ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

พิเชษฐ์ ประเสริ ฐอังกูร

งานนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ สําหรับผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมษายน 2557
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา
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บทที่5
สรุปอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน-เซโน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการตัดสิ นใจเข้าทํางานตาม
ปัจจัยความต้องการด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทํางาน ในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 3ส่ วนได้แก่ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนก
ตาม เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย (GPA) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ภูมิลาํ เนา เป้ าหมายหลังจาก
สําเร็ จส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัยความต้องการด้านต่าง ๆ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในแขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว)ผลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400ตัวอย่างในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป SPSS for windows โดยมีสถิติที่เลือกใช้ดงั นี้ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ Independent sample t-test หรื อ One-way ANOVA F-test

สรุปผลการวิจยั
ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บ
รวบรวมมาได้จาํ นวน 400 ตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการทางสถิติและทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั กําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง
เท่ากับร้อยละ 5 (0.05) ซึ่งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. สรุ ปผลข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจํานวนคิดเป็ นร้อยละ 60.00
โดยมีช่วงมีอายุ 25-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.50 ด้านเกรดเฉลี่ย (GPA) ผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 2.50-2.99 คิดเป็ นร้อยละ 31.25 กลุ่มตัวอย่าง
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ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวตํ่ากว่าตํ่ากว่า 1,000,000 กีบ คิดเป็ นร้อยละ 55.00
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลาํ เนาที่ แขวงสะหวันนะเขต คิดเป็ นร้อยละ 52.50 มีเป้ าหมายหลังจาก
สําเร็ จการศึกษาเป็ นธุรกิจเอกชนคิดเป็ นร้อยละ 32.50 ส่ วนใหญ่มีผมู ้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เป็ นมารดาคิดเป็ นร้อยละ 37.50
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ความสําคัญกับการตัดสิ นใจเข้าทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านค่าจ้าง เงินเดือนมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( X =4.35) รองลงมาคือ
ด้านสวัสดิการอื่น ๆ ( X =3.84) ขณะที่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยูใ่ นระดับมากและมี
ค่าเฉลี่ยเป็ นลําดับสุ ดท้าย ( X =3.71) จําแนกเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านการทํางานที่ตนสนใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีรายละเอียดตามลําดับ
ดังนี้คือเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 4.12
รองลงมาได้แก่เป็ นโรงงานที่มนั่ คงมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 4.10 ลําดับที่ 3 เป็ นงานที่ตรงความชอบ
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.57
ด้านค่าจ้าง เงินเดือนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีรายละเอียดตามลําดับ
ดังนี้คือมีการให้เงินเดือนสูงกว่าโรงงานอื่นๆมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด 4.57 รองลงมาได้แก่
มีการจ่ายค่าเบี้ยขยัน 4.36ลําดับที่ 3 มีการให้เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากเงินเดือน เช่น โบนัสมี
ค่าเฉลี่ย 4.32
ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีรายละเอียด
ตามลําดับดังนี้คือมีโอกาสที่จะได้รับการโยกย้ายไปทํางานในส่ วนที่สาํ คัญขึ้นมีลาํ ดับความสําคัญ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 4.08 รองลงมาได้แก่มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
มีค่าเฉลี่ย ระดับมาก 4.04 ลําดับที่ 3 มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนให้ไปดูงานนอกสถานที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.58
ด้านสภาพการทํางานภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ
มีความปลอดภัยต่อร่ างกายในขณะการทํางานมีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.98
