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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน จากการสุ่มตวัอยา่งพนกังานธุรกิจส่ิงทอ จ านวน 200 
คน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใชส้ถิติ t-test, One Way ANOVA (F – test) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1 – 5 ปี ความถ่ีในการหยุดงาน/ลางาน คือ ไม่เคย ความถ่ีใน
การเขา้ท างานงานตรงเวลา คือ ตรงเวลาเสมอ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบั
องค์กร คือ ตนเอง ส าหรับระดบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอ
มากท่ีสุดเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นความกา้วหนา้ ( X  = 4.10) อนัดบัท่ี 
2 ดา้นความผูกพนั ( X  = 4.09) อนัดบัท่ี 3 ดา้นความปลอดภยั ( X  = 4.06) อนัดบัท่ี 4 ดา้นความ
มัน่คง ( X  = 3.91) และอนัดบัท่ี 5 ดา้นสวสัดิการ ( X  = 3.83) ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า โดยรวมแลว้ปัจจยัส่วนบุคคล และความเช่ือมัน่ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติัพนกังาน
ธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การท่ีจะธ ารงรักษาพนกังานใหท้ างานอยูคู่่กบัองคก์รนานๆ นั้นมีองคป์ระกอบหลายอยา่งท่ี
ต้องพิจารณา โดยเฉพาะการสร้างความเช่ือมั่นให้พนักงานขององค์กรรู้สึกมั่นคงและได้รับ
สวสัดิการท่ีดี และเพียงพอ มีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมาก 

 
ค ำส ำคัญ: ความเช่ือมัน่ พนกังานธุรกิจส่ิงทอ การปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 
 

Title  : Trust Factors Influence Working Procedures of Textile Business Employees  
   in Bang Khuntien District 

Author  : Ms. Sasikarn Klongkitjakarn 
Major : Finance and Banking 
Independent Study Advisor : ......................................................................................... 
                   (   Dr. Chitavorn Leelaplin ) 
                 ................/ ................/ ................ 
 

The objective of this research was to study about trust factors influencing working 
procedures of textile business employees in Bang Khuntien District. The participants consisted of 
200 textile business employees. The researcher employed questionnaires as tools for data 
collection. The analytical methodologies included statistical tools: frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. T-Test and One-way Anova (F-Test) were utilized to test the hypothesis.  

Findings and results indicated that majority of the participants were females whose ages 
were between 20 – 30 years old. The participants’ marital status was single. Their educational 
background was lower than Bachelor’s Degree. Monthly income the participants earned varied 
from 10,001 – 20, 000 baht. Most of them had been working with the company for 1 – 5 years. 
The participants never excused for any absences or leaves. In addition, the participants always 
clocked in on time. The most influential person regarding decision about choosing organization to 
work with was an individual participant herself.  The mean of trust levels influencing working 
procedures of textile business employees were put from highest to lowest as follows: 1) 
promotion ( X  = 4.10), 2) commitment ( X  = 4.09), 3) safety ( X  = 4.10), 4) job security ( X  = 
3.91), and 5) benefits ( X  = 3.83) respectively. The tested hypothesis showed that overall, 
individual factors and different trust influencing working procedures of textile business 
employees of Bank Khuntien District differed at 0.05 level of significance.  
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The employee retention consists of many elements to be considered, especially the 
building of employment security allowing employees to feel safe and good and efficient benefits. 
All of these aspects allow employees to have much of organizational commitment. 

 
 Keyword : Trust Textile Business Employees Working Procedures 
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บทที ่1  
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีปัญหาการลาออกของพนกังานในองค์กรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าให้เกิด
ปัญหากบัองค์กรหรือธุรกิจท่ีใช้ทกัษะแรงงานคนมากกว่าเคร่ืองจกัร เช่น ธุรกิจส่ิงทอ ธุรกิจภาค
การเกษตร ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการดา้นการวางแผน 
ดา้นการผลิต ดา้นการบริการสินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภค และยงัท าให้องค์กรหรือธุรกิจสูญเสียรายได้
อย่างมหาศาล จากปัญหาดงักล่าวจึงน ามาซ่ึงการแกปั้ญหาการลาออกของพนักงานในองค์กรหรือ
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจส่ิงทอ 

จากการคน้ควา้พบว่าสาเหตุท่ีท าให้พนักงานลาออกนั้นเกิดจากปัจจยัหลายอย่างดังเช่น 
พนกังานมองไม่เห็นถึงโอกาสของความกา้วหน้าในการท างานของเขา ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่ง โอกาสในการพฒันาศกัยภาพ ไม่มีสวสัดิการท่ีดีหรือรายไดท่ี้เพียงพอ พนกังานไดรั้บ
ขอ้เสนอท่ีดีกวา่จากบริษทัอ่ืนอาจจะท าให้พนกังานนั้นเกิดแรงจูงใจมากกวา่การอยูท่ี่บริษทัเดิมไม่วา่
จะเป็น ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินโบนสั หรือเงินกองทุนต่างๆ 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการหมุนเวียนทรัพยากรดา้นบุคคลระหวา่งองคก์รซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริหารไม่
สามารถควบคุมได้ (Viar L, Eikenberg D, Lenihan M, Smith D, 2016) เน่ืองจากมีหลายสาเหตุท่ี
ส่งผลในการลาออกหรือการเคล่ือนยา้ยของพนกังาน เช่น ลาออกเน่ืองจากตวังาน, ลาออกเน่ืองจาก
หวัหนา้, ลาออกเน่ืองจากค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม หรือลาออกเพราะไม่สามารถเขา้กบัผูร่้วมงานได ้
ดงันั้น (Guan and Wu, 2008) กล่าวไวว้่า การสร้างความเช่ือมัน่ การสร้างความมัน่คง การให้ความ
ช่วยเหลือและให้การสนบัสนุนกบัพนกังานจะเป็นส่ิงท่ีช่วยลดการลาออกของพนกังาน นอกจากนั้น 
ยงัมีการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รใหก้บัพนกังาน ซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์รนั้น หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีดีต่อองคก์ร มีความรู้สึกท่ีอยากจะท าประโยชน์ให้กบัองค์กร หรืออาจจะเป็นความรับผิดชอบต่อ
องคก์ร ซ่ึงการท่ีจะสร้างความผูกพนัต่อองคก์รให้กบัพนกังานนั้นเป็นแนวความคิดของ (Allen and 
Meyer, 1990) ไดก้ล่าวไวว้า่ความผูกพนัต่อองคก์รนั้นมี ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ความ
ผูกพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเน่ือง และความผูกพนัต่อองค์กรด้านบรรทดัฐานทางสังคม ซ่ึงการ
สร้างความผูกพนัต่อองคก์รนั้นสามารถท่ีจะท าไดห้ลากหลายแบบ เช่น สร้างวฒันธรรมท่ีเตม็ไปดว้ย
แรงจูงใจ สร้างวิธีการให้ค  าแนะน าติชม สร้างความผูกพนักบัหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ให้
รางวลักบัพฤติกรรมท่ีดี ใหก้ารสนบัสนุนและช้ีทาง 
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จากปัจจยัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้่าธุรกิจส่ิงทอจ าเป็นท่ีจะตอ้งบริหารจดัการดา้น
การบริหารบุคลากรในส่วนของการสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆ เช่น ความเช่ือมัน่ดา้นสวสัดิการ 
ความเช่ือมัน่ด้านความมัน่คง ความเช่ือมัน่ด้านความผูกพนั ความเช่ือมัน่ดา้นความก้าวหน้า และ
ความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยั ซ่ึงรายละเอียดและเน้ือหาต่างๆ เหล่าน้ีจะออกมาในรูปของการวิจยั
เชิงพรรณนา ซ่ึงผูว้จิยัจะด าเนินการวจิยัในโอกาสต่อไป 

