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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีท าให้แรงงานมีความต้องการท างานกับบริษทัต่างชาติ : 

กรณีศึกษา บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี
ท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ  จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
133  คน  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม  และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์   เพ่ือหาความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย 
(xˉ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า  1) พนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 133 คน คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายไุม่เกิน  30 ปี  สถานภาพโสด  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
มีต าแหน่งงานเป็นพนักงาน  และพนักงานผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้ 
10,001-25,000 บาท  



2 
 

 2) ปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน  คือ           
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นค่าจ้างท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  ดา้นค่าตอบแทน
และผลประโยชน์  ดา้นความเจริญก้าวหน้า  และดา้นความตอ้งการความปลอดภยัและ
มัน่คงอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคญั: แรงงาน, ความตอ้งการท างาน, บริษทัขา้มชาติ 
 
Abstract 
 The research on factors that make workers want to work with foreign companies: 
a case study of Rohm Mechatech (Thailand) Co., Ltd. aims to study the factors that make 
workers want to work with foreign companies: a case study of the company Rohm 
Mechatech (Thailand) Co., Ltd. The research sample consisted of 133 employees of 
Rohm Mechatech (Thailand) Company Limited. To collect the data were analyzed using 
computer programs determine how often the average percentage (xˉ) and standard 
deviation (SD). 

The results of the research were as follows: 1) Total 133 respondents, most of 
them were female, mostly under the age of 30. Respondents Most of the questionnaires 
were single status. The majority of respondents there were undergraduate students. big 
The duration of work is more than 10 years. Most respondents there are employees. Most 
of the respondents have income 10,001-25,000 baht 
 2) Factors that make workers want to work with foreign companies. Overall is at 
the highest level. When considering in each aspect, it was found that the highest level 
was 4 aspects which were working environment. Fair and fair wages Compensation and 
benefits in progress and the need for safety and security is at a high level respectively. 
 
Keyword :  Labor, Work requirements, Multinational company 
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บทน ำ 
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจากยุคเกษตรกรรมเป็นยคุอุตสาหกรรมใหม่ หรือยคุ NIC 
(newly industrial country) ท าให้การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีข้ึนเป็นจ านวนมาก 
โดยในประเทศไทย ไดมี้บริษทัขา้มชาติเขา้มาเปิดกิจการและขยายฐานการผลิต  ซ่ึงท าให้
เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึนในประเทศไทย โดยเป้าหมายและเหตุผลหลกัของบริษทัต่างชาติ
คือ ลดตน้ทุนการผลิต ไดรั้บการยกเวน้ภาษีและสิทธิทางการคา้จากประเทศไทย รวมทั้ง
ไม่ค่อยมีปัญหาทางการเมืองท่ีรุนแรงให้กระทบกบัการด าเนินงาน   

ซ่ึงการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัมีปัจจยัหลกัท่ีท าให้องค์กรด าเนินธุรกิจไปได้
อย่างราบร่ืนคือ การมีแรงงานท่ีสามารถเป็นก าลงัหลกัในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
บริษทัต่างชาติจึงพยายามหากลยทุธ์และการจูงใจในการท่ีจะดึงดูดแรงงานเขา้ท างานใน
องคก์ารของตนเอง ดว้ยการจดัค่าจา้งค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ  ท่ีจะท าให้แรงงาน
มองว่าการเขา้ร่วมกับองค์กรต่างชาติมีแต่ส่ิงท่ีดี  โดยมีความคิดท่ีจะสร้างจุดแข็งของ
องคก์รให้สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาร่วมงาน ดว้ยวิธีการจูงใจต่าง ๆ 
ท่ีมองเห็นอยา่งชดัเจนระหว่างบริษทัต่างชาติและบริษทัของไทย เพ่ือหวงัการไดแ้รงงาน
ท่ีดีเพ่ือเป็นก าลงัหลกัในการผลิต   

จากสภาพดงักล่าว ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความ
ตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ : กรณีศึกษา บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  
ว่าสาเหตุหรือปัจจยัหลกัเร่ืองใดท่ีท าให้แรงงานส่วนใหญ่จึงมีความตอ้งการท่ีจะท างาน
กบับริษทัต่างชาติ รวมทั้งหน่วยงานหรือบุคคลากรทัว่ไปสามารถน าไปใชใ้นการศึกษา 
และน ามาประยกุตใ์ชต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีท าให้แรงงานมีความต้องการท างานกับบริษัทต่างชาติ : 
กรณีศึกษา ของ บริษทั โรม  เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะพนกังานของบริษทั โรม  เมคะเทค (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในจงัหวดัสระบุรี มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ตวัแปรอิสระ  ประกอบดว้ย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบั
การศึกษาระยะเวลาในการท างาน   ต าแหน่งงาน  และรายได ้

