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บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างานของ

พนกังานในบริษทัญ่ีปุ่น ในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร; (2) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัดา้น

แรงจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน 

ความมัง่คงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ช่ือเสียงองคก์ร และค่านิยม; (3) เพื่อ

ศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถาม;        

(4) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทั

ญ่ีปุ่น; และ (5) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั

บริษทัญ่ีปุ่น 

 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

ระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถาม 
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   ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง    

26-35 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และ

มีอายกุารท างานอยูร่ะหวา่ง 4-6 ปี ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมี

ระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานแตกต่างกนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีอายกุารท างานต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานแตกต่างกนั การวิเคราะห์

ค่าสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณพบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัร

งานกบับริษทัญ่ีปุ่น โดยดา้นความมัง่คงในงานส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั

บริษทัญ่ีปุ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นค่านิยม ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้น

ช่ือเสียงองคก์ร และดา้นโอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง ตามล าดบั การวเิคราะห์ทาง

สถิติทั้งหมดด าเนินการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 05 
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to investigate the demographics data of 
the samples including gender, age, education level, average monthly income and 
working life of employees in Japanese companies in Wattana district; (2) to examine 
the perceptions regarding the motivation factors such as job description, learning 
opportunities and self-development, opportunity to career advancement, job security, 
compensation and welfare, corporate reputation, and values; (3) to examine the level of 
decision to apply for work in Japanese companies of the respondents; (4) to examine 



 

 

 

the influence of demographics data on decision to apply for work in Japanese 
companies; and (5) to examine the influence of motivation factors on decision to apply 
for work in Japanese companies. 

  The researcher utilized questionnaire to collect data from the respondents. The 
questionnaire included 3 parts. Part 1 collected demographic data of the respondents. 
Part 2 collected data regarding the motivation factors on decision to apply for work in 
Japanese companies. Part 3 collected data regarding the level of decision to apply for 
work in Japanese companies of the respondents. 

   Results found that most of the respondents were female, age between 26-35 
years, education was at the bachelor's degree level, average monthly income 25,001-
35,000 Baht and working experience between 4-6 years. Respondents in different age 
groups had different levels of decision to apply for work. Respondents with different 
average monthly income had different levels of decision to apply for work. And 
respondents with different working life had different levels of decision to apply for 
work. The Multiple Regression Analysis revealed that motivation factors influenced on 
decision to apply for work in Japanese companies. Job security had the highest impact 
on decision to apply for work in Japanese companies followed by values, 
compensation and welfare, corporate reputation, and learning opportunities and self-
development, respectively. All statistical analysis were performed at .05 significance 
level. 
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บทน า 

 ในปัจจุบนัหลายองคก์รก าลงัประสบปัญหากบัการดึงดูดและรักษาพนกังานเก่งๆ

ใหอ้ยูก่บัองคก์ร เน่ืองจากตลาดแรงงานมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เทรนดก์าร

ท างานอิสระก าลงัไดรั้บความสนใจจากคนท างานมากข้ึน การท างานประจ าท่ีไดรั้บ

ค่าตอบแทนสูงเพียงอยา่งเดียวอาจไม่ใช่ค  าตอบของคนท างานในยคุน้ี ดงันั้นองคก์รตอ้ง

ปรับตวัและวางแผนเพื่อรับมือกบัปัญหาดงักล่าว ท่ีส าคญัตอ้งท าความเขา้ใจถึงส่ิงท่ี

คนท างานยคุน้ีตอ้งการ เพราะพวกเขาพร้อมจะเปล่ียนงานเสมอหากไดรั้บโอกาสท่ีดีกวา่ 

อีกทั้งในปัจจุบนัทศันคติในการเลือกงานของคนยคุน้ี กย็งัหนัมาใหค้วามส าคญักบั

บริษทัหรือองคก์รท่ีมีความมัน่คงใหญ่โต มีช่ือเสียงมายาวนาน อยูใ่นอุตสาหกรรมท่ี

ก าลงัเติบโต หรือการไดท้ างานในบริษทัขา้มชาติ ท างานแลว้มีโอกาสกา้วหนา้เติบโต 

มากกวา่การเลือกท่ีเงินเดือนและสวสัดิการ ขณะท่ีการไดท้ างานในองคก์รท่ีมีความ

น่าสนใจใหเ้รียนรู้ และไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์กเ็ป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจเลือกเขา้

