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 ชญานิษฐ ์พิลาไชย: ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว ของบริษทัเฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั  
(A COMPARATIVE STUDY OF THE WORK SATISFACTION OF THAI WORKERS AND 
MIGRANT WORKERS AT QIAOYOU ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY 
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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา
เปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแรงงานไทยและ
แรงงานต่างดา้ว ของบริษทัเฉียวโยว่อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั จ  านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว และ
แบบสอบถามวดัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม SPSS for 
Windowsในการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน  
 ผลการวจิยั พบวา่ แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน ประเภทแรงงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัในดา้นลกัษณะงานม ความกา้วหนา้ 
ในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  
ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร และประเภทแรงงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีไม่แตกต่างกนั ในดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความรับผดิชอบของงาน ดา้นค่าตอบแทน  
ดา้นสวสัดิการ 
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือการงานนโยบายการบริหารงานบุคคลของ 
บริษทั เฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโลโนย ีจ ากดั ในการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อท าการวเิคราะห์ 
หาแนวทางในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและสร้างความพึงพอใจท่ีดีแก่พนกังานของบริษทัต่อไป
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. 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมในประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ดว้ยเหตุท่ี
แรงงานไทยมีจ านวนไม่เพียงพอและปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหลายประการจึงท าใหผู้ป้ระกอบการนิยม
เลือกใชแ้รงงานต่างดา้วทั้งท่ีถูกกฎหมายและไมถู่กกฎหมายมาท างานในประเทศไทยมากข้ึน  
เป็นท่ีน่าสนใจวา่ผูป้ระกอบการจะมีการปกครองแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีอยา่งไร เม่ือในโรงงานมีทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วอยูด่ว้ยกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดไ้ดท้  าการศึกษาความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังาน เปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว ของบริษทั เฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลย ีจ  ากดั  
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยใชท้ฤษฏีของ
เฮอร์สเบอร์กทั้ง 12 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงาน 
ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นสวสัดิการดา้นนโยบายและการบริหาร 
ดา้นการบงัคบับญัชา และดา้นค่าตอบแทน  
 วตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแรงงานไทย 
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแรงงานต่างดา้ว เพื่อเปรียบเทียบระดบั 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว โดยมีสมมติฐานหลกั คือ 
ประเภทแรงงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 
ในปัจจยัดา้นสภาพการท างานและปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาเฉพาะบริษทัเฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั  
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ท าการเก็บขอ้มูลจ านวนโดยใชแ้บบสอบถาม 200 ชุด 
โดยแบ่งเป็นแรงงานไทยจ านวน 100 ชุด และแรงงานต่างดา้ว 100 ชุด ไดผ้ลออกมาดงัต่อไปน้ี 
 1. สรุปผลการศึกษา ประกอบดว้ย 
  1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.2  การทดสอบสมมติฐาน 
 2. การอภิปรายผล 
 3. ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการวจิัย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว บริษทัเฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั สามารถ 
สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 
สถานภาพส่วนบุคคล แรงงานไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 20 - 25 ปี 
รองลงมาคืออาย ุต ่ากวา่ 19 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรส/ อยูด่ว้ยกนั ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6/ ปวช. รองลงมา คือมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ระยะเวลา 1-3 ปี รองลงมา คือ นอ้ยกวา่ 1 ปี ในดา้นรายได ้
ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 7,001-8,000 บาท รองลงมา คือ 9,001-10,000 บาท ในส่วนของแรงงาน