จากสาเหตุดงักล่าวจึงท าให้ตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ถึงกระบวนการท่ีจะท าอยา่งไรถึงจะให้มี
การลาออกของพนกังานนอ้ยท่ีสุดเพื่อจะเป็นประโยชน์กบัธุรกิจส่ิงทอ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการใชท้กัษะ
แรงงานคนมากกวา่เคร่ืองจกัร ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งท าการวิจยัเพื่อหาถึงปัจจยัท่ีจะส่งผลให้พนกังานมี
ความเช่ือมัน่ในองคก์ร 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้กบัธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัความเช่ือมัน่ของพนกังานท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานในธุรกิจส่ิงทอ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นศึกษา “ปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจ

ส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน”  โดยไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี คือ 
 1. ดา้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 
 2. ดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุน
เทียน 
 3. พื้นท่ีในการวจิยั คือ เขตบางขนุเทียน 
 4. ดา้นระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ในเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2560 
 
1.4 ตัวแปรในกำรศึกษำ 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
ประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ (Sex) 
1.2 อาย ุ(Age) 
1.3 สถานภาพ (Married Status) 
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1.4 ระดบัการศึกษา (Education) 
1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Average Income) 

2.  ตัวแปรร่วม  
 ความเช่ือมัน่ 

2.1 ดา้นสวสัดิการ (Benefits) 
2.2 ดา้นความมัน่คง (Stability) 
2.3 ดา้นความผกูพนั (Engagement) 
2.4 ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) 
2.5 ดา้นความปลอดภยั (Safety) 

3.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  
การปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความถ่ีในการหยุดงาน/ลางาน 

ความถ่ีในการเขา้ท างานงานตรงเวลา และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 1. ท าใหล้ดปัญหาการขาดแรงงานทางภาคธุรกิจส่ิงทอ  

2. ธุรกิจสามารถพฒันาคุณภาพการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 3. ธุรกิจสามารถวางแผนการเพิ่มก าลงัการผลิตในอนาคตได ้
 
6.  นิยำมศัพท์ 

ธุรกจิส่ิงทอ  (Textile Business) หมายถึง ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ท าจากเส้นดา้ย เส้นใย หรือผา้ 
พนักงำน (Staff)  หมายถึง บุคลากรท่ีเป็นหน่วยพนักงานขององค์กร และเป็นผูท่ี้อยู่ใน

ระบบกฎหมายแรงงาน 
ควำมเช่ือมั่น  (Confidence ) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกท่ีอยากมีส่วนร่วมกบัองคก์ร และอยากท่ีจะ

ท าส่ิงท่ีดีดี หรืออยากจะใหป้ระโยชน์สูงสุดตอบแทนองคก์ร  
สวัสดิกำร (Benefits) หมายถึง ผลตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีองค์กรมอบให้

ผู ้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือตอบแทนน ้ าใจให้กับพนักงาน และเป็นส่ิงจูงใจให้
ผูป้ฏิบติังานมีขวญั และก าลงัใจท่ีดี 

ควำมมั่นคง (Stability) หมายถึง การได้ร่วมงานกบัองค์กรแล้วผูป้ฏิบติังานมีสภาพการ
ด ารงชีวติท่ีดีข้ึน เน่ืองจากองคก์รมีค่าตอบแทนและสวสัดิการมอบให ้โดยท่ีไม่เป็นภาระทางสังคม 
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ควำมผูกพัน (Engagement) หมายถึง ความรู้สึกท่ีผูป้ฏิบติังานอยากจะช่วยเหลือสนบัสนุน 
และอยากท่ีจะกลบัไปปฏิบติัหนา้ท่ี 

ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับโอกาสในการพฒันา และได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบท่ีสูงกวา่เดิม 

ควำมปลอดภัย (Safety) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไม่ไดรั้บอุบติัเหตุจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอใน

เขตบางขนุเทียน” ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเอกสารและผลงานการวจิยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยสรุปและ
ก าหนดประเด็นในการน าเสนอ ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ 
  - ความเช่ือมัน่ดา้นสวสัดิการ 
  - ความเช่ือมัน่ดา้นความมัน่คง 
  - ความเช่ือมัน่ดา้นความผกูพนั 
  - ความเช่ือมัน่ดา้นความกา้วหนา้ 
  - ความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยั 
 2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัความเช่ือมั่น 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ จากการศึกษาค้นควา้งานเอกสารและแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมัน่และมีผูว้ิจยัหลาย ท่าน ไดใ้ห้ความหมายแนวคิดและทฤษฎี ไว้
ดงัน้ี  

ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความสามารถในการท าให้เกิดความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ลูกคา้ ผู ้
ใหบ้ริการ หรือพนกังานขององคก์ร ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ารเป็น ซ่ึงเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติเชิงบวกต่อองคก์าร และมีความ
ผูกพนัอยา่งแทจ้ริงต่อ ค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์รซ่ึงเป็น
เป้าหมายของตนด้วยมี ความเช่ือว่าองค์กรน้ีเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะท างานด้วยความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
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แนวคิดและทฤษฎคีวามเช่ือมั่น  
ลาเซลเลอร์ และฮสัตนั (Larzelere & Huston, 1980) ลกัษณะของความเช่ือมัน่ของพนกังาน

นั้น มีความส าคญัอย่างสูงท่ีจะน ามาซ่ึง ความสม ่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความ
ยติุธรรม และความสามารถในการท างาน 

มิสชา (Mishra, 1996) ได้ให้ความหมายของความเช่ือมัน่ไวว้่า ความเช่ือมัน่นั้นสามารถ
ส่งผลดีต่อบุคลากรและองคก์รทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงจะท าให้บุคลากรนั้นเกิดแรงจูงใจใน
การท างาน 