ท างานในองคก์รแห่งนั้น  

 นอกจากน้ียคุปัจจุบนัยงัเป็นยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม มี

ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละวิทยาการอยา่งรวดเร็ว ตลาดแรงงานกมี็การ

แข่งขนัสูงมากเช่นกนั แต่การไดท้ างานในท่ีท างานดีๆ มีโอกาสเจริญกา้วหนา้ในสายงาน

กย็งัคงเป็นเป้าหมายของใครหลายคนท่ีมัน่ใจในความรู้ความสามารถของตนเอง "บริษทั

ขา้มชาติ" เป็นอีกหน่ึงตวัเลือกท่ีน่าสนใจของคนยคุน้ีเช่นกนั การสมคัรงานบริษทัขา้ม

ชาติมกัจะเป็นบริษทัยกัษใ์หญ่จ่ายเงินเดือนสูงมีสวสัดิการมากมายตามนโยบายองคก์ร

อยูแ่ลว้ และมกัจะมีสไตลก์ารท างานท่ีใครๆกใ็ฝ่ฝันอยากจะเขา้ท างาน ดูแลว้มนัอินเตอร์ 

ดูโก ้น่าอวดโชวใ์หค้นอ่ืนไดรั้บรู้วา่ก าลงัท างานอยูท่ี่แห่งน้ี (ภานุวฒัน ์ษารักษ,์ 2559) 

 หากนึกถึงประเทศท่ีมีบริษทัขา้มชาติท่ีเป็นผูน้  าทางดา้นอุตสาหกรรมของโลกท่ี

เขา้มาลงทุนในประเทศไทยจะเป็นใครไปไม่ไดถ้า้ไม่ใช่ "ญ่ีปุ่น" ท่ีเป็นประเทศส าคญัใน



 

 

 

การผลกัดนัเศรษฐกิจของเอเชีย และของโลกในปัจจุบนั มีบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นเขา้มาตั้ง

ฐานการผลิตอยูม่ากมาย ปัจจุบนัน้ีตวัเลขการลงทุนของญ่ีปุ่นในไทยเพิ่มข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัในปี 2561 มีปริมาณเงินลงทุนในการยืน่ขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอสูง

ท่ีสุดดว้ยจ านวน 334 โครงการคิดเป็นร้อยละ 32 ของโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด

โดยเงินลงทุนมาจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ กิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม กิจการ

ผลิตเคมีภณัฑห์รือพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม กิจการผลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้

เทคโนโลยขีั้นสูง กิจการผลิตโลหะกิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ เป็นตน้ (กอง

บรรณาธิการวอยซ์ทีวี, 2562) ดงันั้นจากขอ้มูลดงักล่าวกท็ าใหท้ราบวา่บริษทัขา้มชาติใน

ประเทศไทยอยา่งบริษทัญ่ีปุ่นกเ็ป็นอีกหน่ึงองคก์รท่ีมาลงทุนหรือเปิดกิจการอยูเ่ป็น

จ านวนมาก และเป็นองคก์รท่ีพร้อมจะดึงดูดคนเก่งๆ และคนมีความสามารถใหเ้ขา้ไป

ท างานดว้ยได ้  

 จากความส าคญัของปัญหาการแข่งขนัท่ีรุนแรงของตลาดแรงงานในปัจจุบนั และ

ทศันคติในการเลือกงานของคนยคุน้ีท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จึงเป็น

สาเหตุท่ีท าใหต้อ้งการศึกษาเพื่อจะท าใหเ้ขา้ใจถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบัญ่ีปุ่น โดยเฉพาะพนกังานออฟฟิศท่ีท างานอยูใ่นบริษทัญ่ีปุ่น

ยา่นใจกลางเมือง ในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร วา่มีเหตุผลอยา่งไรในการตดัสินใจ

เลือกเขา้ท างาน เพื่อท่ีจะสามารถน ามาเป็นหลกัในการปรับใชใ้นการบริหารจดัการดา้น

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รของผูว้จิยัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  และเพื่อเป็นแนวทาง

ในการวางกลยทุธ์แผนพฒันาทรัพยากรบุคคลในการคดัเลือก สรรหา สร้างแรงจูงใจให้

คนเก่งๆ มีความสามารถเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รของผูว้จิยัในอนาคตได ้ทรัพยากร

บุคคลผูซ่ึ้งจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายและท าใหอ้งคก์ร

บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดว้างไว ้

 