ตวัแปรตำม  ประกอบดว้ย  
1. ปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างาน  ไดแ้ก่  ดา้นค่าจา้งท่ีเพียงพอและ

เป็นธรรมด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์   ด้านความต้องการความมั่นคงและ
ปลอดภยั  ดา้นความเจริญกา้วหนา้   และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานของบริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 

จ ากัด มีจ านวน 200 คน  โดยใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการ
ค านวณ  ของ ทาโร่  ยามาเน่  (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงก าหนดค่า
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มสุ่มตวัอยา่งจ านวน 133 คน 

 
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน  พ.ศ. 2562  เป็นระยะเวลารวม

ทั้งส้ิน 1 เดือน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ :  
กรณีศึกษา ของ บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
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2. สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการและ
นโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของบริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 
จ ากดัหรือองคก์รอ่ืน และใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินงานดา้นการจา้งแรงงาน ขององคก์ร
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ไดเ้ขา้ใจและมีรายละเอียดเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 
กรอบแนวคดิที่ใช้ในกำรวจิยั 

ตวัแปรต้น           ตวัแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิควำมพงึพอใจของกิลเมอร์ 
กิลเมอร์ (Gilmer,1971:42) ไดใ้ห้ขอ้สรุปองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ

ในการท างานไว ้ดงัน้ี  
1) ความมัน่คงปลอดภยั (security) หมายถึง ความรู้สึกมัน่คงในการท างาน ท่ี

ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหน้างานซ่ึงในกลุ่มคนท่ีมีความรู้น้อยจะ
ให้ความส าคญัและมองว่าความมัน่คงในการท างานมีความส าคญัส าหรับเขามาก แต่
ส าหรับในกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสามารถสูงนั้นจะมองว่าไม่มีความส าคญัมากนกั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการท างาน 
6. ต าแหน่งงาน 
7. รายได ้ 

 

 

 

ปัจจยัที่ท ำให้แรงงำนมคีวำมต้องกำรท ำงำนกบั
บริษัทต่ำงชำต ิ

1. ดา้นค่าจา้งท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
2. ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน ์
3. ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและ

ปลอดภยั 
4. ดา้นความเจริญกา้วหนา้ 
5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (opportunity for advancement) หมายถึง การท่ี
คนท างานมีโอกาสไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงข้ึนไดรั้บความกา้วหนา้มา
จากความรู้ความสามารถท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการท างานท่ีไดรั้บผิดชอบ 

3) ค่าจ้าง (wage) หมายถึง เงินท่ีได้รับจากท างานจากผูว้่าจ้าง พนักงานชายจะ
มองเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับเขาค่อนขา้งมากกว่าพนกังานหญิง และในส่วนใหญ่
พนกังานท่ีท างานในโรงงานจะมองเห็นว่าค่าจ้างนั้นมีความส าคญัส าหรับเขามากกว่า
พนกังานท่ีท างานในหน่วยงานของรัฐบาล 

4) สภาพการท างาน (working condition) หมายถึง ภาวะต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้ม ภายใน
ท่ีท างาน ท่ีประกอบดว้ย แสง สี เสียง อากาศ จ านวนชัว่โมงของการท างาน ซ่ึงมีหลายๆ 
งานวิจยัไดส้รุปและเปรียบเทียบระหว่างมุมมองเร่ืองสภาพการท างานของผูห้ญิงและ
ผูช้ายไวว้่าผูห้ญิงมองว่าสภาพการท างานมีความส าคญัในการท างานมาก 

5) ประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ (benefit) หมายถึง เงินท่ีไดรั้บในรูปบ าเหน็จ บ านาญ
เป็นการตอบแทนเม่ือออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นสวสัดิการ หรือท่ีพกัอาศยั และอ่ืน ๆ  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงแนวคิด
ทฤษฏีต่างๆจึงได้ก าหนด หัวขอ้เร่ือง ปัจจัยท่ีท าให้แรงงานมีความต้องการท างานกับ
บริษทัต่างชาติ : กรณีศึกษาบริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือศึกษาโดยได ้
ก าหนด ตัวแปร จากแนวคิด ความพึงพอใจในการท างานของ กิลเมอร์ (Gilmer) 
ประกอบดว้ย ดา้นค่าจ้างท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านค่าตอบแทนผลประโยชน์ ดา้น
ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความเจริญก้าวหน้า และดา้นสภาพแวดลอ้ม มา
เป็นตวัแปรตาม ในการจดัท างานวิจยัเร่ืองน้ี 

