsอมผลประโยชน_ และ

โอกาสที่จะไดsรับรางวัลมากขึ้นจะชqวยเพิ่มประสิทธิภาพของคนทำงานอายุนsอยเพราะพวกเขามักมองหาการ

พัฒนาพรsอมโอกาสท่ีดีในท่ีทำงาน (Abdifatah, Odhuno & Ondabu ,2019)  

ด]านท่ี 3 ด]านช่ือเสียงของโรงงาน 

ช่ือเสียงองค_กร หมายถึง การตัดสินโดยรวมของผูsสังเกตการณ_เก่ียวกับองค_กรธุรกิจใด ๆ บนพ้ืนฐานของ

การประเมินถึงผลกระทบดsานการเงิน สังคม และสิ่งแวดลsอม ที่เกี่ยวขsองกับองค_กรนั้นตลอดชqวงเวลาที่ผqานมา 

(Barnett, Jermier และ Lafferty, 2006) องค_กรที่มีชื่อเสียงหรือมีสถานะทางการเงินที่ดีมักจะไดsรับความสนใจ

เปxนอยqางมากแกqผูsสมัครงาน โดยเฉพาะผูsสมัครงานที่เคยมีประสบการณ_มากqอนและตsองการการพัฒนาตนเอง
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และโอกาส ความกsาวหนsาในการทางาน นอกจากน้ีภาพลักษณ_ขององค_กรท่ีถูกพูดถึงแบบปากตqอปากก็เปxนปoจจัย 

ท่ีสำคัญอีกปoจจัยหน่ึงท่ีดึงดูดผูsสมัครงาน (Barrow และ Mosley ,2005) 

ด]านท่ี 4 ด]านสภาพแวดล]อมในการทำงาน 

สภาพแวดลsอมในการทำงานเปxนปoจจัยภายนอกของงานเอง เชqน การควบคุมดูแล ความสัมพันธ_ระหวqาง

บุคคล นโยบายของบริษัท และสภาพการทำงาน เปxนมุมมองที่สqงผลตqอแรงจูงใจที่ใชsในการหางานของประชาชน 

(Noor Awanis Muslim, David Dean, David Cohen, 2015) Boamah Richard ยังกลqาวอีกวqาสภาพแวดลsอม

ในการทำงานเปxนอีกปoจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะสภาพแวดลsอมอาจเปxนภัยคุกคามรsายแรงตqอประสิทธิภาพ

การทำงาน ตัวอยqางเชqน หากสภาพแวดลsอมการทำงานเปxนอันตรายมันอาจเปxนอันตรายตqอชีวิตของพนักงาน จึง

เปxนหน่ึงแรงจูงใจในการเลือกงานของคน (Boamah Richard, 2014)  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับป"จจัยส-วนบุคคล 

ด]านท่ี 1ป"จจัยส-วนบุคคลด]านเพศ 

เพศ มีความสัมพันธ_กับความพึงพอใจในงานตามลักษณะงาน ความทะเยอทะยาน และความตsองการ

ดsานการเงิน (พัชรินทร_ ชุติพงศ_รุqงโรจน_, 2558) ซึ้งเพศหญิง และเพศชายมีความแตกตqางกัน ทั้งในหลาย ๆ ดsาน 

เชqน สรีระ ความถนัด สภาวะทางจิต ใจ อารมณ_  ความคิด คqานิยม และทัศนคติ ทั้งน้ีอาจเปxนผลมากจาก

วัฒนธรรมและสังคมที่เปxนตัวกำหนดบทบาทใหมqความแตกตqางกัน (กนกวรรณ ,2551) เพศจึงเปxนตัวแปรที่มี

ความสำคัญในเร่ืองของพฤติกรรมในการเลือกมากเพราะ เพศท่ีแตกตqางกัน มีทัศนคติการรับรูsและการตัดสินใจใน

เรื่องการเลือกแตกตqางกัน โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรื่องของการไดsรับการเลี้ยงดูการปลูกฝoงนิสัยมาตั้งแตqในวัย