 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทั

ญ่ีปุ่น ในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ดงัน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างานของพนกังานในบริษทัญ่ีปุ่น 

 2.  เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และ

พฒันาตนเอง โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน ความมัง่คงในงาน ผลตอบแทนและ

สวสัดิการ ช่ือเสียงองคก์ร และค่านิยม ของพนกังานในบริษทัญ่ีปุ่น 

 3.  เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่นของพนกังานใน

บริษทัญ่ีปุ่น 

 4.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างาน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น

 5.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และพฒันา

ตนเอง โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน ความมัง่คงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

ช่ือเสียงองคก์ร และค่านิยม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานในการวจิยั ดงัน้ี 

 1. พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกสมคัรงาน

กบับริษทัญ่ีปุ่นต่างกนั 

 2. พนกังานมีปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทั

ญ่ีปุ่น 

 



 

 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานออฟฟิศในบริษทัญ่ีปุ่น ยา่นธุรกิจ ใจกลาง

เมืองกรุงเทพมหานคร มีจ านวนประมาณ  390,000 คน (ขอ้มูลจากส านกังานสนบัสนุน

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สังกดัองคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่น 

หรือ JETRO (Japan External Trade Organization), 2557)  

 โดยในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัใชห้ลกัการค านวณ สูตรของ 

Yamane  (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 184) ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการ

วจิยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 คน และท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานออฟฟิศเหล่าน้ี โดย

วธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (convenience sampling)  

 สถานท่ีท่ีใชใ้นการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง คือ ยา่นธุรกิจใจกลางเมือง โดยระบุเป็น

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร และระยะเวลาท่ีศึกษาคือ เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดกรอบแนวคิดของงานวจิยัเพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 
ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ)     ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 ระดบัการศึกษา 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 อายกุารท างาน 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

 ลกัษณะงาน  

 โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

 โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน 

 ความมัง่คงในงาน 

 ผลตอบแทนและสวสัดิการ 

 ช่ือเสียงขององคก์ร 

 ค่านิยม 

การตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น 



 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบบให้
เลือกตอบจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุาร
ท างาน  ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก
สมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น โดยมีเน้ือหา จ านวน 36 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ  
 1. ดา้นลกัษณะงาน ขอ้ 1-4 
 2. ดา้นโอกาสเรียนรู้ และพฒันาตวัเอง ขอ้ 5-9 
 3. ดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน ขอ้ 10-14 
 4. ดา้นความมัน่คงในงาน เท่ากบั ขอ้ 15-19 
 5. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ขอ้ 20-26 
 6. ดา้นช่ือเสียงขององคก์ร ขอ้ 27-31 
 7. ดา้นค่านิยม ขอ้ 32-36 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น โดยมีเน้ือหา จ านวน  5 ขอ้ คือ ขอ้ 1-5 
 โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 จะเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตาม
มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัความคิดเห็น           คะแนน 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 
 เห็นดว้ยมาก           4 
 เห็นดว้ยปานกลาง    3 
 เห็นดว้ยนอ้ย     2 



 

 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
       จ  านวนระดบัคะแนน 
 

 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    1 
 การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั
บริษทัญ่ีปุ่น ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
ความกวา้งของอตัรภาคชั้น   =    
     

    =  
5

15   

    = 0.8 
 จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งความคิดเห็นดา้นแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือก
สมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น ไดด้งัน้ี 
 ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น อยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
การสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบเคร่ืองมือวัด  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ 
ทฤษฎี และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทั
ญ่ีปุ่น  



 

 

 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมา
สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 3 ส่วน  
 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้าง
ข้ึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวจิยัและดา้น
การศึกษาจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ (1) ผศ.ดร. ประไพทิพย ์ลือพงษ ์(2) นางสาวประภาว ีชุ่ม
จิตต ์และ (3) นางสาวเกษรา ปลอดโยธา ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ี
หรือไม่ โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 
0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ  านวน 30 คน
หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ธีิหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้
แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียง
กบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม              
โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถามแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
 1. ดา้นลกัษณะงาน เท่ากบั 0.792 
 2. ดา้นโอกาสเรียนรู้ และพฒันาตวัเอง เท่ากบั 0.819 
 3. ดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน เท่ากบั 0.921 
 4. ดา้นความมัน่คงในงาน เท่ากบั 0.831 
 5. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ เท่ากบั 0.855 
 6. ดา้นช่ือเสียงขององคก์ร เท่ากบั 0.819 
 7. ดา้นค่านิยม เท่ากบั 0.728 

