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ชญานิษฐ์ พิลาไชย: ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบ
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ของบริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด
(A COMPARATIVE STUDY OF THE WORK SATISFACTION OF THAI WORKERS AND
MIGRANT WORKERS AT QIAOYOU ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY
LIMITED) อาจารย์ผคู้ วบคุมงานนิพนธ์: ประภัสสร วรรณสถิตย์, Ph.D., 84 หน้า, ปี พ.ศ. 2553.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษา
เปรี ยบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว ของบริ ษทั เฉี ยวโย่วอิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด จานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่ วนตัวของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว และ
แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS for
Windowsในการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน
ผลการวิจยั พบว่า แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน ประเภทแรงงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่แตกต่างกันในด้านลักษณะงานม ความก้าวหน้า
ในการทางาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร และประเภทแรงงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ไม่แตกต่างกัน ในด้านความสาเร็ จของงาน
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านสภาพการทางาน ด้านความรับผิดชอบของงาน ด้านค่าตอบแทน
ด้านสวัสดิการ
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือการงานนโยบายการบริ หารงานบุคคลของ
บริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิ กส์ เทคโลโนยี จากัด ในการนาไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์
หาแนวทางในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องและสร้างความพึงพอใจที่ดีแก่พนักงานของบริ ษทั ต่อไป
ในอนาคต
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The purpose of this study is to examine satisfaction with the performance, and to
compare satisfaction with the work of Thai workers and migrant workers. This research is based
on Herzberg’s Two Factors Theory. The 12 components of job satisfactions include type of work,
achievement, recognition, responsibility, advancement, working condition, pay, job security,
benefits, co-worker relationship, supervision, and company policies and administration. The
samples include 200 Thai and migrant employees of QiaoYou Electronic Technology Co., Ltd.
The data used are the percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The results can be summarized that Thai workers and migrant workers are at a
moderate level of job satisfaction. The research tested the hypotheses of: (1) workers of different
types affect satisfaction in the performance of different components such as type of work,
advancement, job security, co-worker relationship, supervision and company policies, and
administration; and (2) workers of different types affect the satisfaction of staff functions that are
not different such as achievement, recognition, responsibility, working condition, pay, and
benefits.
For this study, the contributions and support of Human Resource management of the
QiaoYou Electronic Technology Co., Ltd. is used to analyze the data to find ways to continually
improve and build skills for employees in the future.

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมในประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงาน ด้วยเหตุที่
แรงงานไทยมีจานวนไม่เพียงพอและปั จจัยอื่น ๆ อีกหลายประการจึงทาให้ผปู้ ระกอบการนิยม
เลือกใช้แรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายมาทางานในประเทศไทยมากขึ้น
เป็ นที่น่าสนใจว่าผูป้ ระกอบการจะมีการปกครองแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ อย่างไร เมื่อในโรงงานมีท้ งั
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอยูด่ ว้ ยกัน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้ได้ทาการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ของบริ ษทั เฉียวโย่ว อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัด
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้ทฤษฏีของ
เฮอร์ สเบอร์ กทั้ง 12 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านสภาพการทางาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านสวัสดิการด้านนโยบายและการบริ หาร
ด้านการบังคับบัญชา และด้านค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของแรงงานไทย
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของแรงงานต่างด้าว เพื่อเปรี ยบเทียบระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยมีสมมติฐานหลัก คือ
ประเภทแรงงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตกต่างกัน
ในปัจจัยด้านสภาพการทางานและปัจจัยจากสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะบริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทาการเก็บข้อมูลจานวนโดยใช้แบบสอบถาม 200 ชุด
โดยแบ่งเป็ นแรงงานไทยจานวน 100 ชุด และแรงงานต่างด้าว 100 ชุด ได้ผลออกมาดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผลการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 การทดสอบสมมติฐาน
2. การอภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

58

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบ
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด สามารถ
สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
สถานภาพส่ วนบุคคล แรงงานไทย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 20 - 25 ปี
รองลงมาคืออายุ ต่ากว่า 19 ปี สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส/ อยูด่ ว้ ยกัน ด้านการศึกษาส่ วนใหญ่
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6/ ปวช. รองลงมา คือมีการศึกษาต่ากว่าระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มีระยะเวลาการทางาน ตั้งแต่ระยะเวลา 1-3 ปี รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ปี ในด้านรายได้
ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 7,001-8,000 บาท รองลงมา คือ 9,001-10,000 บาท ในส่ วนของแรงงาน
ต่างด้าว ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20 - 25 ปี รองลงมาคืออายุ ต่ากว่า 19 ปี สถานภาพส่ วน
ใหญ่สมรส/ อยูด่ ว้ ยกัน ด้านการศึกษาส่ วนใหญ่มีการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 รองลงมามีการศึกษา
ต่ากว่าระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ส่ วนใหญ่ทางานระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ปี
มีรายได้ระหว่าง 6,001-7,000 บาท รองลงมา คือ 7,001-8,000 บาท
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในในการปฏิบตั ิงาน ของกลุ่มแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ความพึงพอใจในในการปฏิบตั ิงาน ของกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว บริ ษทั เฉี ยวโย่ว
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัดโดยรวมและรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงาน ของแรงงานไทย
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง และแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจระดับปานกลางเช่นกัน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน แรงงานไทยมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และแรงงาน
ต่างด้าวมีความพึงพอใจระดับปานกลางเช่นกัน
ด้านลักษณะของงาน พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในด้าน
ลักษณะของงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นงานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่น่าเบื่อมีค่าความพึงพอใจใน
ระดับสู ง และแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความสาเร็ จของงาน พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านความสาเร็ จของงาน
อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นรู ้สึกประสบความสาเร็ จในการทางาน มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ส่ วนแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านความสาเร็ จของงานในระดับมาก
ด้านการยอมรับนับถือ พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจด้านการยอมรับนับถืออยูใ่ น
ระดับปานกลาง ยกเว้น ผลงานได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก
ในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านความสาเร็ จของงานในระดับปานกลาง
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ด้านความรับผิดชอบ พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง แรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านความสาเร็ จของงานในระดับปานกลาง ยกเว้น
มีโอกาสตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการทางานและวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ มีความพึงพอใจใน
ระดับน้อย
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจด้านความก้าวหน้า
ในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง ในส่ วนแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้า
ในระดับปานกลาง ยกเว้นมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ด้านสภาพการทางาน พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านสภาพการทางานอยู่
ในระดับปานกลาง ในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านสภาพการทางานในระดับ