 
งำนวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
อจัจิมา หอมระร่ืน (2552) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน

บริษทั แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  จากผลของการศึกษาไดพ้บว่า  พนกังานมี
ความพึงพอใจในการท างานในระดบัปานกลาง  และในส่วนของรายดา้นนั้นได้พบว่า 
เกณฑท่ี์อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นของความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และเกณฑท่ี์อยู่
ในระดบัปานกลาง 6 ดา้น  คือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นการบริหารงานและ
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นโยบาย   ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านสวสัดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และดา้นค่าตอบแทน       

เจนจิราพร  รอนไพริน (2558) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการท างาน ของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทยของจงัหวดัสระแกว้ ผลการวิจยันั้นพบว่า ระดบัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระแก้ว มีภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก   และเม่ือพิจารณาตามรายดา้นไดพ้บว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นของ
ความมัน่คงในงาน  รองลงมา คือด้านลกัษณะของงาน ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ       
ดา้นความก้าวหน้าในอาชีพ   และในดา้นของความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ
เพ่ือนร่วมงาน เรียงมาตามล าดบั   

กรภทัร์ เจริญสุข (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน 
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า
พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานกบับริษทัในล าดบัท่ีมาก โดยความพึง
พอใจดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา รองลงมา คือดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความก้าวหน้าในงาน ดา้นลกัษณะของงาน
ท่ีปฏิบติั ดา้นนโยบายและการบริหารงาน และสุดทา้ยนอ้ยสุดคือดา้นสภาพการท างาน 

ศิริพงษ์  เกตุมณี (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คูซุ่นเฮงหลีเท็กซ์ไทล์ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยรวมอยูอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจาก
มากไปน้อย คือ ดา้นความส าเร็จของงานท่ีท ามากท่ีสุด จากนั้นคือ ดา้นความมัน่คง ดา้น
นโยบายและการบริหารงานองค์กร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีท า ดา้นเงินเดือนค่าจ้าง ดา้นความรับผิดชอบต่องานท่ีท า ดา้นความยอมรับนบัถือ 
และสุดท้ายดา้นโอกาสไดรั้บความก้าวหน้า และการศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นความรักใน
องคก์ร จากนั้นเรียงล าดบัคือ ดา้นความผกูพนัมุ่งมัน่ในองคก์รดา้นประสิทธิผลต่อตน้ทุน 
ดา้นสมรรถนะบุคคล ดา้นความร่วมมือร่วมใจกบัหน่วยงานอ่ืนๆภายในองคก์ร และดา้น
ท่ีนอ้ยสุดคือดา้นความสอดคลอ้งเป้าหมายบุคคลและองคก์ร 
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สุรีพร ช านาญศิลป์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพียว แอนด์นิท จ ากัด จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า   ปัจจัยจูงใจท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือปัจจัยด้านความรับผิดชอบ          
ส่วนปัจจยัท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางคือ ปัจจยัดา้นการยกยอ่งนบัถือ
หรือการยอมรับ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นความก้าวหนา้ในต าแหน่งงาน และใน
ส่วนปัจจัยค ้าจุนท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ปัจจยัด้านความมัน่คงใน
การท างาน ส่วนปัจจยัท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางของปัจจยัค ้าจุน คือ 
ดา้นเงินเดือน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
ดา้นสถานภาพในการท างาน และดา้นวิธีปกครองบงัคบับญัชา 
 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

การศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ : 
กรณีศึกษา ของ บริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย)จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) และใช้วิธีการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยัมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ พนกังาน ของ บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 

จ ากดั  จ านวน 200 คน (ท่ีมา : ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ บริษทั โรม เมคะเทค
(ประเทศไทย) จ ากดั  2562) 

กลุ่มตวัอยา่ง  ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่ง เท่ากบั 5%  (Taro Yamane,1973) 

จากประชากร 200 คน ใชสู้ตรค านวณแลว้ไดจ้ านวนตวัอยา่งจากการค านวณ 133 
คน  ดงันั้น  ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (nonprobability sampling) 
ซ่ึงผูวิ้จยัจเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษา

ไดท้ าการศึกษาจากเอกสารท่ีมีอยู่แลว้ พร้อมทั้งไดท้  าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสม
กับสภาพของ บริษัทและพนักงานของบริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ของ บริษทั 
โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการท างาน   ต าแหน่งงาน รายได ้มีจ านวน 7 ขอ้ 

   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามวดัปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานของ
พนักงาน 5 ด้าน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Liker Scale) 5  
ระดบั  
 

กำรทดสอบวดัค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม (reliability) 
การทดสอบท าไดโ้ดยน าแบบสอบถามไปลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด 

เพ่ือตรวจสอบความเช่ือถือ (reliability) และคน้หาขอ้บกพร่องของขอ้ถามท่ีใชว้ดัตวัแปร
ดงักล่าว โดยได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (reliability) ไดค้่าเท่ากบั 0.946 ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ใน
ระดบัสูง (มากกว่า 0.7) จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งได ้

 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงไดต้อบขอ้ซกัถามบาง
ประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม  และเม่ือเก็บรวบรวม
แบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์  
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  โดยการแจกแจงความถ่ีแลว้ใชค้ะแนนเฉล่ียของ
ประชากรแบ่งระดบัความคิดเห็น เป็น 5 ระดบั โดยผูวิ้จยัใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลผล 
ซ่ึงผลจากการค านวณโดยใช ้สูตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของ (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2545:หนา้29)  

 
สถิตทิี่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดเ้ก่  ค่าร้อยละ (percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการบรรยาย
ปัจจยัส่วนบุคคล  และค่าเฉล่ีย ( X ̅ )  กบัค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์
ระดบัปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ :  กรณีศึกษา บริษทั 
โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
สรุปผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 133 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี  
สถานภาพโสด  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน
มากกว่า 10 ปี  มีต าแหน่งงานเป็นพนกังาน  และมีรายได ้10,001-25,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการ
ท างาน พบว่า  ปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (xˉ= 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 4 
ดา้น  คือ  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ด้านค่าจ้างท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  ดา้น
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์  ดา้นความเจริญก้าวหน้า  (xˉ= 4.34,  xˉ= 4.33, xˉ= 4.26, 
xˉ= 4.23) และดา้นความต้องการความปลอดภยัและมัน่คงอยู่ในระดบัมาก (xˉ= 4.17)  
ตามล าดบั 
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อภปิรำยผล 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด เรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นค่าจา้งท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  ดา้นค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์  ดา้นความเจริญก้าวหน้า  ดา้นความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คงอยู่
ในระดบัมาก โดยมีประเดน็อภิปรายประเดน็เพ่ิมเติม ดงัน้ี  
         1. ด้ำนค่ำจ้ำงที่เพยีงพอและเป็นธรรม   
         ปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ : กรณีศึกษา บริษทั 
โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  พบว่า ขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ  ค่าจ้างควรมีความเหมาะสมกบัการด ารงชีพและสภาพ
เศรษฐกิจ   ค่าจ้างเป็นแรงจูงใจให้พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะท างาน   ค่าจ้างมีส่วน
ส าคญัในการเลือกองค์กรท่ีจะท างาน  ค่าจา้งควรเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และ 
การปรับค่าจ้างท่ีมีมาตรฐานจะท าให้ผลการท างานออกมาดี  และขอ้ท่ีมีความคิดอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ภาพลกัษณ์ของบริษัทจะท าให้ได้ค่าจ้างในอัตราท่ีสูง ตามล าดบั  ซ่ึง
สอดคลอ้ง แนวคิดของอจัจิมา หอมระร่ืน (2552) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานบริษทั แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จ ากดั  ผลของการศึกษาไดพ้บว่า  
พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานดา้นค่าตอบแทน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. ด้ำนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์   
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ  การจดัสวสัดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเงินเดือนคือส่ิงท่ีท าให้
พนกังานมีความพึงพอใจ  ค่าจ้างเป็นแรงจูงใจให้พนกังานมีความต้องการท่ีจะท างาน   
สภาพธุรกิจของบริษทัเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
พนักงาน  และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ควรเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนแต่ละช่วง  และข้อท่ีมีความคิดอยู่ในระดบัมากมี 2 ข้อ  คือ การ
ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสูงข้ึนจะท าให้การท างานหนักมากข้ึน
ตามล าดบั  และค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีบริษทัจดัให้พนกังานควรตรงกบัความ
ตอ้งการของพนกังาน ตามล าดบั ไม่สอดคลอ้งกบั แนวคิด ของ กรภทัร์ เจริญสุข (2553) 
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ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ ากัด
(มหาชน) ในจงัหวดัราชบุรี ผลจากการวิจยัพบว่า  พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
การท างานกบับริษทัในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการในระดบัมาก  
          3. ด้ำนควำมต้องกำรควำมปลอดภยัและมั่นคง   
          โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดมี 3 ขอ้  คือ  การจ้างงานตลอดชีพ (ถึงเกษียณอาย)ุ คือการสร้างความรู้สึก
มัน่คงในการท างาน   การเลือกท างานกบับริษทัท่ีมีความมัน่คงจะท าให้มีอาชีพท่ีดี  และ
ความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คงในการท างานจะมองจากภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
และขอ้ท่ีมีความคิดอยูใ่นระดบัมากมี 3 ขอ้  คือ การแบ่งหนา้ท่ีการท างานอยา่งชดัเจนจะ
ท าให้พนกังานรู้สึกมีความมัน่คงในชีวิตและหน้าท่ีการงาน  การไดท้ างานในบริษทัท่ีมี
ความมัน่คง พนักงานจะไม่คิดท่ีจะเปล่ียนหรือยา้ยท่ีท างาน  และการท างานกบับริษทั
ต่างชาติจะมีความมัน่คง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของเจนจิราพร  รอนไพริน 
(2558) จากผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการท างาน ของ
พนกังานธนาคารกรุงไทยของจงัหวดัสระแกว้ ผลการวิจยันั้นพบว่า ระดบัความพึงพอใจ
ในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระแก้ว ดา้นของ
ความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัมาก  

