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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงาน

ต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั (2) เพ่ือเปรียบเทยีบ

แรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี 

(1989) จาํกัด จาํแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทาํงาน รายได้ และ

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 

วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สามารถเกบ็ข้อมูลที่มีคุณภาพสมบูรณ์ได้ จากกลุ่มตัวอย่าง

จาํนวน 254 คน ใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ประชากร 2 กลุ่ม ใช้ t – test และ ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปใช้     

F – test สาํหรับทดสอบความแตกต่างรายคู่ของ F – test 

ผลการศึกษาพบว่า  

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตํ่ากว่า 21 ปี มาก

ที่สดุ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอายุการทาํงานในบริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั1 – 

3 ปีมากที่สุดส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  น้อยกว่า 5,000 บาท และอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่

เกนิ 1 ปี มากที่สดุ 

2. แรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ด

แฟคทอร่ี (1989) จาํกัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงส่วนปัจจัยคํา้จุน มีความสาํคัญ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านความม่ันคงในการทาํงานมีความสาํคัญอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาด้านเงินเดือน สาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานสาํคัญอยู่ใน

ระดับปานกลาง และด้านความสมัพันธร์ะหว่างผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานสาํคัญอยู่ในระดับ

ปานกลางปัจจัยจูงใจ  มีความสาํคัญในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านความสาํเรจ็ในการ 
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ทาํงานมีความสาํคัญสงูที่สดุอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน สาํคัญปานกลาง ด้านลักษณะของงานที่ทาํสาํคัญปานกลาง และด้านความรับผิดชอบสาํคัญ

ปานกลาง 

3.  เพศ อายุ สถานภาพสมรส  อายุการทาํงาน รายได้ และระยะเวลาที่อยู่ในประเทศ

ไทยของแรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 

1.  บทนาํ 
สังคมไทยในปัจจุบันน้ี ประสบปัญหาที่มีผลมาจากการจ้างแรงงานต่างด้าวของ

ผู้ประกอบการ เน่ืองจากค่าจ้างอยู่ในอตัราที่ค่อนข้างตํ่ากว่าการจ้างแรงงานในไทย การเล่ือนไหล

ของแรงงานต่างด้าวอาศัยการแฝงตัวเข้ามาบริเวณรอยต่อของแดนไทยกัมพูชา พม่า และลาว 

ดังน้ันรัฐบาลจึงจําเป็นต้องดูและมีมาตรการสาํหรับการดูแลเพ่ือให้การจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพปรากฎการณ์การใช้แรงงานข้ามชาติ สะท้อนความเช่ือมโยงทางเศรษฐกจิ การเมือง 

และการสื่อสารในสังคมโลกที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นสาเหตุที่ทาํให้แรงงานต้องการเข้ามาแสวงหางาน 

สาํหรับสังคมไทยแรงงานที่เข้ามามีบทบาทที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม ทางด้านการเมือง 

ก่อให้เกดิการแย่งงานมากยิ่งขึ้น ได้แก่ แรงงานสัญชาติพม่า แรงผลักดันสาํคัญที่ทาํให้ประชากร

ของพม่ามีความต้องการที่จะเข้ามาทาํงานในประเทศไทยคือ ปัญหาทางด้านการเมือง ซ่ึงเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนต้องอดอยากยากแค้นความไม่ปลอดภัยในการดาํรงชีวิตประกอบกับ

ไทยยังขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตปละภาคการอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสที่ชาวพม่าจะเข้า

มามีบทบาทในเร่ืองการค้าแรงงานมากย่ิงขึ้น (คาํรบ ปัญญาแก้ว และคณะ. 2551 : 75) 
สาํหรับประเทศไทย เร่ิมมีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวและเปิดให้ขึ้ นทะเบียนมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน การดําเนินการของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาจะใช้มติ

