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บทที่5 
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวนั-เซโน ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัและวิทยาลยั ในแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจเขา้ทาํงานตาม
ปัจจยัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัในแขวงสะหวนันะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ
แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 3ส่วนไดแ้ก่ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนก
ตาม เพศ อาย ุเกรดเฉล่ีย (GPA) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ภูมิลาํเนา เป้าหมายหลงัจาก
สาํเร็จส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น เก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นเพิ่มเติม มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัในแขวงสะหวนัเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว)ผลจากการเกบ็แบบสอบถามจาํนวน 400ตวัอยา่งในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
โปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป SPSS for windows โดยมีสถิติท่ีเลือกใชด้งัน้ีค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติ Independent sample t-test หรือ One-way ANOVA F-test 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัและวิทยาลยั ในแขวงสะหวนันะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็
รวบรวมมาไดจ้าํนวน 400 ตวัอยา่งมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการทางสถิติและทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยักาํหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง
เท่ากบัร้อยละ 5 (0.05) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 1. สรุปผลข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวนคิดเป็นร้อยละ 60.00
โดยมีช่วงมีอาย ุ25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.50 ดา้นเกรดเฉล่ีย (GPA) ผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย (GPA) 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 31.25 กลุ่มตวัอยา่ง 
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ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวตํ่ากวา่ตํ่ากวา่ 1,000,000 กีบ คิดเป็นร้อยละ 55.00 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาท่ี แขวงสะหวนันะเขต คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีเป้าหมายหลงัจาก
สาํเร็จการศึกษาเป็นธุรกิจเอกชนคิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่มีผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
เป็นมารดาคิดเป็นร้อยละ 37.50 
 2.  สรุปผลการวเิคราะห์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นนกัศึกษา มหาวทิยาลยัและวิทยาลยั ในแขวงสะหวนันะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ความสาํคญักบัการตดัสินใจเขา้ทาํงาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรม ดา้นค่าจา้ง เงินเดือนมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( =4.35) รองลงมาคือ 
ดา้นสวสัดิการอ่ืน ๆ ( =3.84) ขณะท่ี ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมากและมี
ค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัสุดทา้ย ( =3.71) จาํแนกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 ดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีรายละเอียดตามลาํดบั
ดงัน้ีคือเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 4.12 
รองลงมาไดแ้ก่เป็นโรงงานท่ีมัน่คงมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 4.10 ลาํดบัท่ี 3 เป็นงานท่ีตรงความชอบ 
มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.57 
 ดา้นค่าจา้ง เงินเดือนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดตามลาํดบั
ดงัน้ีคือมีการใหเ้งินเดือนสูงกวา่โรงงานอ่ืนๆมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด 4.57 รองลงมาไดแ้ก่
มีการจ่ายค่าเบ้ียขยนั 4.36ลาํดบัท่ี 3 มีการใหเ้งินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ นอกจากเงินเดือน เช่น โบนสัมี
ค่าเฉล่ีย 4.32 
 ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีรายละเอียด
ตามลาํดบัดงัน้ีคือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการโยกยา้ยไปทาํงานในส่วนท่ีสาํคญัข้ึนมีลาํดบัความสาํคญั
มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 4.08 รองลงมาไดแ้ก่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ 
มีค่าเฉล่ีย ระดบัมาก 4.04 ลาํดบัท่ี 3 มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ปดูงานนอกสถานท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.58 
 ดา้นสภาพการทาํงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ 
มีความปลอดภยัต่อร่างกายในขณะการทาํงานมีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.98 