บูน และ โฮลเมส (Boon & Holmes, 1991) กล่าวถึงความเช่ือมั่นว่าเป็นสถานการณ์ท่ี
รวมถึงความมัน่ใจ และส่ิงท่ีคาดหวงัในทางบวก เพื่อเป็นก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี นอกจากน้ี 
บูน และ โฮลเมส ยงัไดก้ล่าวว่าความเช่ือมัน่นั้นสามารถเกิดจากนิสัยของตวัพนกังานเอง เกิดจาก
สถานการณ์ขององคก์ร และเกิดจากความสัมพนัธ์ขององคก์รท่ีมีต่อพนกังาน 

มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1992) กล่าวว่า 
ความเช่ือมัน่ คือ ความเต็มใจท่ีจะคอยรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยความสนใจ และเต็มใจ 
โดยมีทางเลือก 2 ประการ คือ ความเช่ือมัน่ดา้นความซ่ือสัตย ์และความเช่ือมัน่ดา้นความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ 

มอร์แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt,1994) ความเช่ือมั่นสามารถท่ีจะประเมินได้จาก
ผูรั้บบริการ ซ่ึงผูรั้บบริการแต่ละคนมีโอกาสได้รับความเช่ือมัน่จากพนักงานท่ีแตกต่างกนั ด้วย
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดบวกกบับุคลิกภาพท่ีแสดงความจริงใจ นอกจากนั้นความเช่ือมัน่ยงัแสดงถึง 
ความซ่ือสัตยท่ี์ถูกสร้างข้ึนต่อการปฏิบติังานในองค์กร อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีการ
บริการท่ีดี การมีความจริงใจต่อการท างาน การมีความรับผิดชอบ การรักความยุติธรรม การมีน ้ าใจ 
มุ่งเน้นถึงผลลพัธ์ในเชิงบวกให้กบัองค์กร ยิ่งไปกว่านั้นความเช่ือมัน่ หมายถึงความจริงใจในเชิง
พนัธะสัญญา ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในระยะยาว และเป็นความสัมพนัธ์ท่ีผูกมดัทั้งพนักงานและ
องคก์รเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อทั้งสองฝ่าย ดงันั้น ความเช่ือมัน่จึงเป็นพลงัหรืออ านาจ
อยา่งหน่ึงท่ีสามารถเอาชนะความกงัวลใจ และความไม่แน่นอนได ้ส่งผลใหเ้กิดความเช่ือมัน่  
4 ประการ ดงัน้ี  

1. ความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร  
2. ความเช่ือมัน่ต่อสินคา้และบริการ 

3. ความเช่ือมัน่ของการเป็นเจา้ของ 

4. ความเช่ือมัน่ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
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สเติร์น (Stern, 1997) ความเช่ือมัน่ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์ร ซ่ึงองค์กร
ควรให้ความดูแลและขอ้ผูกมดัท่ีดี การให้ความสะดวกสบาย การแกไ้ขสถานการณ์ความขดัแยง้ 
เป็นตน้ 

แนวความคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่นด้านสวสัดิการ  
“สวสัดิการ” หมายถึงบริการและประโยชน์ พิเศษต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงนอกเหนือจากเงินเดือน

หรือค่าจา้งประจ าซ่ึงองคก์รจะจดัให้ตามความตอ้งการของขา้ราชการหรือลูกจา้งเพื่อให้มีก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานและมีประสิทธิภาพในการท างานสูง เป็นส่ิงท่ีนายจา้งจดัให้ซ่ึงตามปกติจะไม่
เก่ียวกบัค่าของงานท่ีท าให้แก่นายจา้งโดยตรง การท่ีลูกจา้งไดรั้บสวสัดิการก็เพราะถือวา่ลูกจา้งคือ
สมาชิกขององคก์รผลตอบแทนรูปแบบหน่ึงท่ีนายจา้งจดัให้ลูกจา้งเพื่อความสะดวกสบายหรือเพื่อ
กินดีอยูดี่ของลูกจา้งและหรือเป็นเร่ืองท่ีนายจา้งจดัให้เพื่อความสะดวก และเพื่อเป็นการบ ารุงขวญั
ให้ก าลงัใจแก่ลูกจา้งจนเกิดเป็นพนัธสัญญาวา่คือส่วนหน่ึงของสภาพการจา้งงานและเป็นส่ิงท่ีจูงใจ
ท่ีจะรักษาพนกังานใหท้ างานกบัองคก์รต่อไป 

ส าหรับวตัถุประสงค์ของการจดัสวสัดิการ (สุชาญ โกศิน . 2538:2) ก็เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้คนท่ีมีความรู้ ความสามารถ เข้ามาท างานกับองค์กรเพื่อลดอัตราการลาออกของ
พนักงาน เพราะนอกจากเร่ืองการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนแล้ว ปัจจุบนัยงัต้องค านึงถึงการจัด
สวสัดิการ ผลประโยชน์และการบริการใหท้ดัเทียมกบัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะการท างานคลา้ยคลึง
กนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่วตัถุประสงคข์องการจดัสวสัดิการ คือการบริการ
ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้มีความปลอดภยัในการท างานช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนและสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานท่ีมีความตั้ งใจในการท างานกับองค์กร สามารถทุ่มเทท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรักซ่ือสัตยผ์กูพนัต่องานและองคก์ร 

แนวคิดทางด้านค่าตอบแทน (Compensation หรือ Remuneration)  
กรรณิการ์ จนัตนั (2547) ได้กล่าวไวว้่า ค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายท่ีองค์กรจ่ายให้แก่

พนกังานผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะเป็นตวัเงินหรือไม่ก็ได ้เพื่อตอบแทนในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของ
พนักงานและจูงใจให้ท างานได้ดีข้ึน อีกทั้งช่วยส่งเสริมขวญัก าลงัใจ และเสริมสร้างฐานะทาง
การเงินและความเป็นอยูข่องพนกังานผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน ดงันั้น การจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

1. ค่าตอบแทนในการท างาน  
1.1 เงินเดือนหรือค่าจา้งแรงงาน (Salary/Labor Wage) หมายถึง ค่าตอบแทนในรูป

ของตวัเงินท่ีองคก์รจ่ายให้แก่พนักงานผูป้ฏิบติังาน เพื่อตอบแทนการท างาน ซ่ึงถือเป็นเงิน
รายไดป้ระจ าของพนกังานผูป้ฏิบติังาน นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งแลว้ ค่าตอบแทนยงั
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รวมไปถึง การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนท่ีองค์กรให้แก่พนักงานเพื่อตอบแทนการ
ปฏิบติังานดว้ย เช่น ค่าครองชีพ เงินประจ าต  าแหน่ง และเงินเพิ่มซ่ึงให้เน่ืองจากสภาพการ
ท างานท่ีไม่ปกติ เช่น ค่าเส่ียงภยั เป็นตน้  