ปานกลาง
ด้านค่าตอบแทน พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนในระดับปานกลาง
ด้านความมัน่ คง พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านความมัน่ คงอยูใ่ นระดับน้อย
โดยมีระดับในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านความมัน่ คงในระดับปานกลาง
ด้านสวัสดิการพบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านสวัสดิการอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในด้านสวัสดิการในระดับปานกลาง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก ในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมี
ความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการบังคับบัญชา พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านการบังคับบัญชาอยูใ่ น
ระดับมาก ยกเว้น พอใจในวิธีการปกครองบังคับบัญชาของหัวหน้าแผนก และได้รับความเป็ นธรรม
จากหัวหน้าแผนก มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจ
ในด้านการบังคับบัญชาอยูใ่ นระดับมาก
ด้านนโยบายและการบริ หารงาน พบว่าแรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านนโยบายและ
การบริ หารงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นยินดีปฏิบตั ิตามแนวทางหรื อวิธีการทางานที่หวั หน้า
แผนกกาหนดไว้ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ในส่ วนของแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจใน
ด้านนโยบายและการบริ หารงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น พอใจในนโยบายและการบริ หารงาน
มีความพึงพอใจในระดับน้อย และ ยินดีปฏิบตั ิตามแนวทางหรื อวิธีการทางานที่หวั หน้าแผนก
กาหนดไว้ มีความพึงพอใจในระดับมาก
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ผลการวิเคราะห์
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เฉี ยวโย่ว
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด โดยรวมและรายด้าน พบว่า ประเภทแรงงานที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านลักษณะของงานที่แตกต่างกัน โดยที่
แรงงานไทยมีความพึงพอใจมากกว่าแรงงานต่างด้าว ด้านลักษณะของงาน ด้านความสาเร็ จของงาน
ด้านความก้าวหน้า ด้านความมัน่ คง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ด้านการบังคับบัญชา
และ ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบพบว่า
ค่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ประเภทแรงงานที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านลักษณะของงานที่
แตกต่างกัน
ด้านการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบ ด้านสภาพการทางาน ด้านค่าตอบแทน และ
ด้านสวัสดิการโดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ พบว่า ค่า p มีค่ามากกว่า 0.05
นัน่ คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ประเภทแรงงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านลักษณะของงานที่ไม่แตกต่างกัน
โดยที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจมากกว่าแรงงานต่างด้าว

อภิปรายผล
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ของบริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด สามารถนาผลการวิจยั มาอภิปรายได้ดงั นี้
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี จากัดพบว่าแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวมีความพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวทฤษฏีสองปั จจัยของเฮอร์ เบริ์ ก พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในส่ วนแรกปั จจัยด้านลักษณะงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของแรงงานไทย
เรี ยงลาดับจากด้านที่มีความพึงพอใจสู งไปต่า ดังนี้
1. ด้านลักษณะของงาน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่องจากแรงงานไทยเห็นว่า ลักษณะงานที่ไม่เกินความสามารถ งานที่ทาอยูเ่ ป้ นงานที่ทา้ ทาย
ความสามารถ งานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่ถูกใจ ปริ มาณงานที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถ ลักษณะ
งานที่ทามีโอกาสเกิดปั ญหาสุ ขภาพ แต่เห็นว่างานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่น่าเบื่อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปิ ยฉัตร ดวงสว่าง (2547) พบว่า พนักงานในบริ ษทั โตชิบา จากัด มีความพึงพอใจใน
ด้านลักษณะของงานอยูร่ ะดับปานกลางส่ วน ในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับ

61
ปานกลาง เนื่องจากรู ้สึกเห็นว่า ลักษณะงานที่ไม่เกินความสามารถ งานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่ทา้ ทาย
ความสามารถ งานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่ถูกใจ ปริ มาณงานที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถ ลักษณะ