8. ดา้นระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น เท่ากบั 0.883 



 

 

 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารท างานของ
พนกังานในบริษทัญ่ีปุ่น 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัปัจจยัดา้น
แรงจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน 
ความมัง่คงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ช่ือเสียงองคก์ร และค่านิยมของพนกังาน
ในบริษทัญ่ีปุ่น และเพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่นของพนกังาน 
 3. สถิติ independent sample t test เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและ
หญิงในดา้นการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น 
 4. สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความ
แตกต่างในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น ในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารท างาน ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยั
จะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้น
เกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)  
 5. สถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง โอกาสเจริญกา้วหนา้ในงาน 
ความมัง่คงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ช่ือเสียงองคก์ร และค่านิยมส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น 
 
 
 



 

 

 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจิัย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี การศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และมีอายกุารท างาน 4-6 ปี  
2. กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานในดา้นความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นค่านิยม ส่วนดา้นอ่ืนๆ 
กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัไดแ้ก่  ดา้น
ผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นโอกาสเรียนรู้และพฒันาตวัเอง และดา้น
ช่ือเสียงขององคก์ร ส่วนดา้นโอกาสเจริญกา้วหนา้ในงานมีแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด  

3. ระดบัการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่นของกลุ่มตวัอยา่ง ยา่นธุรกิจ
ใจกลางเมืองในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน อยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกสมคัรเขา้ท างานใน
บริษทัญ่ีปุ่นโดยการตดัสินใจจากประสบการณ์ของตวัเอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้น
ความรู้สึกถึงการประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานท่ีท าอยูใ่นบริษทัญ่ีปุ่น ณ ปัจจุบนั 
ผลวจิยัพบวา่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ในดา้น
อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างานต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั
บริษทัญ่ีปุ่นต่างกนั ส่วนดา้นเพศ และระดบัการศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่นไม่ต่างกนั  

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นแรงจูงใจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
สมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น โดยดา้นความมัง่คงในงานส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นค่านิยม ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 
ดา้นช่ือเสียงองคก์ร และดา้นโอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง ตามล าดบั การวเิคราะห์ทาง
สถิติทั้งหมดด าเนินการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 05 



 

 

 

 
 การอภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามา
ประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั
บริษทัญ่ีปุ่น ในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทั
ญ่ีปุ่น จากผลการวิจยัพบว่า อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารท างานต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่นท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ภาณุวฒัน ์ษารักษ ์(2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างาน
กบับริษทัปูนซีเมนตไ์ทย (มหาชน) จ  ากดัของพนกังานปัจจุบนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกท างานท่ีแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั
ทฤษฏีของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ท่ีไดก้ล่าวถึง ปัจจยัดา้นอายกุารท างานท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานท่ีแตกต่างกนั เม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียด
พบวา่ บุคคลท่ีมีอายกุารท างานมากกวา่ จะถือวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานสูง มี
ผลงานสูง และมีความพึงพอใจในงานสูงกวา่บรรดาพนกังานใหม่ อาจกล่าวไดว้า่เป็นผูท่ี้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีจะก่อใหเ้กิดผลผลิต และประโยชนต่์อองคก์รสูงได ้
นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่คนท่ีอายกุารท างานในองคก์รมาก จะไม่ลาออกจากงานหรือยา้ย
งานแต่จะท างานท่ีเดิม ทั้งน้ีเพราะโอกาสในการเปล่ียนงานมีนอ้ยประกอบกบัช่วงเวลา
ในการท างานนานจะมีผลท าใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนมากข้ึน ตลอดจนสวสัดิการต่างๆกจ็ะ
ไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย อีกทั้งพนกังานท่ีมีอายงุานมากจะปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอยา่งสม ่าเสมอ 
ขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษามี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดิเรก นวลศรี 
และคณะ (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัในการเลือกอาชีพของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการเลือกอาชีพไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ บุญญรัตน ์สัมพนัธ์วฒันชยั (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ



 

 

 