1.2 ค่าจ้างในการจูงใจ (Wage Incentive) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีอาจเป็นเงิน หรือ
เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ท่ีองคก์รจ่ายให้แก่พนักงานเป็นพิเศษ เพื่อตอบแทนการท างาน
ของพนกังานท่ีไดป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงาน
สามารถปฏิบติังานใอยา่งประสิทธิภาพในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง, การ
ปรับเงินเดือนประจ าปี, ค่าล่วงเวลา, เงินโบนสั เป็นตน้  

 
2. สวสัดิการ (Benefits)  

สวสัดิการ หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีองคก์รจดัให้ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงอาจเป็นตวัเงินหรือไม่
ก็ได ้นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจา้งเพื่อการจูงใจแลว้ค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
องคก์รจ่ายให้ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รนั้นถือวา่เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใน
การท างานรวมทั้งเสริมสร้างให้พนกังานมีความเป็นอยู ่และความมัน่คงในการด ารงชีวติท่ี
ดีข้ึน โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวสัดิการต่างๆ ไดด้งัน้ี  

2.1 สวสัดิการหลกั หมายถึง สวสัดิการท่ีกฎหมายก าหนดให้นายจา้งตอ้งจดัให้มี
แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือ สิทธิในการลากิจลาป่วย เงินค่า
รักษาพยาบาลหรือเงินประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้  

2.2 สวสัดิการเสริมหรือบริการ หมายถึง สวสัดิการดา้นอ่ืนๆ ท่ีแต่ละองคก์รจดัให้
มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวสัดิการหลกั เช่น รถรับส่งระหวา่งบา้นกบัท่ีท างาน อาหารราคา
ประหยดั สวสัดิการออมทรัพย ์ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัให้แก่ลูกจา้งเพิ่มเติมจากท่ี
กฎหมายก าหนด อยา่งไรก็ตาม สวสัดิการอาจจ าแนกประเภทในอีกลกัษณะหน่ึงไดเ้ป็น 3 
ประการ คือ  

(1) สวสัดิการประเภทความมัน่คงต่อชีวิต และดา้นสุขภาพ เช่น การให้บ าเหน็จ 
บ านาญ การประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เงินประกนัสังคม 
เป็นตน้  

(2) สวสัดิการประเภทค่าตอบแทนในเวลาท่ีไม่สามารถปฏิบติังานได ้เช่น สิทธิใน
การลาต่างๆ โดยยงัคงไดรั้บเงินเดือน เป็นตน้  
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(3) สวสัดิการประเภทบริการฟรีหรือเป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายให้แก่พนกังาน ซ่ึงการ
บริการส่วนใหญ่นั้นจะให้บริการแก่พนักงานทุกคนอยา่งเท่าทียมกนั เช่น สวสัดิการเงินออม
ทรัพย ์ คูปองอาหารราคาประหยดั รถรับส่ง เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตามเงินเดือน/ค่าจา้ง ถือเป็นส่วนประกอบหลกัในเร่ืองของค่าตอบแทนในการท างาน 
ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงค่าตอบแทนส่วนใหญ่จะหมายถึง เงินเดือน/ค่าจา้งเพียงเท่านั้น  

หลกัการก าหนดค่าตอบแทน (กรรณิการ์ จนัตนั, 2547)  
การก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งค านึงถึงหลกัในการก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี  

1. ความพอเพียง (Adequacy)  
การก าหนดค่าตอบแทนถือเป็นความรับผดิชอบหลกัของนายจา้ง นายจา้งควรก าหนดอตัรา

ค่าจา้งให้เท่ากบัระดบัต ่าสุดท่ีลูกจา้งควรไดรั้บตามมาตรฐานของสังคมเป็นอย่างน้อย เช่นเดียวกบั
อัตราเงินเดือนท่ีรัฐก าหนดให้แก่พนักงานขั้นต ่าสุด กล่าวคือ ต้องอยู่ระดับท่ีเพียงพอแก่การ
ด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม มีความสามารถในการเล้ียงดูครอบครัวได ้ซ่ึงการก าหนดค่าตอบแทนนั้น
ตามหลกัความเพียงพอนั้นเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต ่าเท่านั้น นายจา้งอาจจ่ายค่าจา้งให้สูงกว่าความ
เพียงพอก็ได ้เพื่อจูงใจใหพ้นกังานท างานกบัองคก์รของตน 

2. ความยติุธรรม (Equity)  
ค่าตอบแทนตอ้งยุติธรรมหรือมีความเป็นธรรม กล่าวคือ จะตอ้งมีความเท่าเทียมกนัใน

พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมือนกนั และท างานในระดบัความ
รับผิดชอบ รวมถึงความยากง่ายของงานท่ีสามารถเทียบกนัได ้ซ่ึงอาจจ าแนกออกไดอี้ก 3 ประการ 
คือ  

1. ความยุติธรรมภายใน (Internal Equity) คือ หากการท างานภายในองค์กร
เดียวกันนั้น เป็นงานท่ีมีความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานในระดับเดียวกัน 
พนกังานในต าแหน่งนั้นควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเท่ากนั  

2. ความยุติธรรมภายนอก (External Equity) คือ ค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้อง
สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานและการจา้งงานทัว่ไปดว้ย  

3. ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคล (Individual Equity) คือ การก าหนดค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรม ควรตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความสามารถของพนกังาน เช่น พนกังานท่ีมี
วุฒิความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ท างานในระดบัความรับผดิชอบเทียบเคียงกนั
ไดน้ั้น ส าหรับผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานท่ีดีกวา่ควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ หรือพนกังาน
ท่ีมีประสบการณ์ท างานย่อมควรท่ีจะได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานสูงกว่าผูท่ี้ไม่มี
ประสบการณ์ เป็นตน้  
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3. หลกัความสมดุล (Balance)  
การก าหนดค่าตอบแทนท่ีสมดุล เช่น สัดส่วนของรายจ่ายดา้นบุคคลกบัรายจ่ายดา้นอ่ืนๆ 

ตอ้งมีความสมดุลระหวา่งกนั ซ่ึงอาจหมายถึง เงินกบังานท่ีตอ้งมีความสมดุลระหวา่งกนัดว้ย  
4. หลกัความมัน่คง (Security)  
การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงความมัน่คงในการด ารงชีวิต และสุขภาพ ความ 

ปลอดภยัในการท างานของพนกังานดว้ย เช่น การให้เงินเพิ่มพิเศษกรณีเป็นงานท่ีตอ้งเส่ียงภยั เป็น
ตน้ รวมถึงการใหค้่าตอบแทนเป็นสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น เงินประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติ 
การใหบ้ าเหน็จบ านาญ เป็นตน้  