เด็ก โดยเฉพาะ ประเทศไทยซึ่ง มีวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูsชาย และเด็ก ผูsหญิงที่แตกตqางกันอยqางมากโดย

สqวนใหญq (กัญญานัฐ ป��นเกษ ,2559) 

ด]านท่ี 2 ป"จจัยส-วนบุคคลด]านอายุ 

อายุจะเกี่ยวขsองกับระยะเวลาและประสบการณ_ในการทำงานในองค_กร โดยอายุมีผลตqอการเลือก

ทำงานเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นประสบการมากขึ้นทำใหsการเลือกทำงานมีการพิจารณาโยใชsหลักการตqาง ๆ เขsา

มาเกี่ยวขsองมากขึ้นดsวย (พัชรินทร_ ชุติพงศ_รุqงโรจน_, 2558) อายุเปxนตัวแปรท่ีสqงผลตqอพฤติกรรมของมนุษย_ท่ี

สำคัญเพราะอายุจะเปxนที่บqงถึง ประสบการณ_และระดับประสบการณ_ในเรื่องตqาง ๆ ของแตqละบุคคล ซึ่ง เปxน

เครื่องบqงชี้ถึงความคิด ความเชื่อ การคิดวิเคราะห_สำหรับการตัดสินใจหรืออายุยังทำใหsบุคคลมีความแตกตqางกัน 

เชqนเมื ่อ อายุมากขึ ้นก็ทำใหsประสบการณ_มากขึ ้น ความฉลาดรอบคอบก็มากขึ ้น ทำใหsความสนใจมีการ

เปล่ียนแปลงตามไปดsวย (กนกวรรณ ,2551)  

ด]านท่ี 3 ป"จจัยส-วนบุคคลด]านระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาที่แตกตqางกัน ยqอมมีความรูsสึกนึกคิด อุดมการณ_ รวมทั้งมีความตsองการที่แตกตqางกัน 

บุคคลมักจะสนใจหรือยึดแนวความคิด ในแนวสาขาของตนเปxนสำคัญและบุคคลมักมีลักษณะบางประการท่ีแสดง



 6 

ถึงพ้ืนฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเรียนมาเน่ืองจาก สถาบันการศึกษาเปxนสถาบันท่ีอบรมกลqอมเกลาใหsบุคคลมี

บุคลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกตqางกัน ครูผูsสอนเองก็มีอิทธิพลตqอความคิด ของผูsเรียนโดยการสอดแทรกความรูsสึก

นึกคิด ของตัวใหsแกqผูsเรียนดังนั้นการศึกษาจึงเปxนตัวกำหนดในกระบวนการเลือกสรรของบุคคล (กนกวรรณ 

,2551)  

ด]านท่ี 4 ป"จจัยส-วนบุคคลด]านสถานภาพ 

สถานภาพการสมรสเปxนสถานภาพของบุคคลตqาง ๆ ที่มีความเกี่ยวขsองกับการสมรส การเปxนโสด การ

เปxนหมsาย หรือหยqารsาง เปxนตsน จะตsองมีการพิจารณาถึงประเด็นตqาง ๆ ตqอไปนี้เพื ่อทำใหsเกิดการจูงใจท่ี

เหมาะสมกับบุคคล รวมถึงเหมาะสมกับสถานภาพทางครอบครัวประเภทตqาง ๆ ดsวย (กัญญานัฐ ป��นเกษ ,2559) 

สถานภาพสมรสของบุคคลมีสqวนตqอกับ การตัดสินใจเลือกทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานมีรายงานวqา

พนักงานที่แตqงงานแลsวจะมีความรูsรับผิดชอบมากขึ้นอาจหยุดงานนsอยอัตราการออกจากงานลดลง และมีความ

พึงพอใจในงานมากกวqาคนท่ียงไมqไดsแตqงงาน เปxนตsน (กนกวรรณ ,2551)  

กรอบความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย เรื่อง ปoจจัยที่มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน

จังหวัดระยอง 

ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 

ป"จจัยด]านแรงจูงใจ  

-เงินเดือนเร่ิมตsน 

-สวัสดิการ 

-ช่ือเสียงของโรงงาน 

-สภาพแวดลsอมในการทำงาน 

ป"จจัยส-วนบุคคล  

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

การเลือกทำงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัด 
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อภิปรายผล 

1.ผลการวิเคราะห_ขsอมูลสqวนบุคคลที่เลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่มี อายุ 

ตqางกันทำใหsการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ตqางกัน ซึ่งสอดคลsองกับงานวิจัยของ พัช

รินทร_ ชุติพงศ_รุqงโรจน_  (2558)  ปoจจัยท่ีมีผลตqอการตัดสินใจเลือกเขsาทางานกับ สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญq 4 

แหqง กลqาวไวsวqา อายุจะเกี่ยวขsองกับระยะเวลาและประสบการณ_ในการทำงานในองค_กร โดยอายุมีผลตqอการ

เลือกทำงานเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นประสบการมากขึ้นทำใหsการเลือกทำงานมีการพิจารณาโดยใชsหลักการตqาง 

ๆ เขsามาเก่ียวขsองมากข้ึนดsวย 

2.ผลการวิเคราะห_แรงจูงใจที่มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองโดยภาพ

รวมอยูqในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปxนรายดsาน พบวqาดsานเงินเดือนมีระดับความสำคัญมาก ในเร่ือง เงินเดือน

เริ่มตsนเปxนแรงจูงใจแรกที่ทqานเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ซ้ึงสอดคลsองกับงานวิจัยของ 

N. Kuppuswamy, V. Saminathan, M. Udhayakumar, L. Vigneash, P. Gopalakrishnan (2017) ท ี ่ วq า 

เงินเดือนที่สามารถแขqงขันกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นในพื้นที่ใกลsเคียงเพื่อดึงดูดพนักงานใหsทำงาน และไมqไป

ทำงานที่อื่น ดsานสวัสดิการมีระดับความสำคัญมาก ในเรื่อง การเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจาก

สวัสดิการที ่ดี ซึ ้งสอดคลsองกับงานวิจัยของ Zainal Abu Zarim, Hafizah Omar Zaki, Nur Liyana Mohd 

Maridz (2016) ที่วqา ฝ®ายบริหารไมqเพียงแตqใหsความสำคัญตqอการปรับขึ้นเงินเดือนเทqานั้น ยังจำเปxนตsองใหs

ความสำคัญตqอสวัสดิการตqาง ๆ ไมqวqาจะเปxนคqาคอมมิชชั่น โบนัส ความปลอดภัยในการทำงานและการปรับปรุง

สภาพแวดลsอมในการทำงานดsวย ดsานสภาพแวดลsอมในการทำงานมีระดับความสำคัญมาก ในเรื่อง การเลือก

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากสภาพแวดลsอมที่ดีในการทำงาน ซึ้งสอดคลsองกับงานวิจัยของ Jacinta 

Njeri Kuria (2013) ที่วqา สภาพแวดลsอมในการทำงานเปxนปoจจัยสำคัญตqอประสิทธิภาพของพนักงาน ตsองสรsาง

สภาพแวดลsอมที ่เอื ้ออำนวยตqอการปฏิบัติงานเพื ่อใหsพนักงานปฏิบัติหนsาที ่ไดsเต็มที ่ สิ ่งที ่มีอิทธิพลตqอ

สภาพแวดลsอมการทำงานของพนักงานรวมถึงที่อยูqอาศัย การเดินทางมาทำงาน สภาพแวดลsอมในสำนักงานและ

ความสัมพันธ_ระหวqางนายจsางและลูกจsาง มันใหsคนรูsสึกวqามีความสุขกับสภาพแวดลsอมการทำงาน สqงผลใหsพวก

เขาจะทำงานไดsมากข้ึน 

3.ผลการวิเคราะห_การเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองของผูsตอบแบบสอบถาม มี

ระดับความสำคัญมาก ในเรื่อง การไตรqตรองดsวยความรอบครอบและใชsเหตุผลในการเลือกทำงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ซ้ึงสอดคลsองกับบทความของ ศศิมา สุขสวqาง (2562) เร่ือง การตัดสินใจ ท่ีกลqาวไวs

วqา การตัดสินใจ คือการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อใหsองค_กรไดsประโยชน_สูงสุด 

และไมqมีความเสียหายผิดพลาดหรือมีนsอยท่ีสุดเทqาท่ีจะเปxนไปไดs 

สรุปผลการวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ป"จจัยส-วนบุคคลของผู]ตอบแบบสอบถาม 

ขsอมูลสqวนบุคคลของผูsตอบแบบสอบถามจำแนกตาม เพศ สqวนใหญqเปxนเพศหญิง โดยมีจำนวน 223 คน 

คิดเปxนรsอยละ 55.8 มากกวqาเพศชายซึ้งมีจำนวน 177 คน คิดเปxนรsอยละ 44.2 มีอายุระหวqาง 31-40 ป� มาก

ที่สุด จำนวน 196 คน คิดเปxนรsอยละ  49.0 รองลงมาคือ มีอายุระหวqาง 20-30 ป� จำนวน 173 คน คิดเปxนรsอย

ละ 43.2 ระดับการศึกษาต่ำกวqาปริญญาตรี มากท่ีสุด จำนวน 220 คน คิดเปxนรsอยละ  55.0 รองลงมาคือมีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 163 คน คิดเปxนรsอยละ 10.8 มีสถานภาพ สมรส จำนวน 206 คน คิดเปxน

รsอยละ  51.5 มากกวqา สถานภาพ โสด, หยqารsาง ซ้ึงมีจำนวน 194 คน คิดเปxนรsอยละ 48.5 

ตอนท่ี 2 ป"จจัยด]านแรงจูงใจของผู]ตอบแบบสอบถาม 

ระดับความสำคัญเกี่ยวกับ ปoจจัยดsานแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูqใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxนรายดsาน

พบวqาดsานที่มีคqาเฉลี่ยมาก ที่สุดคือ ดsานสวัสดิการ รองลงมาคือ ดsานเงินเดือนเริ่มตsน ทั้งนี้จากตัวชี้วัดระดับ

ความสำคัญตqอปoจจัยดsานแรงจูงใจโดยภาพรวมอยูqในระดับมากทุกปoจจัย 

ระดับความสำคัญเกี่ยวกับ ปoจจัยดsานเงินเดือนเริ่มตsน อยูqในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxนรายขsอ พบวqา 

ขsอทqานเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เปxนขsอที่มีคqาเฉลี่ย รองลงมาคือ ขsอทqานตัดสินใจ

เลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเน่ืองจากเงินเดือนเร่ิมตsนท่ีสูง ท้ังน้ีจากตัวช้ีวัดระดับความสำคัญตqอปoจจัยดsาน

แรงจูงใจ ดsานเงินเดือนเร่ิมตsน อยูqในระดับมากทุกขsอคำถาม 

ระดับความสำคัญเกี่ยวกับ ปoจจัยดsานสวัสดิการ อยูqในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxนรายขsอ พบวqา ขsอ

ทqานเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเน่ืองจากสวัสดิการท่ีดี เปxนขsอท่ีมีคqาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขsอทqาน

ใหsความสำคัญกับสวัสดิการที่จะไดsรับกqอนเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จากตัวชี้วัดระดับความสำคัญ

ตqอปoจจัยดsานแรงจูงใจ ดsานสวัสดิการ อยูqในระดับมากทุกขsอคำถาม 

ระดับความสำคัญเกี่ยวกับ ปoจจัยดsานสภาพแวดลsอมอยูqในการทำงานใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxน

รายขsอ พบวqา ขsอทqานเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากสภาพแวดลsอมที่ดีในการทำงาน เปxนขsอที่มี

คqาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ขsอทqานใหsความสำคัญกับสภาพแวดลsอมในการทำงานมากกวqาปoจจัยอื่น ๆ ทั้งน้ี