คณะรัฐมนตรีเป็นเคร่ืองมือ ดาํเนินการเชิงนโยบาย เพ่ือให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ เกดิความม่ันคงต่อรัฐและเกดิประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

แม้ว่าจาํนวนแรงงานต่างด้าวจะเพ่ิมขึ้ นตามอุปสงค์ของผู้ประกอบการและศักยภาพการพัฒนา

เศรษฐกจิประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเองกมี็อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิอยู่ในระดับสงูโดยเฉพาะ

ช่วง หลังปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกจิดังกล่าว ทาํให้คนไทยมี

โอกาสในการเลือกทํางานมากขึ้ น มีทางเลือกในการบริโภคสินค้า รวมทั้งการเข้าถึงระบบ

สาธารณสขุได้อย่างทั่วถึง ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ทาํให้ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเผชิญกบัภาวะการ

ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในสาขา ธุรกิจก่อสร้าง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ที่มี

ความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เม่ือผู้ประกอบการไทยในธุรกิจสาขาดังกล่าว มีอุป

สงค์ต่อแรงงานสงู แต่ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะคนงานไทย ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง

พม่า ลาว และกัมพูชา มีแรงงานจาํนวนมากที่ยากจน และต้องการหางานทาํ (กรุงเทพธุรกิจ. 

2553. สบืค้นเม่ือ 27 สงิหาคม 2557, จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=542583  
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บริษัทไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกัด เป็นโรงงานผลิตอาหารกระป๋อง ได้แก่ ผัก 

ผลไม้ นํ้าผลไม้ และสับปะรด เพ่ือการส่งออกตั้งอยู่ที่ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีมี

แรงงานคนไทยประมาณจาํนวน 500 คน และแรงงานต่างด้าวมากถึง 750 คน ดังน้ันการศึกษา

แรงจูงใจในการทาํงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกัด 

จะทาํให้ทราบถึงปัจจัยสาํคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในบริษัทไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี 

(1989) จาํกดั เพราะจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงปัจจัยที่จะต้องให้ความสนใจและเอาใจ

ใส่เป็นพิเศษเพ่ือทาํให้แรงงานต่างด้าวเกดิความพึงพอใจในการทาํงานไม่ทาํให้เกดิการสิ้นเปลือง

หรือสูญเปล่า และทาํให้เกิดประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงานสูงสุดเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็น

ปัจจัยที่ผันแปรมีความต้องการต่างๆ หากองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขา

เหล่าน้ัน พวกเขาจะยินดีและเต็มใจที่จะทาํงานให้ดีที่สุด การดําเนินการของธุรกิจน้ันกจ็ะมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ ผลที่ตามมากค็ือสภาพการเป็นอยู่และการดาํเนินชีวิตใน

สงัคมส่วนรวมดีขึ้น 

ในยุคปัจจุบันผู้บริหารจาํเป็นต้องใช้แรงจูงใจในการดึงดูดใจพนักงานในองค์กร โดย

การจัดหาสิ่งจูงใจ (Incentives) และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าวเกิดความพึงพอใจในการ

ทาํงานให้ได้สูงสุดการใช้สิ่งจูงใจเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนํามาช่วยกระตุ้ นให้แรงงานต่างด้าว

ปฏบิัติงานอย่างเตม็ความสามารถ และแม้จะเป็นการยากอยู่ไม่น้อยที่ผู้บริหารจะจูงใจแรงงานต่าง

ด้าวในบริษัทไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกัด ซ่ึงมีความต้องการ ความรู้ สึกนึกคิดและความ

แตกต่างกนัให้มาร่วมกนัทาํงาน อย่างไรกต็ามผู้บริหารจะต้องให้ความเอาใจใส่ และระมัดระวังใน

การนาํสิ่งจูงใจมาใช้กบัแรงงานต่างด้าวเปรียบเสมือนดาบสองคม ที่ผู้บริหารจะต้องใช้ให้เป็นและ