5. หลกัการจูงใจ (Incentive)  
การก าหนดค่าตอบแทนตอ้งค านึงถึงการจูงใจให้พนกังานท างานให้ดีข้ึน เช่น การเล่ือนขั้น

เงินเดือนตามผลงาน การจ่ายโบนสั เป็นตน้  
6. หลกัการควบคุม (Control)  
การก าหนดค่าตอบแทน ควรอยู่ควบคุมอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีองค์กรก าหนด อย่างมี

เหมาะสมต่อการจ่ายขององค์กรค่าตอบแทนท่ีสามารถจ่ายไดใ้นแต่ละปีด้วย เพื่อให้มีตน้ทุนการ
ผลิตอยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนด  

 แนวความคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่นด้านความมั่นคง 
ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกถึงความปลอดภยัในการไดรั้บความคุม้ครองและมี

ความเช่ือมัน่ในหลกัประกนัวา่จะยงัคงสามารถปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รโดยไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมและเพียงพอท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม ได้รับโอกาสในการ
พฒันาการท างาน เพื่อใหส้ามารถท างานไดจ้นถึงเกษียณอายงุาน 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง “ความมัน่คงในงาน” (Job Security) ไวห้ลายประการ 
ดงัน้ี ความมัน่คงในงานเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการท างาน ความ
มัน่คงในงานน้ี ไดแ้ก่ การไดท้  างานตามหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ การไดรั้บความเป็นธรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา (Gilmer, 1966) ส าหรับ สเตียร์และพอร์ทเตอร์ (Steer & Porter, 1991) พบว่า หาก
พนกังานเห็นวา่งานท่ีท าอยูไ่ม่ไดส้ร้างความมัน่ใจวา่เขาจะถูกให้ออกอยา่งเป็นธรรม ก็จะท าใหรู้้สึก
ไม่มัน่คงในการท างานและขาดความรู้สึกผูกพนักบัองคก์าร แต่ถา้เขารับรู้วา่งานท่ีท ามีความมัน่คง 
ก็จะท าใหรู้้สึกวา่ไดรั้บการสนบัสนุนเก้ือกูลจากองคก์าร ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดความปลอดภยัว่าจะ
มีงานท า มีรายไดท่ี้แน่นอน (สายทิพย ์วงศส์ังขฮ์ะ, 2540) และเป็นหลกัประกนัวา่ตราบเท่าท่ีลูกจา้ง
ยงัปฏิบติังานดี มีความประพฤติดี ลูกจา้งคนงานเหล่านั้นจะสามารถยึดงานนั้นๆ เป็นอาชีพกา้วหนา้
ตามโอกาส และสามารถอยูไ่ดต้ลอดไปจนกวา่จะเกษียณอาย ุ(ผกาวรรณ แน่นอน, 2541)  
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มีงานวิจยั พบว่า การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจ้างตอ้งก่อให้เกิด 
อรรถประโยชน์ร่วมกนั (Openly Utilitarian) กล่าวคือ นายจ้างตอ้งสร้างความรู้สึกมัน่คงในงาน
ให้กบัลูกจา้ง เพื่อแลกเปล่ียนกบัความจงรักภกัดีและความผูกพนัในงาน (Anonymous, 1996) และ
ความมัน่คงในงานเป็นความรู้สึกมัน่ใจ มัน่คงในงานว่า บริษทัไม่ลม้ละลายท าให้ตอ้งหางานใหม่ 
หรือมัน่ใจไดว้า่ไม่สามารถถูกใหอ้อกจากโดยปราศจากความผดิ (มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง, 2541)  

ความมัน่คงในงาน คือ สิทธิของคนงานท่ีนายจา้งจะตอ้งจา้งท าางานอยา่งต่อเน่ืองจนปลด
เกษียณ โดยทัว่ไปจะก าหนดไวใ้นอนุสัญญาของขอ้ตกลงของสหภาพแรงงาน ยกเวน้งานประเภทมี
สัญญาจา้งเป็นช่วงเวลา (วิทยากร เชียงกูล, 2547) ความมัน่คงในการท างานนั้นเป็นความรู้สึกวา่เขา
จะไดรั้บการคุม้ครองป้องกนัการออกจากงานและขาดรายไดไ้ม่วา่จะเกิดจากมูลเหตุจากการประสบ 
อุบติัเหตุเจ็บป่วยไม่มีงานให้ท าอยา่งเต็มท่ีให้ออกจากงานอยา่งไร้เหตุผล และยงัรวมถึงความมัน่คง
หลงัจากออกจากงานด้วยอีกทั้งรวมถึงความตอ้งการมีเสรีภาพ หรืออิสระในการท างาน ซ่ึงช่วย
กระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการท างานอย่างเต็มใจ (ประสมพร ล้ีอิสรสรพงษ, 2544) นอกจากเร่ือง
รายไดแ้ลว้การมีอาชีพมัน่คงหรือความมัน่คงในงาน ความกา้วหนา้ในอาชีพ และการมีสวสัดิการท่ีดี 
เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกงานท าและต่อการเปล่ียนงาน และเป็นความ
เช่ือท่ีวา่การมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานนั้นบอกถึงความมัน่คงและการมีงานท าอยา่งต่อเน่ืองท่ีบุคคลมี
ความคาดหวงั (Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2005)  

ความมัน่คงจะท าให้เรามัน่คงและอยูไ่ดจ้นเกษียณอายุโดยดูไดจ้ากความเป็นปึกแผ่นแน่น
หนาของกิจการนั้น ๆ ช่ือเสียง การขยายสาขา (ธีระชยั เชมนะสิริ, 2549) นอกจากน้ี ไพโรจน์ อุลดั 
(2548) อธิบายวา่ หลกัการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นเร่ืองของความมัน่คงในอาชีพการงาน คือ  

1. การดึงดูดใจ (Attraction) โดยพยายามจูงใจให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้เขา้มาร่วม 
งานกบัองคก์าร  

2. การธ ารงรักษา (Retention) โดยการธ ารงรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถเหล่านั้นให้
ท างานอยูก่บัองคก์าร  

3. การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุน้ใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ในอาชีพท่ีท าอยู ่ 
4. การพฒันา (Development) โดยเปิดโอกาสให้ไดพ้ฒันาศกัยภาพและมีความกา้วหน้าใน

เส้นทางอาชีพ  
สรุปไดว้่า ปัจจยัของความมัน่คงในงาน ได้แก่ ความศรัทธาต่อองค์การ ต่อการท างานใน