ต่างดา้ว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 20 - 25 ปี รองลงมาคืออาย ุต ่ากวา่ 19 ปี สถานภาพส่วน
ใหญ่สมรส/ อยูด่ว้ยกนั ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 รองลงมามีการศึกษา
ต ่ากวา่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ท างานระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี รองลงมา คือ นอ้ยกวา่ 1 ปี 
มีรายไดร้ะหวา่ง 6,001-7,000 บาท รองลงมา คือ 7,001-8,000 บาท  
 ตอนท่ี 2  การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจในในการปฏิบติังาน ของกลุ่มแรงงานไทย
และแรงงานต่างดา้ว บริษทั เฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ความพึงพอใจในในการปฏิบติังาน ของกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว บริษทั เฉียวโยว่ 
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดัโดยรวมและรายดา้น พบวา่ ดา้นลกัษณะงาน ของแรงงานไทย 
มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง และแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจระดบัปานกลางเช่นกนั  
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน แรงงานไทยมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง และแรงงาน 
ต่างดา้วมีความพึงพอใจระดบัปานกลางเช่นกนั 
 ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้น
ลกัษณะของงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีน่าเบ่ือมีค่าความพึงพอใจใน
ระดบัสูง และแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นลกัษณะของงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ดา้นความส าเร็จของงาน พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นความส าเร็จของงาน
อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้รู้สึกประสบความส าเร็จในการท างาน มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง  
ส่วนแรงงานต่างดา้วมีความพงึพอใจในดา้นความส าเร็จของงานในระดบัมาก  
 ดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจดา้นการยอมรับนบัถืออยูใ่น
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ ผลงานไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
ในส่วนของแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นความส าเร็จของงานในระดบัปานกลาง 
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 ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจดา้นความรับผิดชอบอยูใ่นระดบั
ปานกลาง แรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นความส าเร็จของงานในระดบัปานกลาง ยกเวน้ 
มีโอกาสตดัสินใจเก่ียวกบัวธีิการท างานและวธีิแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีความพึงพอใจใน 
ระดบันอ้ย 
 ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจดา้นความกา้วหนา้
ในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ในส่วนแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นความกา้วหนา้
ในระดบัปานกลาง ยกเวน้มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ดา้นสภาพการท างาน พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นสภาพการท างานอยู ่
ในระดบัปานกลาง ในส่วนของแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นสภาพการท างานในระดบั 
ปานกลาง  
 ดา้นค่าตอบแทน พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นค่าตอบแทนอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง ในส่วนของแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นค่าตอบแทนในระดบัปานกลาง  
 ดา้นความมัน่คง พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงอยูใ่นระดบันอ้ย 
โดยมีระดบัในส่วนของแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงในระดบัปานกลาง 
 ดา้นสวสัดิการพบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในส่วนของแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในดา้นสวสัดิการในระดบัปานกลาง  
 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจใน 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก ในส่วนของแรงงานต่างดา้วมี 
ความพึงพอใจในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก  
 ดา้นการบงัคบับญัชา พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นการบงัคบับญัชาอยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ พอใจในวิธีการปกครองบงัคบับญัชาของหวัหนา้แผนก และไดรั้บความเป็นธรรม
จากหวัหนา้แผนก มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ในส่วนของแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจ
ในดา้นการบงัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมาก  
 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน พบวา่แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นนโยบายและ
การบริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ยนิดีปฏิบติัตามแนวทางหรือวธีิการท างานท่ีหวัหนา้
แผนกก าหนดไว ้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ในส่วนของแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจใน
ดา้นนโยบายและการบริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ พอใจในนโยบายและการบริหารงาน 
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย และ ยนิดีปฏิบติัตามแนวทางหรือวธีิการท างานท่ีหวัหนา้แผนก
ก าหนดไว ้มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
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 ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ ผลการวเิคราะห์
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เฉียวโยว่ 
อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั โดยรวมและรายดา้น พบวา่ ประเภทแรงงานท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนั โดยท่ี
แรงงานไทยมีความพึงพอใจมากกวา่แรงงานต่างดา้ว ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความส าเร็จของงาน 
ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นความมัน่คง ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ดา้นการบงัคบับญัชา 
และ ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยใชส้ถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบพบวา่  
ค่า p มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ประเภทแรงงานท่ี 
แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นลกัษณะของงานท่ี
แตกต่างกนั 
 ดา้นการยอมรับ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นสภาพการท างาน ดา้นค่าตอบแทน และ 
ดา้นสวสัดิการโดยใชส้ถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ พบวา่ ค่า p มีค่ามากกวา่ 0.05 
นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ประเภทแรงงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นลกัษณะของงานท่ีไม่แตกต่างกนั  
โดยท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจมากกวา่แรงงานต่างดา้ว 
 

อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาเปรียบเทียบแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 
ของบริษทั เฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั สามารถน าผลการวจิยัมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบริษทัเฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ 
เทคโนโลย ีจ  ากดัพบวา่แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วมีความพอใจในการปฏิบติังาน  
ตามแนวทฤษฏีสองปัจจยัของเฮอร์เบร์ิก พบวา่ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ในส่วนแรกปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของแรงงานไทย 
เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงไปต ่า ดงัน้ี 
 1. ดา้นลกัษณะของงาน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากแรงงานไทยเห็นวา่ ลกัษณะงานท่ีไม่เกินความสามารถ งานท่ีท าอยูเ่ป้นงานท่ีทา้ทาย
ความสามารถ งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีถูกใจ ปริมาณงานท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถ ลกัษณะ
งานท่ีท ามีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพ แต่เห็นวา่งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีน่าเบ่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปิยฉตัร ดวงสวา่ง (2547) พบวา่ พนกังานในบริษทัโตชิบา จ ากดั มีความพึงพอใจใน 
ดา้นลกัษณะของงานอยูร่ะดบัปานกลางส่วน ในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบั 
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ปานกลาง เน่ืองจากรู้สึกเห็นวา่ ลกัษณะงานท่ีไม่เกินความสามารถ งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีทา้ทาย
ความสามารถ งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีถูกใจ ปริมาณงานท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความสามารถ ลกัษณะ
งานท่ีท ามีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพ และงานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีน่าเบ่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
จรัส ธรรมธนารักษ ์(2546) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมประมงในจงัหวดัสมุทรสาคร  
มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นการยอมรับนบัถืออยูร่ะดบัปานกลาง 
 2.  ดา้นความส าเร็จของงาน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากพนกังานมีแรงงานจูงใจในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพค าตอบคืองานท่ีมีความทา้ทาย 
ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเก่ียวกบัความส าเร็จของงาน ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ของงาน และ 