ใช้อย่างถูกวิธ ีจึงจะเกดิประโยชน์สงูสดุ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการ

ทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกัด 

อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนาํมาช่วยกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าว

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

โรงงานอุตสาหกรรมบริษัทไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อไป 

 
2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั จาํแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการ

ทาํงาน รายได้ และระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 
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3.  สมมติฐานการวิจยั      
 แรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกัด 

อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทาํงาน รายได้ และ

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

 
4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั     
 1. ได้ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวใน บริษัท ไวต้าฟู้ด

แฟคทอร่ี (1989) จาํกดั  

2. นาํผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

ของ บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. สามารถนาํผลการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของ

แรงงานต่างด้าวใน บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั  

 
5.  ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นประชากร ได้แก่ แรงงานต่างด้าวที่ทาํงานอยู่ในบริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอ

ร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จาํนวน 750 คน 
ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาทาํการศึกษาและเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ.  

2557  ถงึเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา เป็นการศึกษาถึงแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวใน
โรงงานอตุสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

จึงกาํหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จาํแนกตามตัวแปร 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทาํงาน รายได้ และระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยต่างกนั 
 
6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

ในการรักษาระดับแรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้การ

แจกแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ลักษณะแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไปของแรงงานต่างด้าว 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัย 

จูงใจและปัจจัยคํา้จุน 

1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกบัปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาํเรจ็ในการทาํงาน  ลักษณะงาน 

ที่ทาํ ความรับผดิชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีคาํถามทั้งสิ้น 17 ข้อ  

2. องค์ประกอบที่เกี่ยวกบัปัจจัยคํา้จุน ได้แก่ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างผู้บังคับบัญชา

และเพ่ือนร่วมงานด้านสภาพการทาํงานด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนด้านความม่ันคงในการ

ทาํงานมีข้อคาํถามทั้งสิ้น 20 ข้อเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มี

ระดับการวัดแบบประเภทช่วง (Interval Scale)     

 กําหนดเกณฑ์สัมบูรณ์โดยแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ ซ่ึง ผู้ วิจัยได้นํามาปรับใช้ มี

ความหมาย ดังน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถงึ มีความสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ  

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความสาํคัญอยู่ในระดับมาก 

   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถงึ มีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถงึ มีความสาํคัญอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถงึ มีความสาํคัญอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

  

7.  ผลการศึกษา 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุตํ่ากว่า 21 ปี มากที่สดุ 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีอายุการทาํงานในบริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกดั 1 – 3 ปี

มากที่สดุส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท และอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่เกนิ 1 

ปี มากที่สดุ       

 2. แรงจูงใจในการทํางาน 
แรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ด

แฟคทอร่ี (1989) จาํกดั ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า  

ส่วนกลุ่มที่ 1 ปัจจัยค้ําจุน มีความสาํคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัยคํา้จุน พบว่า 

ด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมมีความสาํคัญอยู่

ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ

เรียงอนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรก พบว่าข้อที่มีความสาํคัญเป็นอนัดับแรกได้แก่ 

การวางตัวของหัวหน้า  กริิยา  ท่าทางการพูดต่อท่าน  รองลงมา หัวหน้าแสดงความจริงใจ / เป็น

กนัเองต่อท่าน และหัวหน้าเตม็ใจให้คาํปรึกษางาน / ส่วนตัว 
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ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานโดยรวมมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือเรียงอันดับค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่าข้อที่มีความสาํคัญเป็นอนัดับแรกได้แก่สภาพการทาํงาน เช่น 

แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน เหมาะสมในการทาํงานรองลงมาสถานที่ทาํงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม และเคร่ืองจักร อปุกรณ ์วัตถุดิบ เพียงพอและเหมาะสมต่อการทาํงาน 

ด้านความม่ันคงในการทาํงานโดยรวมมีความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าทุกข้อมีความสาํคัญอยู่ในระดบัมากทุกข้อโดยข้อที่มีความสาํคัญเป็นอนัดบัที่ 1 คือ   