จากตัวชี้วัดระดับความสำคัญตqอปoจจัยดsานแรงจูงใจ ดsานสภาพแวดลsอมในการทำงาน อยูqในระดับมากทุกขsอ

คำถาม 

ตอนท่ี 3 ป"จจัยท่ีมีผลต-อการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

ระดับความสำคัญเกี่ยวกับ ปoจจัยที่มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปxนรายขsอ พบวqา ขsอทqานมีการไตรqตรองดsวยความรอบครอบและใชsเหตุผลในการเลือก

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เปxนขsอท่ีมีคqาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขsอทqานไดsรับรูsถึงปoญหา

ที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จากตัวชี้วัดระดับความสำคัญตqอปoจจัยที่มีผลตqอการเลือก

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง อยูqในระดับมากทุกขsอคำถาม 
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ตอนท่ี 4 ป"จจัยท่ีมีผลต-อการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

การทดลองสมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่เลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่มีอายุ

ตqางกัน ทำใหsการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ตqางกัน 

การทดลองสมมติฐานที่ 2 จากการวิเคราะห_สมการถดถอยเชิงพหุคูณพบวqา ตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว

แปร โดยมีตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ_ปoจจัยดsานแรงจูงใจที่มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน

จังหวัดระยอง ดsานเงินเดือนเริ่มตsน (Sig = 0.000) ดsานสภาพแวดลsอมในการทำงาน (Sig = 0.000) โดยมีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 แสดงวqาปoจจัยกsานแรงจูงใจดังกลqาวสามารถพยากรณ_ปoจจัยที่มีผลตqอการเลือก

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง อยqางมีนัยสำคัญ ในขณะที่แรงจูงใจดsานสวัสดิการ (Sig = 0.592) 

ดsานชื่อเสียงของบริษัท (Sig = 0.795) ตัวแปรดังกลqาวไมqมีระดับนัยสำคัญ แสดงใหsเห็นวqาแรงจูงใจดsานชื่อเสียง

ของบริษัทไมqสามารถพยากรณ_ปoจจัยที่มีผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ไดsอยqางมี

นัยสำคัญ ตัวแปรอิสระที่มีอำนาจพยากรณ_ดีที่สุด คือ ดsานสภาพแวดลsอมในการทำงาน คqาสัมประสิทธิ์ถดถอย

ของการพยากรณ_เทqากับ 0.202 รองลงมาคือ ดsานเงินเดือนเริ่มตsน คqาสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ_

เทqากับ 0.188 ทำใหsตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของปoจจัยที่มีผลตqอการเลือกทำงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง รsอยละ 12.21  

ข]อเสนอนำในการวิจัยคร้ังต-อไป 

1.ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจสqงผลตqอการเลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน

จังหวัดระยอง โดยการศึกษาขsอมูลที่ทันสมัย ทันตqอสถานการณ_ปoจจุบัน โดยมองไปถึง เศรษฐกิจ คqานิยม 

เทคโนโลยี วัฒนธรรม เปxนตsน เพ่ือใหsผลของการวิจัยมีความสอดคลsองกับสถานการณ_และการนำไปใชsประโยชน_ 

2.การศึกษาในครั้งน้ีเปxนการศึกษาเฉพาะกลุqมโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองเทqาน้ัน ดังน้ันในการ

วิจัยในครั้งตqอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาในกวsางขึ้นไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนำ

ขsอมูลที่ไดsรับไปปรับปรุง พัฒนาระบบในโรงงานอุตสาหกรรมในสอดคลsองกับความตsองการของประชาชนในการ

เลือกทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

3.ควรมีการทดสอบนำ เอาสถิติอื่นมาใชsในการวิเคราะห_ขsอมูล นอกเหนือจากเครื่องมือที่ใชsในการ

วิเคราะห_ขsอมูลงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหsผลในการวิเคราะห_มีความหลากหลาย มีความนqาสนใจ และสามารถ

นำไปใชsประโยชน_ไดsมากข้ึน 
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