อาชีพ การได้รับความเปนธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา ไดท้  างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มี 
ความกา้วหนา้ตามโอกาส มีรายได้ประจ าและสามารถอยูไ่ดต้ลอดไปจนกว่าจะเกษียณอายุ ซ่ึงเป็น
เร่ืองส าคญัท่ีพนกังานมีความกงัวล และนายจา้งตอ้งตระหนกั  
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แนวความคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่นด้านความผูกพนั 
ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง ความจงรักภกัดีในการท่ีจะคงอยู่กบัองค์กร เป็นความ

ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงในองค์การ เป็นความรู้สึกต้องการท่ีจะอยู่ และไม่อยากไปจาก
องคก์าร ไม่วา่จะเพิ่มเงินเดือน รายได ้หรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆ หรือไม่ พร้อมทั้งเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
องค์กรท่ีปฏิบัติงานอยู่  โดยปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้ งยอมรับ
วตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์กรเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์กร ซ่ึง
ก่อให้เกิดการยึดเหน่ียวในคุณค่าของคุณงาน ความดีซ่ึงกันและกัน ห่วงใยต่อความส าเร็จและ
ความกา้วหนา้ขององคก์ร 

ส าหรับความหมายของความผูกพนั ไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน นิยามความหมายของความ
ผูกพนัต่อองค์กรไวใ้นมุมมองต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มของความหมายและค านิยามของความ
ผกูพนัต่อองคก์รออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

1.1 ความหมายท่ีเนน้ทางดา้นพฤติกรรม  
 (Buchanan II. 1974: 533) ได้ให้นิยามความหมายของความผูกพนัต่อองค์กรไวว้่า เป็น

ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนัซ่ึงความผกูพนันั้นมีเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และการปฏิบติังาน
ตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รซ่ึงความผูกพนัต่อองค์กรจะ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ  

1.  ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับองค์การ (Identifications) เป็นการเต็มใจท่ี
พนกังานจะปฏิบติังาน และยอมรับในค่านิยม รวมถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

2. การมีส่วนร่วมในองค์การ (Involvement) คือ การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์รตามบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนอยา่งเตม็ท่ี  

3. ความจงรักภกัดี (Loyalty) คือ เป็นความรู้สึกรักและผกูพนัต่อองคก์ร 
สเตียร์ส (Steers.1977: 46) มีความเห็นว่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็นความสัมพันธ์ท่ี

เหนียวแน่นในการเป็นสมาชิกขององคก์ร รวมถึงพฤติกรรมการมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกคน 
อ่ืนๆ ในองคก์ร เป็นการแสดงตนวา่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร และเตม็ใจท่ีจะอุทิศก าลงักาย 
ก าลงัใจเพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง  

1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการท าตามเป้าหมาย รวมถึงค่านิยมขององคก์ร คือ การท า
ตามแนวทางการปฏิบติังานท่ีองคก์รก าหนด เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นไปตามค่านิยม
ขององคก์ร  

2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร คือ การแสดงออกถึง ความ
พยายามอย่างเต็มท่ี เต็มใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการท างานท่ีดีใช้ความพยายาม อย่าง
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มากเพื่อตอบสนองหรือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งหวงัให้งานท่ีตนปฏิบัตินั้ นประสบ
ความส าเร็จอยา่งมีคุณภาพภายในระยะเวลาท่ีก าหนดขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลถึงความส าเร็จและเป็น
ผลดีต่อองคก์รในภาพรวม 

3. ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์การ คือ การท่ี
พนกังานแสดงถึงความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานในฐานะของพนกังานขององคก์รอยา่งแน่วแน่ เป็น
ความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน โดยไม่โยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงงานท่ีท า โดยพยามยามท่ีจะรักษา
ความเป็นสมาชิกขององค์กรไว ้เป็นความตั้งใจและพยายามอยา่งแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็นสมาชิก
ต่อไป เพื่อการท างานนั้นบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  

สเตียร์สและพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter.1983: 303-304) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองคก์ร
เป็นขั้นตอนหน่ึงใน 3 ขั้น ของความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัองคก์รในกระบวนการท่ีเก่ียวพนั
กบัองคก์ร (Organizational Attachment) ไดแ้ก่  

1. การเขา้เป็นสมาชิกขององคก์าร (Organizational Entry) ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีพนกังานจะ
ตดัสินใจเลือกเขา้เป็นสมาชิกในองคก์รใดองคก์รหน่ึง  

2. ความผกูพนัต่อองคก์ร (Organizational Commitment) เป็นขั้นตอนท่ีพนกังานตดัสินท่ีจะ
มีความผูกพนัท่ีลึกซ้ึงกบัองค์กร โดยความผูกพนัต่อองค์กรจะเน้นท่ีขอบเขตของความรู้สึกของ
บุคคลท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัเป้าหมายขององค์กร ค่านิยมในการเป็นสมาชิกในองค์กรและ
ความตั้งใจท่ีจะท างานหนักเพื่อความส าเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององค์กร ทั้งน้ี พนักงานท่ีมี
ความผูกพนัต่อองค์กรในระดับสูง จะมีการขาดงานและการลาออกจากงานในระดับต ่า  ส่วน
พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์รในระดบัต ่า จะน าผลการปฏิบติังานในระดบัต ่า และมีความโนม้
เอียงท่ีจะถอยห่างจากองคก์รมีการขาดงานและการลาออกจากงานสูง  

3. การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Absenteeism and Turnover) เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของกระบวนการเก่ียวพนักบัองค์กร (Organizational Attachment Process) เป็นขั้นตอนท่ี
พนกังานตดัสินใจท่ีจะอยูก่บัองคก์รหรือออกจากองคก์ร  

บารอน (Baron.1986: 162-163) ให้ทศันะว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นทศันคติท่ีมีต่อ 
องค์การซ่ึงแตกต่างจากความพึงพอใจในการท างาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถ 
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามสภาพการท างาน แต่ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติท่ีมีความ 
มัน่คงมากกวา่นั้น คือเป็นทศันคติท่ีคงอยูใ่นช่วงเวลานาน แต่ความผูกพนัต่อองคก์รก็เกิดจากปัจจยั 
ต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึงกบัความพึงพอใจในการท างาน 4 ปัจจยั ดงัน้ี  

1. เกิดจากลักษณะงาน เช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก ความเป็นอิสระส่วน
ตวัอย่างมากในงานท่ีได้รับ ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิด ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การในระดบัสูง ส่วน
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ความกดดนัและความคลุมเครือในบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตนเองจะท าให้รู้สึกผูกพนัต่อ
องคก์ารในระดบัต ่า  

2. เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ การไดรั้บโอกาสอย่างมากในการหางานใหม่ และมี
ทางเลือกจะท าใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัต ่า  

3. เกิดจากลกัษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีมีอายุมากซ่ึงมีระยะเวลาในการ
ท างานนาน และมีต าแหน่งงานในระดบัสูงๆ และคนท่ีความพึงพอใจในผลการปฏิบติังานของ 
ตนเองมีแนวโนม้มีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง  