4. ด้ำนควำมเจริญก้ำวหน้ำ   
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี 4 ขอ้  คือ  การเรียนรู้เพ่ิมเติมทกัษะในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ
จะท าให้มีโอกาสก้าวหน้าในงาน  ความก้าวหน้าในงานของพนกังานจะตอ้งไดรั้บการ
มอบหมายท่ีเหมาะสมกบัความรู้และทกัษะท่ีมี  การไดรั้บการยอมรับจากบริษทัดา้นใด
ด้านหน่ึงถือเป็นความเจริญก้าวหน้าในการงาน  และการได้ท างานกับองค์กรท่ีมี
มาตรฐานจะท าให้มีโอกาสกา้วหน้า  และขอ้ท่ีมีความคิดอยูใ่นระดบัมากมี 2 ขอ้  คือ งาน
ท่ีทา้ทายความสามารถท าให้มีโอกาสก้าวหนา้ในงาน  และการไดเ้ล่ือนต าแหน่งคือการ
ประสบความส าเร็จในงาน  ตามล าดบั ซ่ึงไมสอดคลอ้งกบั แนวคิดของศิริพงษ์  เกตุมณี 
(2553) ไดศึ้กษาปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
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บริษทั คูซุ่นเฮงหลีเทก็ซ์ไทล ์จ ากดั  พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ดา้นโอกาสไดรั้บความกา้วหนา้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 5. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี 5 ข้อ  คือ  สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับ
พนกังาน การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างานเป็นหน้าท่ีของพนกังาน  ผู ้บริหาร
และบริษทัไม่ใช่บุคคลหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง  การท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีดี
จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพนกังานดีข้ึน  สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีไม่ดีจะเกิดความ
ขดัแยง้และเบ่ือหน่ายในการท างานของพนักงาน  และบริษัทท่ีให้ความส าคัญเร่ือง
สภาพแวดลอ้มในการท างานมกัมีบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ   และขอ้ท่ีมีความคิดอยูใ่นระดบั
มากมี 1 ขอ้  คือ บริษทัท่ีผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการมีสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีดี ตามล าดบั ไม่สอดคลอ้งกบั แนวคิด  ของ สุรีพร ช านาญศิลป์ (2553) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพียว แอนด์
นิท จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลางคือ ดา้นสถานภาพในการท างาน  

 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจิยั  

จากผลการศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีท าให้แรงงานมีความต้องการท างานกับบริษัท
ต่างชาติ : กรณีศึกษา บริษัท โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากัด สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี  

1.ด้ำนค่ำจ้ำงที่เพยีงพอและเป็นธรรม  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ควรมีการก าหนด