ตดัสินใจเลือกท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์
นบอร์ด จงัหวดัระยอง โดยพบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ท างานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง โอกาส
เจริญกา้วหนา้ในงาน ความมัง่คงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ช่ือเสียงองคก์ร และ
ค่านิยม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น การวจิยัพบวา่ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่ ปัจจยัดา้นโอกาสเรียนรู้
และพฒันาตนเอง ความมัง่คงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ ช่ือเสียงองคก์ร และ
ค่านิยม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่น ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรินทร์ ชุติพงศรุ่์งโรจน ์(2558) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเขา้ท างานกบัส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ผลวจิยัพบวา่ 
ปัจจยัดา้นการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ความมัน่คงในงาน ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
ช่ือเสียงองคก์ร และค่านิยม มีผลต่อระดบัการตดัสินใจเชิงบวกต่อการเลือกสมคัรงาน ซ่ึง
มีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 

2.1โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเอง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั
บริษทัญ่ีปุ่น นัน่คือ มีโอกาสไดไ้ปศึกษาต่อเพื่อการพฒันาทกัษะของตวัเอง มีโอกาสได้
ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ มีโอกาสฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง มีโอกาสไดท้ างานท่ีทา้ทายความสามารถเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และองคก์รมีการ
น าความรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่ใหก้บัพนกังานอยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
สมคัรงานของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูส้มคัรงานต่างตอ้งการร่วมงานกบัองคก์รท่ี
สนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ซ่ึงส่งผลให้
พนกังานไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน และเพื่อเพิ่ม
ทกัษะและศกัยภาพในการปฏิบติังานของตนเองได ้ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
สมคัรเขา้ท างานของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.2 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั
บริษทัญ่ีปุ่น แสดงใหเ้ห็นวา่ องคก์รมีความมัน่คง องคก์รมีโอกาสเติบโตในอนาคต ถา้
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ และผลงานไดม้าตรฐาน กจ็ะสามารถท างานในองคก์ร



 

 

 

ไดต้ลอดไป งานท่ีท าอยูน่ั้นสามารถยดึเป็นอาชีพไดต้ลอดไป และงานท่ีท าอยูน่ั้นเป็น
สายงานท่ีเป็นท่ีตอ้งการในตลาดแรงงาน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจ
เลือกท างานในบริษทันั้นๆ 

2.3 ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีผลต่อการเลือกท างานในบริษทั
ญ่ีปุ่น แสดงใหเ้ห็นวา่ เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัระดบัการศึกษา หรือความรู้
ความสามารถ อตัราการปรับเพิ่มข้ึนของเงินเดือนมีความเหมาะสม จ านวนเงินโบนสั
ประจ าปีมีความเหมาะสม ค่าล่วงเวลามีความเหมาะสม เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบั
ความรับผดิชอบในงาน สวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสบทบมีความ
เหมาะสม และจ านวนวนัลาพกัร้อนมีความเหมาะสม ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.4 ปัจจยัดา้นดา้นช่ือเสียงองคก์ร มีผลต่อการเลือกท างานในบริษทัญ่ีปุ่น 
แสดงใหเ้ห็นวา่ องคก์รเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป องคก์รเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติ 
องคก์รมีช่ือเสียงในดา้นการใหค้วามส าคญักบัพนกังาน องคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
สายตาลูกคา้ และองคก์รมีบทบาทช่วยเหลือสังคม (การท ากิจกรรมท่ีมีส่วนรับผดิชอบ
ต่อสังคม) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.5 ปัจจยัดา้นดา้นค่านิยม มีผลต่อการเลือกท างานในบริษทัญ่ีปุ่น แสดงให้
เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการท างานในองคก์รท่ีใหค้วามส าคญักบังานท่ีเนน้ความสัมฤทธ์ิ
ผล ตอ้งการท างานในองคก์รท่ีมีต าแหน่งท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม ตอ้งการท างานใน
บริษทัขา้มชาติ ตอ้งการท างานในองคก์รท่ีมีชาวต่างชาติ เพราะมีโอกาสไดฝึ้กภาษา และ
ตอ้งการท างานในองคก์รท่ีมีวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจนในการบริหารงาน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกท างานในบริษทันั้นๆ 
 3. จากการไดน้ าแบบสอบถามไปส ารวจ มีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 เน่ืองจากบริษทัญ่ีปุ่นเขา้มาเปิดกิจการอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าใหผู้ส้มคัรงานมี
ตวัเลือกและมีโอกาสไดเ้ขา้มาท างานในบริษทัญ่ีปุ่นมากกวา่ท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงลกัษณะการ
ท างานในองคก์รแบบญ่ีปุ่นเหมาะกบัคนทัว่ไป แต่ส าหรับคนเก่งท่ีตอ้งการความกา้วหนา้ 
และโอกาสเติบโตอยา่งรวดเร็วเป็นพิเศษ (เนน้ผลงานมากกวา่ความสัมพนัธ์ทางสังคม) 



