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ความต้องการในเง่ือนไขการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

กรณีศึกษาประชากร ในเขตเศรษฐกจิ อาํเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์ 

(OPERATION STAFFS’ NEED ON JOB CONDITIONS 

AT MUANG NAKHON SAWAN) 

สุดารัตน์  รังสิพลกุล1 ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

____________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัว่ามีผลต่อความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบติัการท่ี

แตกต่างกนั และเพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานดา้นต่างๆท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเขา้ทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง จ.

นครสวรรค์ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ี

ทาํงานอยูใ่นเขต อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ จาํนวน 400 คน ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซ่ึ ง

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และ

อาชีพ ส่วนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นด้านเง่ือนไขการทาํงานของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการ ดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการทาํงาน ดา้นค่าจา้ง 

เงินเดือน ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพการทํางานท่ีดี ด้าน

สวสัดิการอ่ืนๆ ดา้นนายจา้ง ส่วนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นขอ้มูลระดบัความตอ้งการ

ในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ส่วนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกบัความ 

คิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

_________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างสามารถสรุปไดว้่าเง่ือนไขการทาํงานท่ีมีอิทธิพล

ต่อระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการมากท่ีสุด

คือ เง่ือนไขด้านสภาพการทาํงาน คือพนักงานต้องการมีสภาวะแวดล้อมภายในท่ี

ทาํงานท่ีดี ถูกสุขลกัษณะ และในดา้นนายจา้ง ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการทาํงาน ดา้น

ค่าจา้ง เงินเดือน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ 

ตามลาํดบั 

 จากการทดสอบสมมติฐานตัวแปรต้นด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และอาชีพ พบวา่ตวัแปรดา้น ระดบัการศึกษา และ

อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : ความตอ้งการ, เง่ือนไขการทาํงาน, พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study is to assess the operation staffs’ 

personal factors that influence the need of job conditions and to review the 

requirement of operation staffs in Muang Nakhon Sawan who make a decision to 

apply for the jobs. The sample population consists of 400 people who work as the 

operation staffs in Muang Nakhon Sawan. Questionnaires were used to collect the 

data. It consists of four parts: Part 1 is personal information and includes gender, 

age, marital status, education, working experience and career. Part 2 is the samples’ 

opinion of the job conditions such as the job they are interested in, equipment, wage 

and salary, opportunities in work, working condition, benefits and the employers. 

Part 3 is the level of need in terms of the operation staffs. Part 4 is a suggestion of 

the samples. 

The result of the study concluded that the job conditions that influence the 

level of operation staffs’ need are as follows: Employee is required to work within a 



600 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 
 

good hygiene work place with a good employer, good equipment, good wages and 

salaries, opportunities in work and the work in which they are interested . 

The study found that education and career factors correlated with the level 

of operation staffs’ needs to apply for a job and is statistically significant at the 0.05 

level. 

KEYWORDS: NEED, JOB CONDITIONS, OPERATION STAFF  

บทนํา 

 ในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน หลายๆองค์กรมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ

ทรัพยากรมนุษยม์ากยิ่งข้ึน เพื่อให้กา้วทนักบัธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างมากมีการ

ทาํการค้าระหว่างประเทศอย่างเสรี มีการส่ือสารท่ีทันสมัย ทําให้องค์กรมีการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหาร เพื่อให้คงไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า ต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์ร ซ่ึงในดา้นของพนกังานเองก็มีตวัเลือกมากกวา่สมยัก่อน และ

สามารถเปล่ียนงานไดต้ามความถนดัและความตอ้งการของตนเอง เม่ือมีประสบการณ์ 

ตลอดจนวฒิุการศึกษา 

 จงัหวดันครสวรรค์เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่มากซ่ึงประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทาํให้ธุรกิจดาํเนินงานอย่างไม่ราบร่ืน เพื่อให้องค์กร

สามารถแข่งขนัไดใ้นภาวะท่ีส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทาํให้องค์กรจาํเป็น 

ตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองมากกว่าในอดีต และการเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนัในธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงการปรับตวัขององคก์รให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัน้ีทาํให้

บางองค์กรต้องมีการปลดพนักงาน ซ่ึงสาเหตุทั้งหลายอาจเกิดจากปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายนอกองค์กรได้แก่สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และ

สภาพแวดลอ้ม หรือจากปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกิจการ เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันว่ามีผลต่อความต้องการใน

เง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั 
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2. เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเข้าทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง จ.