รองลงมาไดแ้ก่สถานท่ีทาํงานมีความสะอาด ถูกสุขลกัษณะมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.89 ลาํดบัท่ี 3  
มีการจดัสถานท่ีทาํงาน จดัวางส่ิงของท่ีใชใ้นการทาํงานอยา่งเป็นระเบียบมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.87 
 ดา้นสวสัดิการอ่ืน ๆโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือ  
มีบา้นพกัใหพ้นกังานเช่าในราคาถูกมีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.89 รองลงมา
ไดแ้ก่มีบริการขา้วอาหารกลางวนั นํ้าด่ืมฟรี หรือใหบ้ริการในราคาถูก มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.88 
และลาํดบัท่ี 3 มีบริการรับ-ส่งระหวา่งท่ีทาํงานกบับา้นพกั หรือการใหเ้งินช่วยค่าเดินทางไป-กลบั  

X
X

X
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มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.87 
ดา้นนายจา้งโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ีคือนายจา้ง/ 

หวัหนา้งานท่ีเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือสงัคม มีลาํดบัความสาํคญัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.89 
รองลงมาไดแ้ก่นายจา้ง/ หวัหนา้งาน เป็นคนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.88 ลาํดบัท่ี 
3 คือนายจา้ง/ หวัหนา้งานท่ีเป็นคนมีวิสยัทศัน์ มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 3.87 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยตัวแปรทีมี่นัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดบัความสําคญั ร้อย
ละ 95 ได้แก่ 
 สมมติฐานนกัศึกษา มหาวิทยาลยัและวิทยาลยัในแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ทาํงานตามปัจจยัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานตามปัจจยัความ
ตอ้งการดา้นต่างๆท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายตุ่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานตามปัจจยัความ
ตอ้งการดา้นต่างๆพบวา่โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.  ปัจจยัส่วนบุคคลเกรดเฉล่ีย (GPA) ท่ีต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานตามปัจจยั
ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 4.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ทาํงานตามปัจจยัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ต่าง ๆ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนดา้นค่าจา้ง 
เงินเดือนโดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวตํ่ากวา่ 1,000,000 
กีบกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 10,000,001 กีบ ข้ึนไปมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานตาม
ปัจจยัความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นภูมิลาํเนาท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานตามปัจจยั
ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 6.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเป้าหมายหลงัจากสาํเร็จการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ทาํงานตามปัจจยัความตอ้งการดา้นต่างๆพบวา่โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 7.  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นผูมี้ส่วนรวมในการตดัสินใจท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ทาํงานตามปัจจยัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ พบวา่ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภปิรายผล 
 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัและวิทยาลยั ในแขวงสะหวนันะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นั้นสามารถนาํผลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลสาํหรับทาํ
ใหท้ราบถึงความแตกต่างในดา้นปัจจยัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัและ
วิทยาลยั ในแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุง ขอ้เสนอและองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการจา้งงานใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของของผูท่ี้สนใจเขา้ทาํงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตผลการศึกษา 
ในคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีต่างกนัมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ทาํงานตามปัจจยัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ต่าง ๆ จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนดา้น
ค่าจา้ง เงินเดือนโดยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวตํ่ากวา่ 
1,000,000 กีบกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 10,000,001 กีบ ข้ึนไปมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
ทาํงานตามปัจจยัความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
 จาํนง พรายแยม้แข (2548) กล่าววา่ การตดัสินใจในการทาํงานนั้นสามารถท่ีจะพิจารณา
ไดจ้ากเคร่ืองช้ีต่าง ๆ ดงัน้ีคือ ความเพียงพอของรายไดใ้นการปฏิบติังานสภาพการปฏิบติังาน 
ความร่วมมือในการปฏิบติังานความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานโอกาสกา้วหนา้ความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนัความสามารถในการทาํงานร่วมกนั 
ความเหมาะสมของปริมาณงานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบความยติุธรรมและสวสัดิการของ
หน่วยงานไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
 ชวาล น่ิมพิจารณ์ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนกังาน 
บริษทั องกรณ์หอ้งเยน็ จาํกดั พบวา่พนกังานรายวนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.6 
และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.4 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือยกยอ่งและชมเชยจากผูอ่ื้น ความรับผดิชอบ
ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีทาํ ดา้นความสมัฤทธ์ิผล และดา้นการมีโอกาสกา้วหนา้
ตามลาํดบั โดยพนกังานรายวนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัช่วยลดความไม่พอใจในการทาํงานหรือ
ปัจจยัคํ้าจุนชีวติส่วนตวัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นการ
สอนและการแนะนาํเทคนิค ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั ดา้นตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน  
ดา้นสวสัดิการ และดา้นความมัน่คงในงาน ตามลาํดบั 
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 มณฑาทิพย ์วงษด์รุณี (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้ การลาออก
โอนยา้ยของพยาบาลทหารอากาศ โดยใชแ้นวทางของทฤษฎี 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน
มาศึกษาความสมัพนัธ์เปรียบเทียบกบัอายแุละตาํแหน่ง ซ่ึงเป็นตวักาํหนดความพงึพอใจในการ
ทาํงาน พบวา่ในดา้นปัจจยันั้น ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีผลต่อแนวโนม้การลาออกและ
โอนยา้ยหน่วยงานมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ส่วนความรับผดิชอบ 
ความสาํเร็จในงานท่ีทาํและลกัษณะงานท่ีปฏิบติันั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง สาํหรับปัจจยัคํ้าจุน  
ดา้นเงินเดือน เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัท่ีหน่ึง รองลงมาคือ ดา้นโอกาส
ไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต นโยบายการบริหาร ส่วนดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา  
ความมัน่คงในงาน ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน สถานะทางอาชีพ และสภาพการทาํงาน นั้นไดรั้บ
ความสาํคญัในระดบัปานกลาง 
 สาํหรับความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้ การลาออก โอน ยา้ย เทียบกบัอายุ
และตาํแหน่ง พบวา่พยาบาลทหารอากาศท่ีอายนุอ้ยใหร้ะดบัความสาํคญัของปัจจยัทั้งสอง ท่ีมีผลต่อ
การลาออก โอน ยา้ย อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีพยาบาลทหารอากาศท่ีมีตาํแหน่งสูงใหร้ะดบั
ความสาํคญัของปัจจยัทั้งสองอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่โดยธรรมชาติแลว้บุคคลนั้นมีความรู้สึกและ 
ความตอ้งการในการดาํเนินพฤติกรรมต่าง ๆ อยูต่ลอดทุกช่วงเวลาของชีวิตทั้งน้ีเพราะความรู้สึก
และความตอ้งการมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของบุคคลเป็นการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน 
ท่ีจะทาํใหบุ้คคลมีความสุขมากข้ึนดงักล่าวในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดข้อนาํเสนอขอ้เสนอแนะ 
ในการศึกษาดงัน้ี 
 1.  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพเิศษสะหวนั-เซโนควรใหค้วามสาํคญัต่อการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการหรือความปรารถนาท่ีจะอยู่
ในองคก์รต่อไปเช่นควรใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมเงินเดือนและสวสัดิการทาํงานควรใหก้าร
ส่งเสริมความกา้วหนา้ในการทาํงานควรมีการจดังานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของพนกังาน
ควรจดักิจกรรมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานและควรสร้างความยติุธรรมต่อพนกังาน 
ในทุกฝ่ายปฏิบติังาน 
 2.  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพเิศษสะหวนั-เซโนควรใหค้วามสาํคญัต่อการ
พฒันาบุคลากรในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึนเช่นควรมีการจดัฝึกอบรม
การจดักิจกรรมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการส่งผลให้
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พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารอนัจะส่งผลทาํใหบุ้คลากรมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
ทาํงานและเป็นผูมี้สมรรถภาพในการทาํงานไดบ้รรลุผลสาํเร็จตามตอ้งการอีกทั้งเป็นการสร้าง 
ความผกูพนัใหพ้นกังานมีต่อองคก์ารมากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน 
 2.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาทศันคติหรือแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน
เพื่อผลการศึกษาจะทราบถึงทศันคติและแรงจูงใจของพนกังานท่ีมีต่อขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานมากยิง่ข้ึนข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