ลูกค้ายอมรับในคุณภาพสนิค้าและความม่ันคงในตาํแหน่งหน้าที่ของท่าน 

ด้านเงินเดือนโดยรวมมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าทุกข้อมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 

อันดับแรก พบว่า ข้อที่มีความสาํคัญเป็นอันดับแรกได้แก่ รายได้ / ค่าจ้าง เหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ของท่าน  และรายได้ / ค่าจ้าง เหมาะสมกับปริมาณงาน ในความ

รับผิดชอบของท่านรองลงมา เงินโบนัสประจาํปี และสวัสดิการต่างๆ เช่น การอบรมสมัมนา  ค่า

กะทาํงาน ชุดฟอร์มทาํงาน / อปุกรณป์ฏบิัติงาน 

กลุ่มที่ 2 ปัจจัยจูงใจ มีความสาํคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัยจูงใจ พบว่า 

ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงานโดยรวมมีความสาํคัญอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อโดยเรียงอนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อนัดับแรกได้แก่ การได้ใช้ความรู้ความสามารถ

ที่มีอยู่ในการทาํงาน รองลงมา ผลสาํเรจ็ของงานเป็นไปตามที่คาดหวัง สาํคัญมากการมีส่วนร่วมใน

การตัดสนิใจ และแก้ปัญหา สาํคัญมาก  

ด้านลักษณะของงานที่ทาํ พบว่าโดยรวมมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ และเม่ือเรียงอนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย 3 อันดับแรกได้แก่ งานที่ท่านทาํอยู่เป็นงานที่เหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์

ของท่าน รองลงมางานที่ท่านทาํอยู่มีความน่าสนใจ และเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และงานที่

ท่านทาํเป็นงานที่ท่านชอบและมีอสิระในการทาํงาน 

ด้านความรับผดิชอบโดยรวมมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่ามีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เม่ือเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 

อันดับแรกได้แก่ ท่านทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน  รองลงมา งานที่ท่าน

รับผดิชอบมีปริมาณงานที่เหมาะสมและท่านมีอสิระในการคิดแก้ปัญหาในการปรับปรงุงาน 

ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยรวมมีความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงอนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรกได้แก่ ท่านได้เรียนรู้ 

ทกัษะ ประสบการณจ์ากงานของท่านมีความสาํคัญมาก รองลงมาท่านมีโอกาสได้เล่ือนตาํแหน่งใน
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หน้าที่การงานสูงขึ้ นมีความสาํคัญปานกลาง  และท่านมีโอกาสเข้าอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถ สาํคัญปานกลาง  

3. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานในการวิจัย คือ แรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ด

แฟคทอร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีเพศอายุสถานภาพสมรสอายุการ

ทาํงานรายได้และระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยต่างกัน มีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศอายุสถานภาพสมรสอายุการทาํงานรายได้ และระยะเวลาที่

อยู่ในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 
8.  อภิปรายผล 

แรงจูงใจในการทาํงานของแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ด

แฟคทอร่ี (1989) จาํกดั ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า  

 1. ปัจจัยคํา้จุน มีความสาํคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านความม่ันคงใน

การทาํงานมีความสาํคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านเงินเดือน และสวัสดิการสาํคัญอยู่ในระดับ

ปานกลาง ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง และด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากด้าน

ความม่ันคงในที่งานแรงงานต่างด้าวให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมากเพราะต้องการมีความม่ันคงใน

งานจะได้ทาํงานในประเทศไทยไปนานๆ ซ่ึงจะมีรายได้ที่แน่นอนตามมา ส่วนด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

เพ่ือนร่วมงานแรงงานต่างด้าวให้ความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ันอาจเน่ืองจากปัจจัย

ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจัยที่แรงงานต่างด้าวคิดว่าดีอยู่แล้วเม่ือเปรียบเทียบกับการทํางาน