นครสวรรค ์

สมมติฐานการวจัิย  

1. พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความ

ตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั 

2. เง่ือนไขการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการ

ทาํงาน 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 

1 เพศ 

2 อาย ุ

3 สถานภาพสมรส 

4 ระดบัการศึกษา 

5 ประสบการณ์การทาํงาน 

6 อาชีพ 

 
 

 

ระดบัความตอ้งการใน 

เง่ือนไขการทาํงานของ 

พนกังานระดบั

ปฏิบติัการ 

 

เง่ือนไขการทาํงาน 

1  ดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ 

2  ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสาํหรับการทาํงาน 

3  ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน 

4  ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

5  ดา้นสภาพการทาํงานท่ีดี 

6  ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ 

7  ดา้นนายจา้ง 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1. เพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลวา่มีผลต่อความตอ้งการ

ในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง  

จ.นครสวรรค ์

2. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงาน ตามปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง ขอ้เสนอและองค์ประกอบต่างๆ 

ในการจา้งงานใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูท่ี้สนใจเขา้ทาํงาน ในเขตเศรษฐกิจ 

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ต่อไปในอนาคต 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความตอ้งการในเง่ือนไข

การทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ไดแ้ก่ 

ทฤษฎีความตอ้งการของ คูเปอร์ Cooper (1958, pp. 31-33 อา้งถึงใน สิรินาตย ์

กฤษฎาธาร, 2552) กล่าวถึงความตอ้งการของบุคลากรในการทาํงานไวห้ลายประการ

ไดแ้ก่ ทาํงานท่ีเขาสนใจ อุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการทาํงาน ค่าจา้งเงินเดือนท่ียุติธรรม 

โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน สภาพการทาํงานท่ีดี รวมทั้งชัว่โมงการทาํงานท่ี

เหมาะสม และสถานท่ีทาํงานท่ีเหมาะสม ความสะดวกในการไปและกลบั รวมทั้ง

สวสัดิการอ่ืน ๆ ทาํงานร่วมกับผูบ้งัคบับญัชาท่ีเข้าใจในการควบคุมปกครอง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นคนท่ีเขายกยอ่งนบัถือ 

ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หนา้ 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยั

สั่งการ หมายถึง การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ี

เห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการ คือ การชัง่ใจ ไตร่ตรองและตดัสินใจเลือกทาง

ดาํเนินงานท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากหลายๆ ทางเพื่อให้ บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการ  
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อุไรลกัษณ์ ทองดี (2542 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมของพนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา 

บริษทัดีเอชเอ สยามวาลา จาํกดั ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ปัจจยั ตวัแปรอิสระทั้ง 7 ดา้น 

ต่างมีผลต่อความคิดเห็นและการตดัสินใจเขา้ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมของ

พนักงานระดับปฏิบัติการแตกต่างกัน โดยมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก

จาํนวน 4 ดา้น เรียงลาํดบัโดยคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละดา้นจากมากท่ีสุกไปถึง

นอ้ยท่ีสุดเป็นเกณฑ์ ไดด้งัน้ี (1) นายจา้ง (2) สภาพการทาํงานท่ีดี (3) สวสัดิการอ่ืนๆ

(4) ความตอ้งการอุปกรณ์ท่ีดีสาํหรับการทาํงาน และ ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจระดบั

ปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น เรียงลาํดบัโดยอาศยัคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละดา้นจาก

มากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการในเขตเศรษฐกิจ 

อาํเภอเมือง จ.นครสวรรค์ ซ่ึงสุ่มจากจาํนวนประชากรท่ีทาํงานในห้างร้าน ร้านคา้ 

บริษทัเอกชน และรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษาจากผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานโดยใช้