รองลงมาได้แก่สถานที่ทาํ งานมีความสะอาด ถูกสุ ขลักษณะมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.89 ลําดับที่ 3
มีการจัดสถานที่ทาํ งาน จัดวางสิ่ งของที่ใช้ในการทํางานอย่างเป็ นระเบียบมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.87
ด้านสวัสดิการอื่น ๆโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้คือ
มีบา้ นพักให้พนักงานเช่าในราคาถูกมีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.89 รองลงมา
ได้แก่มีบริ การข้าวอาหารกลางวัน นํ้าดื่มฟรี หรื อให้บริ การในราคาถูก มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.88
และลําดับที่ 3 มีบริ การรับ-ส่ งระหว่างที่ทาํ งานกับบ้านพัก หรื อการให้เงินช่วยค่าเดินทางไป-กลับ
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มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.87
ด้านนายจ้างโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้คือนายจ้าง/
หัวหน้างานที่เป็ นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคม มีลาํ ดับความสําคัญมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.89
รองลงมาได้แก่นายจ้าง/ หัวหน้างาน เป็ นคนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.88 ลําดับที่
3 คือนายจ้าง/ หัวหน้างานที่เป็ นคนมีวิสยั ทัศน์ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3.87
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยตัวแปรทีม่ ีนัยสํ าคัญทางสถิติทรี่ ะดับความสํ าคัญ ร้ อย
ละ 95 ได้ แก่
สมมติฐานนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทํางานตามปัจจัยความต้องการด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี้
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทํางานตามปัจจัยความ
ต้องการด้านต่างๆที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทํางานตามปัจจัยความ
ต้องการด้านต่างๆพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปัจจัยส่ วนบุคคลเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทํางานตามปัจจัย
ความต้องการด้านต่าง ๆ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
4. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าทํางานตามปั จจัยความต้องการด้านต่าง ๆ ต่าง ๆ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้านค่าจ้าง
เงินเดือนโดยการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวตํ่ากว่า 1,000,000
กีบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 10,000,001 กีบ ขึ้นไปมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทํางานตาม
ปัจจัยความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านภูมิลาํ เนาที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าทํางานตามปัจจัย
ความต้องการด้านต่าง ๆ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
6. ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเป้ าหมายหลังจากสําเร็ จการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าทํางานตามปัจจัยความต้องการด้านต่างๆพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านผูม้ ีส่วนรวมในการตัดสิ นใจที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทํางานตามปัจจัยความต้องการด้านต่าง ๆ พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ในแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นั้นสามารถนําผลที่ได้ไปเป็ นข้อมูลสําหรับทํา
ให้ทราบถึงความแตกต่างในด้านปัจจัยความต้องการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย ในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุ ง ข้อเสนอและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการจ้างงานให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของของผูท้ ี่สนใจเข้าทํางาน ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตผลการศึกษา
ในครั้งนี้พบว่าปัจจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่ต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าทํางานตามปั จจัยความต้องการด้านต่าง ๆ ต่าง ๆ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนด้าน
ค่าจ้าง เงินเดือนโดยการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวตํ่ากว่า
1,000,000 กีบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 10,000,001 กีบ ขึ้นไปมีผลต่อการตัดสิ นใจเข้า
ทํางานตามปั จจัยความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
จํานง พรายแย้มแข (2548) กล่าวว่า การตัดสิ นใจในการทํางานนั้นสามารถที่จะพิจารณา
ได้จากเครื่ องชี้ต่าง ๆ ดังนี้คือ ความเพียงพอของรายได้ในการปฏิบตั ิงานสภาพการปฏิบตั ิงาน