งานที่ทามีโอกาสเกิดปั ญหาสุ ขภาพ และงานที่ทาอยูเ่ ป็ นงานที่น่าเบื่อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จรัส ธรรมธนารักษ์ (2546) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงในจังหวัดสมุทรสาคร
มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านการยอมรับนับถืออยูร่ ะดับปานกลาง
2. ด้านความสาเร็ จของงาน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เนื่องจากพนักงานมีแรงงานจูงใจในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคาตอบคืองานที่มีความท้าทาย
ที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกเกี่ยวกับความสาเร็ จของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าของงาน และ
การยอมรับนับถือ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ คือก่อให้เกิดความพึงพอใจ (วิชยั แหวนเพชร, 2543)
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยั ชวนเสงี่ยม (2540, หน้า 37) พบว่า แรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จอยูร่ ะดับ
ปานกลาง ส่ วนในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากพนักงานมีแรงจูงใจ
ในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคาตอบคืองานที่มีความท้าทายที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกเกี่ยวกับ
ความสาเร็ จของงานมาก ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าของงาน และการยอมรับนับถือ สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้ คือก่อให้เกิดความพึงพอใจมาก (วิชยั แหวนเพชร, 2543) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปิ ยะ พจน์กระจ่าง (2540) พบว่า แรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดนนทบุรี
มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านความสาเร็ จอยูร่ ะดับมาก
3. การยอมรับนับถือ เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่องจากรู ้สึกว่า ตนได้รับการยอมรับจากหัวหน้าแผนก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิชยั ชวนเสงี่ยม (2540) ที่พบว่า มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านการยอมรับระดับปานกลาง และ
มีความพึงพอใจในด้านการยอมรับนับถืออยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนในด้านแรงงานต่างด้าวมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากรู ้สึกว่าตนได้รับการยอมรับจากหัวหน้าแผนก
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะ พจน์กระจ่าง (2540) พบว่า แรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในจังหวัดนนทบุรี มีความพึงพอใจในการทางานด้านการยอมรับนับถืออยูร่ ะดับมาก
4. ความรับผิดชอบของงาน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดับ เนื่องจาก
แรงงานไทยรู้สึกพอใจที่ได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ทาอยู่ ซึ่ งแผนกงานที่ทาอยูไ่ ด้กาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเหมาะสมแล้ว
พนักงานยังมีโอกาสติดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทสพล รวมฉิมพลี
(2539) ที่พบว่า แรงงานไทยมีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบของงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากรู ้สึกว่า ตนได้รับ
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การยอมรับจากหัวหน้าแผนก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรัส ธรรมธนารักษ์ (2546) พบว่า
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงในจังหวัดสมุทรสาคร มีความพึงพอใจในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถืออยูร่ ะดับปานกลาง
5. ด้านความก้าวหน้าในการทางาน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เนื่องจากแรงงานไทยเห็นว่า มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น มีโอกาสได้ฝึกฝนเพื่อ
เพิ่มทักษะในการทางาน และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปิ ยฉัตร ดวงสว่าง (2547) พบว่า พนักงานในบริ ษทั โตชิบา จากัด มีความพึงพอใจในด้านลักษณะ
ของงานอยูร่ ะดับปานกลาง ในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจาก
รู ้สึกเห็นว่า มีโอกาสได้ฝึกฝนเพื่อเพิม่ ทักษะในการทางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานปัจจุบนั
แต่เห็นว่า โอกาสได้เลื่อนต่าแหน่งมีนอ้ ย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประมวล จิตสะอาด (2543)
พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในการทางาน อยูร่ ะดับปานกลาง ในส่ วนแรกปั จจัยจากสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของแรงงานไทย เรี ยงลาดับจากด้านที่มีความพึงพอใจ
สู งไปต่า
6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากแรงงานไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
มีความสามัคคีกนั และมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยฉัตร
ดวงสว่าง (2547) พบว่า พนักงานในบริ ษทั โตชิบา จากัด มีความพึงพอใจในด้านลักษณะของงาน
อยูใ่ นระดับมาก ในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากรู ้สึกเห็นว่า
มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน มีความสามัคคีกนั และมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประมวล จิตสะอาด (2543) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
อยูใ่ นระดับมาก
7. ด้านการบังคับบัญชา เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับมาก เนื่ องจากแรงงานไทยเห็นว่าตนเองได้รับความเป็ นธรรมจากหัวหน้าแผนก
มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั หัวหน้าแผนก รู ้สึกพอใจในความสามารถของหัวหน้าแผนกในการปกครอง
พนักงานและควบคุมงาน รวมทั้งพอใจในความสามารถของหัวหน้าแผนก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปิ ยฉัตร ดวงสว่าง (2547) พบว่า พนักงานในบริ ษทั โตชิบา จากัด มีความพึงพอใจในด้าน
การบังคับบัญชาอยูใ่ นระดับมาก ในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เนื่องจากรู ้สึกเห็นเห็นว่าตนเองได้รับความเป็ นธรรมจากหัวหน้าแผนก มีความสัมพันธ์ที่ดี
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กับหัวหน้าแผนก รู ้สึกพอใจในความสามารถของหัวหน้าแผนกในการปกครองพนักงานและ
ควบคุมงาน รวมทั้งพอใจในความสามารถของหัวหน้าแผนก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประมวล จิตสะอาด (2543) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี
มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านด้านการบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับมาก
8. ด้านนโยบายและการบริ หาร เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากแรงงานไทยเห็นว่า แรงงานไทยยินดีปฏิบตั ิตามแนวทางหรื อวิธีการ
ที่หวั หน้าแผนกกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และพอใจในนโยบายและการบริ หารงาน นโยบาย และ
การบริ หารที่บริ ษทั กาหนดเอื้อให้การทางานของตนเองมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปรัศนี พิณอาไพร (2542) พบว่า พนักงานประกันสังคม ในเขตจังหวัดชลบุรี
มีความพึงพอใจในด้านนโยบายและการบริ หาร อยูร่ ะดับปานกลาง ในด้านแรงงานต่างด้าว
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากรู ้สึกเห็นเห็นว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากแรงงานไทยเห็นว่า แรงงานไทยยินดีปฏิบตั ิตามแนวทางหรื อวิธีการ
ที่หวั หน้าแผนกกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด และพอใจในนโยบายและการบริ หารงาน นโยบาย และ
การบริ หารที่บริ ษทั กาหนดเอื้อให้การทางานของตนเองมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ประมวล จิตสะอาด (2543) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในจังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านด้านการบังคับบัญชา อยูใ่ นระดับปานกลาง
9. ด้านสภาพการทางาน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เนื่องจากแรงงานไทยเห็นว่า สถานที่ทางานมีสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ า น้ าดื่ม เพียงพอแก่
ความต้องการอยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมต่อการใช้งาน ทางโรงงานมีระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสมแก่การทางาน ตลอดจนมีการพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปรัศนี พิณอาไพร (2542) พบว่า พนักงานประกันสังคม ในเขตจังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจ
ในด้านนโยบายและการบริ หาร อยูร่ ะดับปานกลางในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากรู ้สึกเห็นว่าสถานที่ทางานมีสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ า น้ าดื่ม เพียงพอ
แก่ความต้องการอยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมต่อการใช้งาน ทางโรงงานมีระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสมแก่การทางาน ตลอดจนมีการพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กันชิชา กระโทกแบน (2542) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านสภาพการทางาน อยูร่ ะดับปานกลาง
10. ด้านสวิสดิการเป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจาก
แรงงานไทยเห็นว่า ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่ องสวิสดิการต่าง ๆ เช่น ที่พกั ค่ารักษาพยาบาล หรื อ
สิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี และที่พกั ผ่อยที่จดั ให้เหมาะสมเพียงพอ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
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ของ ปรัศนี พิณอาไพร (2542) พบว่า พนักงานประกันสังคม ในเขตจังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจ
ในด้านสวิสดิการอยูร่ ะดับปานกลาง ในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เนื่องจากรู ้สึกเห็นว่า ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่ องสวิสดิการต่าง ๆ เช่น ที่พกั ค่ารักษาพยาบาล
หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี และที่พกั ผ่อยที่จดั ให้เหมาะสมเพียงพอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กันชิชา กระโทกแบน (2542) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านสภาพการทางาน อยูร่ ะดับปานกลาง
11. ด้านค่าตอบแทน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่อนข้างต่า เนื่ องจากแรงงานไทยเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริ มาณงาน และหน้าที่
ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ และเงินล่วงเวลา หรื อรายได้พิเศษ เช่น โบนัส
มีความพอใจปานกลางค่อนข้างต่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยั ชวนเสงี่ยม (2543) ที่พบว่า
มีความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับปานกลาง ในด้านแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง แต่ต่ากว่าแรงงานไทย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันชิชา กระโทกแบน
(2542) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจ
ในการทางาน ด้านค่าตอบแทน อยูร่ ะดับปานกลาง
12. ด้านความมัน่ คงในการทางาน เป็ นด้านที่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดับน้อย
เนื่องจากแรงงานไทย เห็นว่า โรงงานของตนมีความมัน่ คงในการดาเนินงานน้อย งานที่ทาอยู่
มีความมัน่ คงน้อย และเห็นว่าการทางานของตนมีโอกาสเสี่ ยงต่อการถูกสอบสวนกลัน่ แกล้ง หรื อ
ถูกให้ออกจากงานได้โดยง่ายซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยั ชวนเสงี่ยม (2543) ที่พบว่า
มีความพึงพอใจในด้านความมัน่ คงในการทางาน อยูใ่ นระดับน้อย ในด้านแรงงานต่างด้าว
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แรงงานต่างด้าวเห็นว่า โรงงานของตนมีความมัน่ คงใน
การดาเนิ นงาน งานที่ทาอยูม่ ีความมัน่ คง และเห็นว่าการทางานของตนไม่ค่อยมีโอกาสเสี่ ยงต่อ
การถูกสอบสวนกลัน่ แกล้ง หรื อถูกให้ออกจากงานได้โดยง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กันชิชา กระโทกแบน (2542) พบว่า แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ในการออกแบบงาน และก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน มีดงั นี้
1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของแรงงานไทยความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านความมัน่ คง โดยแบ่งเป็ น โรงงานของท่าน
มีความมัน่ คงในการดาเนินงาน งานที่ท่านทาอยูม่ ีความมัน่ คง งานที่ท่านทาอยูม่ ีโอกาสเสี่ ยงต่อ
การถูกสอบสวน กลัน่ แกล้ง หรื อ ถูกให้ออกจากงานได้โดยง่าย มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาเรื่ องความมัน่ คงของโรงงาน ควรจะหาสาเหตุวา่ ทาไมพนักงานจึง
คิดว่าโรงงานอยูใ่ นสถานะที่ไม่มนั่ คง ความจะสร้างความเชื่อมัน่ ให้พนักงาน เพื่อให้พนักงาน
สามารถทางานได้อย่างมัน่ ใจว่าทางโรงงานสามารถจะเป็ นที่พ่ งึ ได้
2. แรงงานต่างด้าว มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า
2.1 ด้านความรับผิดชอบ ในหัวข้อโอกาสตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการทางาน และ
วิธีแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่
2.2 ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ในหัวข้อ ความพอใจในนโยบาย และ
การบริ หารงานมีความพึงพอใจในระดับน้อย
2.3 ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
มีความพึงพอใจในระดับน้อย น้อยที่สุด
จะเห็นได้วา่ แรงงานต่างด้าวมีส่วนร่ วมในการเป็ นส่ วนหนึ่งของโรงงานน้อย
ทั้งด้านการตัดสิ นใจ การเลื่อนตาแหน่ง อีกทั้งนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวมักถูกกีดกัน
ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรจะหันมาให้ความสนใจในแรงงานต่างด้าวบ้าง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถ
ออกความคิดเห็นได้ เพื่อในอนาคตเมื่อโรงงานได้รับแรงงานต่างด้าวมาทางานมากขึ้น ทางผูบ้ ริ หาร
จะสามารถบริ หารให้พนักงานสามารถทางานให้แก่โรงงานได้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของทาง
โรงงานเอง
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
สาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน กับประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน ของบริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด เพื่อนาผลของการวิจยั ไปใช้
เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายและปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการบริ หาร เพื่อให้พนักงานมี
ผลการปฏิบตั ิงานที่ดีและสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของแรงงานไทย และ
แรงงานต่างด้าว บริ ษทั เฉี ยวโย่ว อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จากัด จะเป็ นข้อมูลเบื้องต้นใน
การบริ หารบุคคลเพื่อให้พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
3. ควรมีการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานระหว่างบริ ษทั อื่น ๆ
ที่ผลิตสิ นค้าประเภทเดียวกัน