ภายในประเทศของแรงงานต่างด้าวจึงทาํให้แรงงานต่างด้าวเห็นว่ามีความสาํคัญปานกลาง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา พรมเพชร (2555) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจการทาํงานแรงงาน 

ต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทสยามอินเตอร์เนช่ันแนลฟู๊ด จาํกัด อาํเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทาํงานแรงงานต่างด้าวด้านปัจจัยคํา้จุน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกบั เพญ็ประภา  โพธิ์พ่วง (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจใน

การทาํงานของพนักงาน บริษัท ปริญสิริ จาํกัด (มหาชน)” พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของ

พนักงาน ด้านปัจจัยจูงใจ และด้านสขุอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 2.  ปัจจัยจูงใจ มีความสาํคัญโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านความสาํเรจ็ใน

การทาํงานมีความสาํคัญสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

สาํคัญปานกลาง ด้านลักษณะของงานที่ทาํสาํคัญปานกลาง และด้านความรับผิดชอบสาํคัญปาน

กลาง เหตุที่เป็นเช่นน้ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแรงงานต่างด้าวซ่ึงเป็นแรงงานระดับล่าง (แรงงานไร้

ฝีมือ) ซ่ึงจะมีความรู้สึกพึงพอใจที่ได้ทาํงานในประเทศไทยอยู่แล้ว เน่ืองจากค่าแรงในประเทศ
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ไทยสงูกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 5 ถึง 10 เท่า รวมทั้ง ค่าครองชีพของประเทศไทยไม่ได้แพงไปกว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน http://www.thairath.co.th/content/437896จึงทาํให้ไม่ให้ความสาํคัญกบั

ปัจจัยจูงใจมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา  พรมเพชร (2555) ศึกษาแรงจูงใจการ

ทาํงานแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทสยามอนิเตอร์เนช่ันแนลฟู๊ด จาํกดั อาํเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทาํงานแรงงานต่างด้าว ด้านปัจจัยจูงใจโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิตติยา  สมสิบ (2553) ศึกษา

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ของบริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า พนักงานให้ความสาํคัญต่อแรงจูงใจในการทาํงาน ด้านปัจจัยจูงใจในระดับมาก และ

งานวิจัยของ บุญญารัตน์ กลัดทอง (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏบิัติงานของข้าราชการสาํนักงาน ก.พ. ผลการวิจัยพบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของ

ข้าราชการ สาํนักงาน ก.พ. ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความสาํเรจ็ในการปฏบิัติงาน ด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถอื ด้านลักษณะของงานที่ปฏบิัติ ด้านความรับผดิชอบต่อการปฏบิัติงาน และ

ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก  

3.  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท 

ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จาํกัด อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส  อายุการทาํงาน  รายได้  และระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพ้ืนเพหรือภมิูหลังของของแรงงานต่างด้าวที่ไม่แตกต่างกนัดงัน้ัน

ไม่ว่าแรงงานต่างด้าวจะมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทาํงาน รายได้ และระยะเวลาที่อยู่ใน

ประเทศไทยที่แตกต่างกนัจึงมีแรงจูงใจในการทาํงานที่ไม่แตกต่างกนั 

 
9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 1. จากผลการศึกษาที่พบว่าแรงงานต่างด้าวให้ความสาํคัญในปัจจัยจูงใจโดยเฉพาะใน

ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงานโดยรวมให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก สถานประกอบการควรหาวิธี

ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวได้พัฒนาตนเองเพ่ือทาํงานให้ประสบความสาํเรจ็เช่น จัด

ให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน หรือวิธอีื่นๆ  ทั้งน้ีเพราะถ้าหากแรงงานต่างด้าวทาํงานได้สาํเรจ็

ย่อมจะรู้สกึพึงพอใจและปล้ืมใจในผลสาํเรจ็ของงาน ทาํให้มีกาํลังใจในการทาํงานอื่นๆ ต่อไป ซ่ึง