สูตรของ Cooper and Pamela ในการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งได ้400 ชุด ดาํเนินการ

เก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1-7 พฤษภาคม 2556 โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 

และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test  

F-Test และ MRA 

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.8 มีอายุระหวา่ง 20-29 

ปี ร้อยละ 44.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 48.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 31.8 

มีประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วง 5-10 ปี ร้อยละ 38.3 อาชีพพนกังานร้านคา้ทัว่ไป

ร้อยละ 41.0 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเง่ือนไขการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการเง่ือนไขการทาํงานดงัน้ี  

เป็นบริษทั หา้งร้านท่ีเปิดดาํเนินกิจการมานานแลว้ (ค่าเฉล่ีย 8.72)  มีอุปกรณ์ 

และเคร่ืองมือท่ีมีความปลอดภยัสูงในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 8.48) มีการให้เงิน

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกจากเงินเดือน เช่น โบนสั (ค่าเฉล่ีย 9.12) มีโอกาสท่ีจะไดรั้บ

การปรับเล่ือนตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน (ค่าเฉล่ีย 7.87)  สถานท่ีทาํงานมีความสะอาด ถูก

สุขลกัษณะ (ค่าเฉล่ีย 8.46) มีการให้ค่ารักษาพยาบาล (ประกนัสุขภาพ/และประกนั

อุบติัเหตุ) (ค่าเฉล่ีย 8.79) นายจา้งเป็นชาวไทย (ค่าเฉล่ีย 8.43)  

3.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ระดบัการศึกษา และอาชีพมีค่านยัสําคญัทางสถิติตํ่ากวา่ 0.05 จึงไดรั้บ

การยอมรับสมมติฐาน ดงันั้น ระดบัการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั

ความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

เง่ือนไขการทาํงานในดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับการ

ทาํงาน ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ดา้นสภาพการ

ทาํงานท่ีดี ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ ดา้นนายจา้ง มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการใน

เง่ือนไขการทาํงาน 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Independent 

Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tole 

rance 
VIF 

Constant -2.015 .146  -13.838 .000   

ดา้นการทาํงาน

ท่ีตนสนใจ(X1) 
.232 .013 .256 18.087 .000 .803 1.245 

ดา้นอุปกรณ์ท่ีดี

สาํหรับการ

ทาํงาน(X2) 

.222 .020 .206 11.106 .000 .468 2.137 

ดา้นค่าจา้ง 

เงินเดือน(X3) 
.184 .029 .151 6.420 .000 .292 3.429 

ดา้นโอกาส

กา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงาน

(X4) 

.206 .021 .217 9.691 .000 .319 3.133 

ดา้นสภาพการ

ทาํงาน(X5) 
.208 .027 .189 7.574 .000 .257 3.884 

ดา้นสวสัดิการ

อ่ืนๆ(X6) 
.050 .018 .052 2.735 .007 .448 2.232 

ดา้นนายจา้ง

(X7) 
.161 .024 .151 6.670 .000 .314 3.186 
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ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมีระดับความต้องการในเง่ือนไขการทํางาน

แตกต่างกนั 

เพศ t-Test .227 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .796 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test .459 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .000 ยอมรับ 

ประสบการณ์การทาํงาน F-Test .333 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .000 ยอมรับ 

 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่2 เง่ือนไขการทํางานมีความสัมพนัธ์กบัระดับความต้องการใน

เง่ือนไขการทาํงาน 

ด้า น ก า ร ทํา ง า น ท่ี ต น

สนใจ  
MRA .000  ยอมรับ 

ด้านอุปกรณ์ท่ีดีสําหรับ

การทาํงาน  
MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน  MRA .000 ยอมรับ 

ด้านโอกาสก้าวหน้าใน

หนา้ท่ีการงาน  
MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นสภาพการทาํงาน  MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ  MRA .007  ยอมรับ 

ดา้นนายจา้ง  MRA .000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัมีระดบัความตอ้งการใน