การยอมรับนบัถือ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี คือก่อให้เกิดความพึงพอใจ (วชิยั แหวนเพชร, 2543)  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยั ชวนเสง่ียม (2540, หนา้ 37) พบวา่ แรงงานอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์ในจงัหวดัปทุมธานี มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จอยูร่ะดบั 
ปานกลาง ส่วนในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบัมาก เน่ืองจากพนกังานมีแรงจูงใจ 
ในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพค าตอบคืองานท่ีมีความทา้ทายท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเก่ียวกบั
ความส าเร็จของงานมาก ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ของงาน และการยอมรับนบัถือ ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ี คือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจมาก (วชิยั แหวนเพชร, 2543) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ปิยะ พจน์กระจ่าง (2540) พบวา่ แรงงานต่างดา้วอุตสาหกรรมก่อสร้างในจงัหวดันนทบุรี  
มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จอยูร่ะดบัมาก 
 3.  การยอมรับนบัถือ เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากรู้สึกวา่ ตนไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้แผนก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
วชิยั ชวนเสง่ียม (2540) ท่ีพบวา่ มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นการยอมรับระดบัปานกลาง และ
มีความพึงพอใจในดา้นการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนในดา้นแรงงานต่างดา้วมี 
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เน่ืองจากรู้สึกวา่ตนไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้แผนก  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยะ พจน์กระจ่าง (2540) พบวา่ แรงงานต่างดา้วอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในจงัหวดันนทบุรี มีความพึงพอใจในการท างานดา้นการยอมรับนบัถืออยูร่ะดบัมาก 
 4.  ความรับผดิชอบของงาน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดบั เน่ืองจาก
แรงงานไทยรู้สึกพอใจท่ีไดมี้โอกาสรับผิดชอบงานท่ีท าอยู ่ซ่ึงแผนกงานท่ีท าอยูไ่ดก้  าหนดหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจน และความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานเหมาะสมแลว้ 
พนกังานยงัมีโอกาสติดสินใจเก่ียวกบัวธีิการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทสพล รวมฉิมพลี 
(2539) ท่ีพบวา่ แรงงานไทยมีความพึงพอใจในดา้นความรับผดิชอบของงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ส่วนในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เน่ืองจากรู้สึกวา่ ตนไดรั้บ 
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การยอมรับจากหวัหนา้แผนก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรัส ธรรมธนารักษ ์(2546) พบวา่ 
แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมประมงในจงัหวดัสมุทรสาคร มีความพึงพอใจในการท างาน  
ดา้นการยอมรับนบัถืออยูร่ะดบัปานกลาง 
 5.  ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากแรงงานไทยเห็นวา่ มีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีโอกาสไดฝึ้กฝนเพื่อ 
เพิ่มทกัษะในการท างาน และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ปิยฉตัร ดวงสวา่ง (2547) พบวา่ พนกังานในบริษทัโตชิบา จ ากดั มีความพึงพอใจในดา้นลกัษณะ
ของงานอยูร่ะดบัปานกลาง ในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก
รู้สึกเห็นวา่ มีโอกาสไดฝึ้กฝนเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั 
แต่เห็นวา่ โอกาสไดเ้ล่ือนต ่าแหน่งมีนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประมวล จิตสะอาด (2543) 
พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจงัหวดัชลบุรี มีความพึงพอใจในการท างาน  
ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน อยูร่ะดบัปานกลาง ในส่วนแรกปัจจยัจากสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน ผลการศึกษาความพึงพอใจของแรงงานไทย เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีความพึงพอใจ 
สูงไปต ่า  
 6.  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากแรงงานไทยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน  
มีความสามคัคีกนั และมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยฉตัร  
ดวงสวา่ง (2547) พบวา่ พนกังานในบริษทัโตชิบา จ ากดั มีความพึงพอใจในดา้นลกัษณะของงาน 
อยูใ่นระดบัมาก ในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เน่ืองจากรู้สึกเห็นวา่  
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีความสามคัคีกนั และมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประมวล จิตสะอาด (2543) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในจงัหวดัชลบุรี มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  