ถอืได้ว่ามีความสาํคัญที่สดุหากแรงงานต่างด้าวมีความรู้สกึว่าเขาทาํงานได้สาํเรจ็  

 2. ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะพบว่าแรงงานต่างด้าวให้ความสาํคัญในปัจจัยจูงใจ ด้าน

ลักษณะของงานที่ทาํ  ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับ

ปานกลาง กต็ามแต่ปัจจัยทั้ง 3 ด้านดังกล่าวกมี็ความสาํคัญอย่างย่ิงที่จะเป็นสิ่งจูงใจให้แรงงาน

ต่างด้าวทุ่มเทกาํลังกายและกาํลังใจทาํงานให้สถานประกอบการ 

 โดยด้านลักษณะของงานที่ทาํน้ันหากสถานประกอบการมีวิธกีารจัดให้มีลักษณะงาน

ที่แรงงานต่างด้าวทาํเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของแรงงานต่างด้าว จะทาํให้รู้สกึ
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ว่างานที่ทาํน่าสนใจ น่าทาํ เป็นงานสาํคัญที่มีคุณค่าจะทาํให้แรงงานต่างด้าวรู้สกึพอใจที่จะทาํงาน

มากขึ้น    

 ส่วนด้านความรับผิดชอบ สถานประกอบการควรทาํให้แรงงานต่างด้าวรู้สกึว่าเขา

ต้องรับผิดชอบตนเองและงานของเขา ซ่ึงจะถือว่าเป็นการได้รับเกียรติและความไว้วางใจในการ

มอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างอสิระ สนใจที่ผลลัพธ์ ให้สิทธิ์ทางด้านความคิด จะช่วงส่งเสริม

และกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวตั้งใจทาํงานมากขึ้น 

 และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถานประกอบการควรให้โอกาสในการ

เพ่ิมพูนความรู้ความชาํนาญในการทาํงาน และมอบอาํนาจในการตัดสินใจตามสมควร เพ่ือให้

แรงงานต่างด้าวมีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ซ่ึงจะเป็นการจูงใจให้แรงงาน

ต่างด้าวปฏบิัติงานให้สถานประกอบการด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ 

 3. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยคํา้จุนมีความสาํคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

และรายด้านกมี็ความสาํคัญปานกลางทุกด้าน ได้แก่ด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ

เพ่ือนร่วมงาน  ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านความม่ันคงในการทาํงาน และด้าน

เงินเดือน ซ่ึงปัจจัยคํา้จุนเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่จะคํา้จุนให้เกดิแรงจูงในการปฏบิัติงานของบุคคล 

เป็นสิ่งจําเป็นเพราะถ้าไม่มีปัจจัยเหล่าน้ี บุคคลในองค์กรอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ดังน้ันสถานประกอบการควรมีการบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ สึกพึง

พอใจเกี่ยวกับปัจจัยคํา้จุนทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านความม่ันคงในการทาํงาน และด้านเงินเดือน  

 4. จากการศึกษา พบว่า แรงงานต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไวต้าฟู้ด

แฟคทอร่ี (1989) จาํกดั อาํเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุ

การทาํงาน รายได้ และระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่าง

กนั   แต่อย่างไรกต็ามเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัตงิานให้แรงงานต่างด้าวให้ทาํงานให้แก่สถาน

ประกอบการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบถึง

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ในการกาํหนดการเข้ามาทาํงานในประเทศไทย และการได้รับสทิธิ สวัสดิการ

ต่างๆ อาท ิเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าสนิไหมทดแทนในกรณีเกดิอุบัติเหตุจากอุตสาหกรรม ฯลฯ 

ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีส่งผลให้แรงงานต่างด้าวมีแรงจูงใจในการทาํงาน เกดิความมั่นใจ และรู้สกึปลอดภัย

ในการทาํงานในประเทศไทย  
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