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานโอกาสก้าวหน้าความสําเร็ จในการทํางานร่ วมกันความสามารถในการทํางานร่ วมกัน
ความเหมาะสมของปริ มาณงานในหน้าที่ความรับผิดชอบความยุติธรรมและสวัสดิการของ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ชวาล นิ่มพิจารณ์ (2548) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั องกรณ์หอ้ งเย็น จํากัด พบว่าพนักงานรายวันซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 62.6
และเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 37.4 ให้ความสําคัญกับปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือยกย่องและชมเชยจากผูอ้ ื่น ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะของงานที่ทาํ ด้านความสัมฤทธิ์ผล และด้านการมีโอกาสก้าวหน้า
ตามลําดับ โดยพนักงานรายวันให้ความสําคัญกับปัจจัยช่วยลดความไม่พอใจในการทํางานหรื อ
ปัจจัยคํ้าจุนชีวติ ส่ วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือด้านสภาพการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านการ
สอนและการแนะนําเทคนิค ด้านนโยบายการบริ หารของบริ ษทั ด้านตําแหน่งหน้าที่การงาน
ด้านสวัสดิการ และด้านความมัน่ คงในงาน ตามลําดับ
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มณฑาทิพย์ วงษ์ดรุ ณี (2547) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ม การลาออก
โอนย้ายของพยาบาลทหารอากาศ โดยใช้แนวทางของทฤษฎี 2 ปัจจัยคือ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน
มาศึกษาความสัมพันธ์เปรี ยบเทียบกับอายุและตําแหน่ง ซึ่งเป็ นตัวกําหนดความพึงพอใจในการ
ทํางาน พบว่าในด้านปัจจัยนั้น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผลต่อแนวโน้มการลาออกและ
โอนย้ายหน่วยงานมากที่สุด เช่นเดียวกับการได้รับความยอมรับนับถือ ส่ วนความรับผิดชอบ
ความสําเร็ จในงานที่ทาํ และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิน้ นั อยูใ่ นระดับปานกลาง สําหรับปัจจัยคํ้าจุน
ด้านเงินเดือน เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ด้านโอกาส
ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นโยบายการบริ หาร ส่ วนด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา
ความมัน่ คงในงาน ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน สถานะทางอาชีพ และสภาพการทํางาน นั้นได้รับ
ความสําคัญในระดับปานกลาง
สําหรับความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อแนวโน้ม การลาออก โอน ย้าย เทียบกับอายุ
และตําแหน่ง พบว่าพยาบาลทหารอากาศที่อายุนอ้ ยให้ระดับความสําคัญของปัจจัยทั้งสอง ที่มีผลต่อ
การลาออก โอน ย้าย อยูใ่ นระดับมาก ในขณะที่พยาบาลทหารอากาศที่มีตาํ แหน่งสูงให้ระดับ
ความสําคัญของปัจจัยทั้งสองอยูใ่ นระดับปานกลาง

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วบุคคลนั้นมีความรู ้สึกและ
ความต้องการในการดําเนินพฤติกรรมต่าง ๆ อยูต่ ลอดทุกช่วงเวลาของชีวิตทั้งนี้เพราะความรู ้สึก
และความต้องการมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของบุคคลเป็ นการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ที่จะทําให้บุคคลมีความสุ ขมากขึ้นดังกล่าวในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั จึงได้ขอนําเสนอข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาดังนี้
1. โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนควรให้ความสําคัญต่อการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อให้เกิดความต้องการหรื อความปรารถนาที่จะอยู่
ในองค์กรต่อไปเช่นควรให้ความสําคัญกับการเพิม่ เงินเดือนและสวัสดิการทํางานควรให้การ
ส่ งเสริ มความก้าวหน้าในการทํางานควรมีการจัดงานให้เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน
ควรจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานและควรสร้างความยุติธรรมต่อพนักงาน
ในทุกฝ่ ายปฏิบตั ิงาน
2. โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนควรให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้นเช่นควรมีการจัดฝึ กอบรม
การจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานเพราะสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นการส่งผลให้
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พนักงานมีทศั นคติที่ดีต่อองค์การอันจะส่ งผลทําให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ทํางานและเป็ นผูม้ ีสมรรถภาพในการทํางานได้บรรลุผลสําเร็ จตามต้องการอีกทั้งเป็ นการสร้าง
ความผูกพันให้พนักงานมีต่อองค์การมากยิง่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติหรื อแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
เพื่อผลการศึกษาจะทราบถึงทัศนคติและแรงจูงใจของพนักงานที่มีต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้นขึ้น