อยูใ่นระดบัมาก 
 7.  ดา้นการบงัคบับญัชา เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู ่
ในระดบัมาก เน่ืองจากแรงงานไทยเห็นวา่ตนเองไดรั้บความเป็นธรรมจากหวัหนา้แผนก  
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหวัหนา้แผนก รู้สึกพอใจในความสามารถของหวัหนา้แผนกในการปกครอง
พนกังานและควบคุมงาน รวมทั้งพอใจในความสามารถของหวัหนา้แผนก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปิยฉตัร ดวงสวา่ง (2547) พบวา่ พนกังานในบริษทัโตชิบา จ ากดั มีความพึงพอใจในดา้น 
การบงัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากรู้สึกเห็นเห็นวา่ตนเองไดรั้บความเป็นธรรมจากหวัหนา้แผนก มีความสัมพนัธ์ท่ีดี 
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กบัหวัหนา้แผนก รู้สึกพอใจในความสามารถของหวัหนา้แผนกในการปกครองพนกังานและ
ควบคุมงาน รวมทั้งพอใจในความสามารถของหวัหนา้แผนก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ประมวล จิตสะอาด (2543) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจงัหวดัชลบุรี  
มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นดา้นการบงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก 
 8.  ดา้นนโยบายและการบริหาร เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากแรงงานไทยเห็นวา่ แรงงานไทยยนิดีปฏิบติัตามแนวทางหรือวธีิการ
ท่ีหวัหนา้แผนกก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และพอใจในนโยบายและการบริหารงาน นโยบาย และ
การบริหารท่ีบริษทัก าหนดเอ้ือใหก้ารท างานของตนเองมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ปรัศนี พิณอ าไพร (2542) พบวา่ พนกังานประกนัสังคม ในเขตจงัหวดัชลบุรี  
มีความพึงพอใจในดา้นนโยบายและการบริหาร อยูร่ะดบัปานกลาง ในดา้นแรงงานต่างดา้ว 
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เน่ืองจากรู้สึกเห็นเห็นวา่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากแรงงานไทยเห็นวา่ แรงงานไทยยนิดีปฏิบติัตามแนวทางหรือวธีิการ
ท่ีหวัหนา้แผนกก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และพอใจในนโยบายและการบริหารงาน นโยบาย และ 
การบริหารท่ีบริษทัก าหนดเอ้ือใหก้ารท างานของตนเองมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ประมวล จิตสะอาด (2543) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ในจงัหวดัชลบุรี มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นดา้นการบงัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 9.  ดา้นสภาพการท างาน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากแรงงานไทยเห็นวา่ สถานท่ีท างานมีสาธารณูปโภค เช่น ห้องน ้า น ้าด่ืม เพียงพอแก่ 
ความตอ้งการอยูใ่นสภาพดีเหมาะสมต่อการใชง้าน ทางโรงงานมีระบบการรักษาความปลอดภยั 
ท่ีเหมาะสมแก่การท างาน ตลอดจนมีการพกัผอ่นเพียงพอกบัความตอ้งการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปรัศนี พิณอ าไพร (2542) พบวา่ พนกังานประกนัสังคม ในเขตจงัหวดัชลบุรี มีความพึงพอใจ
ในดา้นนโยบายและการบริหาร อยูร่ะดบัปานกลางในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากรู้สึกเห็นวา่สถานท่ีท างานมีสาธารณูปโภค เช่น หอ้งน ้า น ้าด่ืม เพียงพอ 
แก่ความตอ้งการอยูใ่นสภาพดีเหมาะสมต่อการใชง้าน ทางโรงงานมีระบบการรักษาความปลอดภยั 
ท่ีเหมาะสมแก่การท างาน ตลอดจนมีการพกัผอ่นเพียงพอกบัความตอ้งการข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กนัชิชา กระโทกแบน (2542) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ในจงัหวดัสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน อยูร่ะดบัปานกลาง 
 10.  ดา้นสวสิดิการเป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก
แรงงานไทยเห็นวา่ ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองสวสิดิการต่าง ๆ เช่น ท่ีพกั ค่ารักษาพยาบาล หรือ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นอยา่งดี และท่ีพกัผอ่ยท่ีจดัใหเ้หมาะสมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของ ปรัศนี พิณอ าไพร (2542) พบวา่ พนกังานประกนัสังคม ในเขตจงัหวดัชลบุรี มีความพึงพอใจ
ในดา้นสวสิดิการอยูร่ะดบัปานกลาง ในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากรู้สึกเห็นวา่ ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองสวสิดิการต่าง ๆ เช่น ท่ีพกั ค่ารักษาพยาบาล
หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นอยา่งดี และท่ีพกัผอ่ยท่ีจดัใหเ้หมาะสมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กนัชิชา กระโทกแบน (2542) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ในจงัหวดัสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน อยูร่ะดบัปานกลาง 