ค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพและสภาพเศรษฐกิจ มีการก าหนดค่าจ้างท่ีท าให้ 
พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะท างาน ผูบ้ริหารก็ควรก าหนดค่าจา้งให้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจะท าให้ผลงานออกมาดี  

2. ด้ำนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์   
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ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ควรมีการจัด
สวสัดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเงินเดือน คือ ส่ิงท่ีท าให้พนกังานมีความพึงพอใจ เช่น 
การเพ่ิมวงเงินประกันชีวิตให้กับครอบครัวของพนักงานในอัตราตามจริง หรือการ
สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบับุตรของพนกังาน  เพ่ือแบ่งเบาภาระและสร้างขวญัและ
ก าลงัใจท่ีดีให้พนกังานรู้สึกรักและทุ่มเทในการท างานมากยิ่งข้ึน  

3. ด้ำนควำมต้องกำรควำมปลอดภยัและมั่นคง   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ควรมีการสร้าง

ความรู้สึกมั่นคงในการท างานให้กับพนักงานว่าพนักงานได้ท างานในองค์กรท่ีจะ
สามารถท างานไปไดต้ลอดชีพจนถึงวยัเกษียณ  ดว้ยการก าหนดเง่ือนไขสัญญาการจ้างท่ี
ชดัเจน หรือมีการก าหนดการต่ออายกุารท างานหลงัเกษียณในกรณีท่ีพนกังานยงัมีความรู้
ความสามารถและท าประโยชน์ให้กบัองคก์รได ้ จะท าให้พนกังานรู้สึกอุ่นใจและมัน่คง
ในการท างาน และพร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กบัการท างานโดยจะท าให้สินค้า
และบริการมีคุณภาพท่ีดี  

4. ด้ำนควำมเจริญก้ำวหน้ำ   
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั ควรมีการจดัให้

มีการเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถอย่างสม ่าเสมอเพ่ือพนกังานไดมี้โอกาสก้าวหน้าใน
การท างาน เช่น การก าหนดให้มีการสอบวดัระดบัทกัษะในการท างาน หรือการมอบ
หมายงานท่ีท้าทายความสามารถของพนักงานเพ่ือให้พนกังานได้รับการยอมรับจาก
บริษทั และเพ่ิมโอกาสในการท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่ง และส่งผลให้พนกังานมีความตั้งใจ
ในการท างานมากยิ่งข้ึน โดยผูบ้ริหารเองควรมีการก าหนดเป็นนโยบายและวางระบบให้
พนกังานไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน 

5. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ  บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากัด ควรมีการ

วางแผนหรือวิธีการท่ีจะท าให้หน่วยงานมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี และท าให้
พนกังานรู้สึกว่าไดรั้บการดูแลสุขภาพชีวิตในการท างานอย่างดีจากองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
เร่ือง อาคาร สถานท่ี การถ่ายเทของอากาศ ความสะอาด แสงสว่าง รวมถึงเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ในการท างานท่ีสะดวกสบายในการปฏิบติังาน และส่งเสริมให้พนกังานมีความ
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ร่วมมือกนัระหว่างเพ่ือนร่วมงานและการปกครองบญัชา  ซ่ึงผูบ้ริหารควรให้ความส าคญั
ในการดูแลปรับปรุงหรือลงทุนในการจัดวางระบบ Infar structure ให้เป็นมาตรฐาน  
หรือก าหนดให้มีกิจกรรมสร้างสัมพนัธ์ เพ่ือลดปัญหาและปรับปรุงให้ไดผ้ลและธ ารง
รักษาไว ้

 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจิยัในคร้ังต่อไป  

1. ควรท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกบัการน านโยบายไปปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีท าให้ แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติบริษทัอ่ืน ๆ ในการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้แรงงานมีความตอ้งการท างานกบับริษทัต่างชาติ : กรณีศึกษา บริษทั 
โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากัด  ท่ีผูวิ้จัยน ามาวิจัยนั้น ยงัมีเ ง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ผลกระทบต่อเร่ือง ปัจจัยท่ีท าให้แรงงานมีความต้องการท างานกับบริษัทต่างชาติ : 
กรณีศึกษา บริษทั โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จ ากดั อีกหลายประการ ซ่ึงควรจะน ามา
เป็นตวัแปรในการวิจยัคร้ังต่อไป คือ ปัจจยัเร่ือง การลาออกของพนกังาน ปัจจยัการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ซ่ึงจะท าให้การวิจยัในเร่ืองน้ีสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
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