 

 

 

อาจจะยงัไม่ใช่ค  าตอบสักเท่าใดนกั เน่ืองจากองคก์รแบบญ่ีปุ่นจะเติบโตอยา่งชา้ๆ
ค่อนขา้งแตกต่างจากลกัษณะการท างานขององคก์รสัญชาติอเมริกา รวมถึงมีการท างาน
ตามล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจนกวา่ มีความเขม้งวดในการท างานทุกขั้นตอน และมี
ระเบียบวนิยั และขอ้ปฏิบติัในการท างานเยอะมากเช่นกนั ท าใหก้ารท างานกบับริษทั
ญ่ีปุ่นจะมีภาวะความกดดนัสูงมาก ซ่ึงแตกต่างจากลกัษณะการท างานกบัองคก์รสัญชาติ
อเมริกาอยา่งมาก คนท่ีใจร้อนและชอบท างานแบบอิสระ อาจจะอยากท างานกบัองคก์ร
สัญชาติอเมริกามากกวา่ แต่อยา่งไรกต็ามการท างานกบับริษทัญ่ีปุ่นกมี็ความมัน่คง 
เพราะบริษทัญ่ีปุ่นจะมีระบบการจา้งงานตลอดชีพ จา้งกนัไปจนเกษียณ และมีขอ้ดีใน
เร่ืองการจ่ายโบนสัใหเ้ป็นจ านวนเยอะ บริษทับางแห่งจ่ายปีละ2คร้ัง ส่วนใหญ่ไม่ต ่ากวา่ 
3เดือน รวมถึงมีสวสัดิการต่างๆโดยรวมถือวา่ดีมาก ครอบคลุมในทุกๆดา้นของการใช้
ชีวติ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่น้ีเป็นเหตุผล และปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสมคัร
งานกบับริษทัญ่ีปุ่น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 
1. ดา้นความมัน่คงในงาน องคก์รควรสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานวา่องคก์ร

จะสามารถด ารงอยูไ่ดด้ว้ยความมัน่คง ซ่ึงผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชากต็อ้งใหข้อ้มูลกบั
พนกังานเพื่อใหรั้บทราบและเขา้ใจสถานการณ์ของบริษทั รวมถึงท าใหพ้นกังาน
ตระหนกัถึงความส าเร็จของการท างาน มีผลต่อการสร้างความมัน่คงในงานของพนกังาน
ดว้ย 

2. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ องคก์รควรก าหนดกรอบของเงินเดือนตาม
ความรู้ความสามารถเพื่อน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการปรับเงินเดือนข้ึนใหก้บัพนกังานทั้งน้ี
องคก์รควรมีการส ารวจระดบักรอบของเงินเดือนเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่น
สายงานเดียวกนัรวมถึงส ารวจสภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ แนวโนม้เศรษฐกิจ และมี
การปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์นั้นๆ อยูเ่สมอ 

3. ดา้นโอกาสเรียนรู้และพฒันาตวัเอง ควรส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการ
ฝึกอบรม ฝึกทกัษะทางดา้นต่างๆอยูเ่สมอ เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี



 

 

 

ประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้และพฒันาตวัเอง อยา่งต่อเน่ือง แสดงใหพ้นกังานเห็นถึง
โอกาสทางดา้นต่างๆ ท่ีจะไดรั้บในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบั

บริษทัญ่ีปุ่นโดยแยกออกเป็นแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อน ามาเปรียบเทียบใหมี้ความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานกบับริษทั
ญ่ีปุ่นในปัจจุบนัควบคู่กนัไปดว้ย 

3. ควรท าการศึกษาตวัแปรดา้นใดดา้นหน่ึงเพิ่มข้ึนอยา่งละเอียด และเจาะจงมาก
ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อความชดัเจน และสามารถเสนอแนวทางในการปรับปรุงงานขององคก์ร ให้
เป็นส่ิงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรเขา้ท างานของพนกังานไดอ้ยา่งตรงจุดและ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน เช่น ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของงาน เป็นตน้  

4. ในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและเฉพาะเจาะจง เพื่อใหผ้ลการวจิยัมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผู ้
ท่ีน าไปใชสู้งสุด เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม 
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