เง่ือนไขการทาํงานแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พุฒิชาย  กิตติมาวิกรม

(2537) ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขวญัในการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยั

ส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพท่ีต่างกนัมีระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงานแตกต่าง

กนั นั้นสอดคลอ้งกบันวลศิริ เปาโรหิตย ์(2528 : 77-78) ท่ีไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีการ

พฒันาการทางอาชีพของไอแซกสัน (Issacson) ท่ีว่า ในแต่ละอาชีพมักจะมีความ

ต้องการ ความรู้ความสามารถท่ีต่างกัน รวมทั้ งคุณลักษณะของบุคคลท่ีประสบ

ความสาํเร็จ ในแต่ละอาชีพก็มกัจะแตกต่างกนัออกไปดว้ย  ในการศึกษาเร่ืองเง่ือนไข

การทาํงานเง่ือนไขการทาํงานดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความตอ้งการในเง่ือนไขการทาํงาน นั้นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรสวรรค ์ชุม

พลกุล(2543) ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัจูงใจด้านโอกาสก้าวหน้าในการทาํงาน มี

ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของครู เง่ือนไขการทาํงานดา้นการทาํงานท่ีตนสนใจ 

ดา้นอุปกรณ์ท่ีดีสาํหรับการทาํงาน ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นสวสัดิการอ่ืนๆ และดา้นนายจา้งนั้น สอดคลอ้งกบั

ผลวิจยัของ สิทธิพงศ์ ณ เชียงใหม่ (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เลือกเขา้ทาํงานกบัภาคเอกชนของนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิค ผลการศึกษาสรุปไดว้่า 

ปัจจยัตวัแปรอิสระทั้ง 7 ดา้น ต่างมีผลต่อความคิดเห็นและการตดัสินใจของนกัศึกษา

ท่ีพร้อมจะสมคัรเขา้ทาํงานกบัภาคเอกชนอยูใ่นระดบัสูงเกือบทุกดา้น และเรียงลาํดบั

ความสําคญั โดยเฉพาะคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละด้านเป็นเกณฑ์ ได้ดังน้ี (1) 

ค่าจา้ง เงินเดือน (2) สภาพการทาํงานท่ีดี (3) ความตอ้งการของอุปกรณ์ท่ีดีในการ

ทาํงาน (4) โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (5) นายจา้ง (6) สวสัดิการอ่ืนๆ (7) ความ

ตอ้งการทาํงานท่ีตนเองสนใจ 

 

 

 



608 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ด้านสวสัดิการต่างๆ 

บริษทั หา้งร้านควรมีการดูแลเร่ืองสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังานทุกระดบัเช่น 

พนกังานระดบัปฏิบติัการผูซ่ึ้งเป็นพนกังานชัว่คราว 

ด้านอุปกรณ์ทีด่ีสําหรับการทาํงาน 

บริษทั ห้างร้านควรจดัสรรอุปกรณ์การทาํงานท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ทาํงานของพนักงานให้เกิดความคล่องแคล่ว รวดเร็ว รวมทั้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายท่ีจะเกิดแก่พนกังานในขณะท่ีปฏิบติังานอยู่อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อ

จาํนวนพนกังาน 

ด้านค่าจ้าง เงินเดือน  

บริษทั หา้งร้านควรมีค่าตอบแทน หรือเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ 

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง และสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน 

ด้านสภาพการทาํงานทีด่ี  

บริษทั หา้งร้านควรจดัสถานท่ีทาํงานใหเ้หมาะสม ถูกสุขลกัษณะ 

ด้านนายจ้าง  

บริษทั ห้างร้านควรสร้างความน่านบัถือ อีกทั้งเขา้ใจพนกังาน และสามารถ

กาํหนดนโยบายของบริษทั หา้งร้าน และสอนงานแก่พนกังานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ด้านตัวแปร 

ควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาให้มากข้ึนโดยเฉพาะตัวแปรอิสระในด้าน

นโยบายการบริหารงานของบริษทั หา้งร้าน ขวญักาํลงัใจของพนกังาน เพื่อนร่วมงาน 
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