 11.  ดา้นค่าตอบแทน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากแรงงานไทยเห็นวา่ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน และหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ ค่าตอบแทนเพียงพอต่อค่าครองชีพ และเงินล่วงเวลา หรือรายไดพ้ิเศษ เช่น โบนสั 
มีความพอใจปานกลางค่อนขา้งต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชิยั ชวนเสง่ียม (2543) ท่ีพบวา่  
มีความพึงพอใจในดา้นค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง ในดา้นแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง แต่ต ่ากวา่แรงงานไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัชิชา กระโทกแบน 
(2542) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจงัหวดัสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจ 
ในการท างาน ดา้นค่าตอบแทน อยูร่ะดบัปานกลาง  
 12.  ดา้นความมัน่คงในการท างาน เป็นดา้นท่ีแรงงานไทยมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
เน่ืองจากแรงงานไทย เห็นวา่ โรงงานของตนมีความมัน่คงในการด าเนินงานนอ้ย งานท่ีท าอยู ่
มีความมัน่คงนอ้ย และเห็นวา่การท างานของตนมีโอกาสเส่ียงต่อการถูกสอบสวนกลัน่แกลง้ หรือ
ถูกใหอ้อกจากงานไดโ้ดยง่ายซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิยั ชวนเสง่ียม (2543) ท่ีพบวา่  
มีความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงในการท างาน อยูใ่นระดบันอ้ย ในดา้นแรงงานต่างดา้ว 
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง แรงงานต่างดา้วเห็นวา่ โรงงานของตนมีความมัน่คงใน 
การด าเนินงาน งานท่ีท าอยูมี่ความมัน่คง และเห็นวา่การท างานของตนไม่ค่อยมีโอกาสเส่ียงต่อ 
การถูกสอบสวนกลัน่แกลง้ หรือถูกให้ออกจากงานไดโ้ดยง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
กนัชิชา กระโทกแบน (2542) พบวา่ แรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมก่อสร้างใน 
จงัหวดัสมุทรสงคราม มีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงคาดวา่จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบงาน และก่อใหเ้กิด 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีดงัน้ี 
 1.  ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแรงงานไทยความพึงพอใจโดยรวมอยู ่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ ดา้นความมัน่คง โดยแบ่งเป็น โรงงานของท่าน 
มีความมัน่คงในการด าเนินงาน งานท่ีท่านท าอยูมี่ความมัน่คง งานท่ีท่านท าอยูมี่โอกาสเส่ียงต่อ 
การถูกสอบสวน กลัน่แกลง้ หรือ ถูกให้ออกจากงานไดโ้ดยง่าย มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
ดงันั้น ผูบ้ริหารควรพิจารณาเร่ืองความมัน่คงของโรงงาน ควรจะหาสาเหตุวา่ท าไมพนกังานจึง 
คิดวา่โรงงานอยูใ่นสถานะท่ีไม่มัน่คง ความจะสร้างความเช่ือมัน่ใหพ้นกังาน เพื่อใหพ้นกังาน
สามารถท างานไดอ้ยา่งมัน่ใจวา่ทางโรงงานสามารถจะเป็นท่ีพึ่งได ้ 
 2.  แรงงานต่างดา้ว มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบวา่  
  2.1  ดา้นความรับผดิชอบ ในหวัขอ้โอกาสตดัสินใจเก่ียวกบัวธีิการท างาน และ 
วธีิแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
  2.2  ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ในหวัขอ้ ความพอใจในนโยบาย และ 
การบริหารงานมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
  2.3  ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย นอ้ยท่ีสุด  
 จะเห็นไดว้า่แรงงานต่างดา้วมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของโรงงานนอ้ย  
ทั้งดา้นการตดัสินใจ การเล่ือนต าแหน่ง อีกทั้งนโยบายเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วมกัถูกกีดกนั  
ดงันั้น ผูบ้ริหารควรจะหนัมาใหค้วามสนใจในแรงงานต่างดา้วบา้ง เพื่อให้แรงงานต่างดา้วสามารถ
ออกความคิดเห็นได ้เพื่อในอนาคตเม่ือโรงงานไดรั้บแรงงานต่างดา้วมาท างานมากข้ึน ทางผูบ้ริหาร
จะสามารถบริหารใหพ้นกังานสามารถท างานใหแ้ก่โรงงานไดเ้ตม็ท่ีเพื่อผลประโยชน์ของทาง
โรงงานเอง 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป 
 ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัประสิทธิภาพ 
ในการท างาน ของบริษทัเฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั เพื่อน าผลของการวจิยัไปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการบริหาร เพื่อใหพ้นกังานมี 
ผลการปฏิบติังานท่ีดีและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
 2.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของแรงงานไทย และ
แรงงานต่างดา้ว บริษทัเฉียวโยว่ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลย ีจ  ากดั จะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใน 
การบริหารบุคคลเพื่อใหพ้นกังานมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 
 3.  ควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานระหวา่งบริษทัอ่ืน ๆ  
ท่ีผลิตสินคา้ประเภทเดียวกนั 
 
 
 