4. เกิดจากสภาพการท างาน บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง พึงพอใจ
ในความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน และรู้สึกว่าองค์การเอาใจใส่สวสัดิการของ 
พนกังานจะเป็นบุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง  

บุคนัน (Buchanan II. 1974: 533-546) กล่าวว่า ความผูกพนัเป็นทศันคติท่ีส าคญัอย่าง ยิ่ง
ส าหรับองคก์ารไม่ว่าจะเป็นองคก์ารแบบใด เพราะความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหวา่งความรู้สึกนึก
คิดของมนุษยก์บัจุดมุ่งหมายขององค์การ ซ่ึงการเช่ือมโยงน้ีสามารถแสดงออกไดท้างพฤติกรรม
และความรู้สึก โดยท่ีท าให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นเจา้ขององค์กรและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
องคก์ารให้มีความแข็งแกร่ง ความผูกพนัของผูจ้ดัการต่อองคก์รมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อความอยู่
รอดและประสิทธิภาพขององค์กร เน่ืองจากจะตอ้งมีความรับผิดชอบในการรักษาองคก์รให้คงอยู่
รอด ดงันั้นจึงจ าเป็นต่อการบริหารและด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก
รับผดิชอบและการอุทิศตนเพื่อเก้ือกูลใหอ้งคก์ารอยูใ่นภาพท่ีสามารถปฏิบติังานต่อไปได ้ 

สเตียร์ส (Steers.1977: 48) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองคก์รสามารถใชท้  านายอตัราการเขา้- 
ออกจากงานของสมาชิกในองคก์รไดดี้กวา่การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานเสียอีก คือ  

1. ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นแนวคิดซ่ึงมีลกัษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง พอใจใน
การท างาน สามารถสะทอ้นถึงผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อองคก์ารโดยส่วนรวมใน ขณะท่ี
ความพึงพอใจในการท างานสะทอ้นถึงการตอบสนองของบุคคลต่องาน หรือแง่ใดแง่หน่ึงของ งาน
เท่านั้น  

2. ความผูกพนัต่อองค์การค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในการท างาน
ถึงแมว้า่จะมีการพฒันาไปอยา่งชา้ๆ แต่ก็อยูอ่ยา่งมัน่คง  

3. ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นตวัช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์กร ความผูกพนัของ
พนักงาน คือ การท่ีพนักงานมีความมุ่งมั่นท่ีจะอุทิศตนเพื่อให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กร โดย
ส่ิงจ าเป็นท่ีพนกังานจะแสดงออกเพื่อแสดงถึงความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่  
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1. ความตั้งใจ คือ การรับรู้ถึงเป้าหมาย ความหวงแหน และความภาคภูมิใจ ซ่ึงจะ
ช่วยท าใหพ้นกังานมีความพยายามอยา่งสุดความสามารถในการท างาน  

2. วิธีการ คือ ปัจจยัด้านแหล่งทรัพยากร การให้การสนับสนุนทั้งด้านเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์จากองคก์ร ในการสร้างความส าเร็จเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไว ้ 
Steers (1997) มี 3 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อความผกูพนั คือ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน ประสบการณ์  
2. ลกัษณะของงาน หมายถึง สภาพของการท างานวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  
3. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหวา่งปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีรับรู้

วา่การท างานในองคก์รอยา่งไร มี 4 ลกัษณะ ดงัน้ี  
- ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์ร  
- การไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 
- ความส าคญัต่อองคก์ร 
- องคก์รเป็นท่ีพึ่งได ้ 

Meyer and Allen (1997) กล่าวถึง ความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความต่อเน่ือง ดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ซ่ึงทั้ง 3 ดา้นมีปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความผกูพนัในแต่ละดา้นต่างกนั คือ 

1. ดา้นความต่อเน่ือง ไดแ้ก่ อาย,ุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน, ความพึงพอใจในอาชีพ  
2. ดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ ความอิสระในงาน, ลกัษณะเฉพาะ ของงาน, ความส าคญัของงาน

และความทา้ทายของงาน  
3. ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อร่วมงาน, การ

พึ่งพาองคก์าร และการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
Burke (2003) กล่าวถึง องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความผูกพนัของพนักงาน ในแนวคิด 

Employee Engagement Model ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยั 6 ปัจจยั ไดแ้ก่  
1. องคก์าร ตอ้งมีการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
2. ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารต้องมีความยุติธรรม ให้การสนับสนุนและมีการ ประเมินผลการ

ปฏิบติังานอยา่งเท่ียงธรรม  
3. เพื่อนร่วมงาน ใหค้วามร่วมมือในการท างานท่ีดี  
4. ลกัษณะงาน งานมีทา้ทาย มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดี  
5. ความกา้วหนา้ในสายงานหรือสายอาชีพ การมีส่วนร่วมในการพฒันาความกา้วหน้าใน

สายอาชีพของตนเอง  
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6. ลูกคา้ ตอ้งตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงต่อลูกคา้ได ้ 
The Gallup Organization ไดน้ าแนวคิดเร่ืองการวดัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร มา

ศึกษาเร่ืองความผูกพนัของพนกังานในการท างาน โดยไดแ้บ่งประเภทของพนกังานไว ้3 ประเภท 
คือ  

1. พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การ (Engaged) คือ พนกังานท่ีท างานดว้ยความดั้งอก
และตั้งใจ และค านึงถึงองคก์าร  

2. พนักงานท่ีไม่ยึดติดกับผูกพนัต่อองค์การ (Not – engaged) คือ พนักงานท่ีไม่มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน ท างานโดยไม่ตั้งใจ  

3. พนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Actively disengaged) คือ พนักงานท่ีไม่มี
ความสุขในการท างาน  

นอกจากน้ีท่ีกล่าวมาแล้ว จากการส ารวจของ The Gallup Organization จากพนักงาน 
จ านวน 3 ล้านคน ใน 350 องค์การของสหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 70 ของ พนักงานไม่มีความ
ผูกพนัในงาน และคนกลุ่มน้ีหากอยู่ในองค์การนานข้ึนก็จะยิ่งมีความผูกพนัลดน้อยลง แต่การให้
พนกังานไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในองคก์ารจะท าให้พนกังานมีความผกูพนั
กบัองคก์ารเพิ่มมากข้ึน  

จากผลการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์กรหรือนายจา้งควรท่ีจะมุ่งเน้นไปท่ีความ
ตอ้งการพื้นฐานของพนกังานคือ ควรตั้งวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายรวมไป จนถึงความคาดหวงั
ใหช้ดัเจน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหพ้นกังานรู้วา่ผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการคืออะไร และพนกังานควร
ท่ีจะปฏิบติัตวัอยา่งไร และส่ิงท่ีส าคญัก็คือ นายจา้งจะตอ้งรู้จกัเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดล้งมือท าใน
ส่ิงท่ีพวกเขาท าไดดี้ท่ีสุด และควรแสดงออกซ่ึงความเอาใจใส่ต่อพนกังาน ซ่ึงแนวทางต่างๆ น้ีจะ
เป็นตวัท่ีช่วยส่งเสริมและสร้างความผกูพนัต่อองคก์รใหแ้ก่พนกังานมากยิง่ข้ึน  

 
แนวความคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่นด้านความก้าวหน้า  
ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพ  
ความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท างาน รวมถึงการ 

เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดความกา้วหนา้ในงาน การเล่ือนต าแหน่งหรือการข้ึนเงินเดือน ตลอด
จนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต มีความรู้สึกว่าตนเองมีค่า และประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงน าไปสู่
การพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ (จรัญ สุวรรณเวช, 2549)  
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เกณฑ์หรือมาตรวดัความก้าวหน้าในอาชีพ  
จรัญ สุวรรณเวช (2549) มาตรวดัความกา้วหนา้ในอาชีพ ไดแ้ก่  
1. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน คือ การท่ีได้เล่ือนขั้น การด ารงต าแหน่งใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบสูงข้ึน  
2. ความกา้วหนา้ในเร่ืองเงินเดือน คือ การไดรั้บเดือนในอตัราท่ีสูงข้ึน  
3. ความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง คือ ความกา้วหนา้ในดา้นความรู้ ทกัษะความสามารถ 

และประสบการณ์ในการท างาน  
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานในท่ีน่ีไดก้ าหนดไว ้คือ งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บมอบหมายและ 

มีผลต่อการคงไว ้และขยายความสามารถของตนเองให้ไดรั้บความรู้และทกัษะใหม่ๆ มีโอกาสได้
เล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน ในลกัษณะของระดบัความเช่ือมัน่ ตวับ่งช้ีเร่ืองความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 
การงานมีเกณฑค์วรพิจารณา คือ  

มีการท างานท่ีพฒันา หมายถึง ไดรั้บผิดชอบ ไดรั้บการมอบหมายงานมากข้ึน มีแนวทาง
ก้าวหน้า หมายถึง มีความคาดหวงัจะได้รับการเตรียมความรู้ทกัษะ เพื่องาน ในหน้าท่ีท่ีสูงข้ึน 
โอกาสความส าเร็จ หมายถึง ความกา้วหนา้ท่ีจะท างานใหป้ระสบความส าเร็จหรือใน สายงานอาชีพ
อนัเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน สมาชิกครอบครัวหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

นอกจากน้ียงัมีผลการวิจยัของ สคาญจิต อุดมกิจวฒันา (2552) กล่าวว่า ความก้าวหน้า 
สามารถพิจารณาไดจ้ากความส าเร็จในการท างาน ซ่ึงมีนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวถึง ความกา้วหน้าใน
การท างาน ดงัน้ี  

อจัฉรา สุวพนัธ์ (2525) การท่ีบุคคลซ่ึงท างานอยู่ในองค์กรใดๆ จะมีหนทางท่ีจะสามารถ
ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งในองคก์รนั้นๆ  

อรุณ รักธรรม (2536) ได้นิยามความหมายของความก้าวหน้าทางวิชาชีพว่า มนุษยส่์วน 
ใหญ่มีความปรารถนาท่ีจะเห็นความกา้วหน้าของตนเอง อาจจะเป็นเงินทอง ช่ือเสียง การยอมรับ
และโอกาสของ ความส าเร็จในชีวิตเติบโตจากพนกังานระดบัล่างข้ึนสู่ระดบันกับริหารชั้นสูงๆ ข้ึน
ไป  

 
แนวความคิดเกีย่วกบัความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย 
ความปลอดภยั หมายถึง กรรมวิธีเก่ียวกบัการวางแผน การจดัองค์การ การจดับุคลากรการ

เป็นผูน้ าและการควบคุมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของความปลอดภยัท่ีก าหนดข้ึน ด้วยความ
ร่วมมือของพนกังานและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทางปฏิบติั เป็นสภาวการณ์ท่ีปราศจากภยัหรือพน้
จากภยัอนัตราย จากการบาดเจ็บ การเส่ียงภยัการสูญเสียโดยเฉพาะอุบติัเหตุจากการท างาน ซ่ึงเกิด
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จากสาเหตุน าและสาเหตุโดยตรง จึงจ าเป็นตอ้งมีการป้องกนัอุบติัเหตุเหล่านั้น รวมถึงการท่ีร่างกาย
ปราศจากอุบติัภยัหรือทรัพย์สินปราศจากความเสียหายใดๆ เป็นส่ิงท่ีมนุษยห์รือสัตวย์อ่มตอ้งการ
ความปลอดภยัทั้งส้ิน ความปลอดภยัจะเป็นประโยชน์มากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัหรือ
การกระท าของตนเอง 

แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการท างาน (อาภาภรณ์ อินทนนัท,์ 2549)  
เม่ือมีอุบติัเหตุ อนัตราย หรือความไม่ปลอดภยัเกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการใดๆ ก็ตาม 

คนท่ีป้องกนั ลดอนัตรายท่ีเกิดข้ึน หรือเพิ่มความปลอดภยันั้น ควรจะตอ้งเป็นคนท่ีอยู่ในสถาน 
ประกอบกิจการทุกคนนั่นเอง ดงันั้น บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความปลอดภยันั้น มีตั้งแต่ 
ระดบัผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน คณะกรรมการความปลอดภยัอา 
ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน จนกระทัง่ถึงตวั พนกังานผูป้ฏิบติังาน ทุกคนท่ีกล่าวมา 
มีหนา้ท่ีในการจดัการ และดูแลสถานท่ีท างาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร สภาพแวดลอ้มในการท างานให้ 
อยูใ่นสภาพท่ีดี มีความปลอดภยั หากทุกคนละเลย คิดวา่ไม่ใช่หนา้ท่ี หรือไม่มีจิตส านึก ในการดูแล 
เร่ืองความปลอดภยั ก็ยากท่ีจะลดความไม่ปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนลงได ้ 

ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์ในการท่ีจะช้ีน าให้ทุกคนในองค์กร ตระหนกัถึงการท างานด้วย 
ความปลอดภยั และมีหน้าท่ีปฏิบติัตามส่ิงท่ีก าหนดไว ้ท าให้สม ่าเสมอ จนเป็นวฒันธรรมในเร่ือง 
ความปลอดภยัขององคก์รท่ีจะน าเอาเร่ืองของการท างานอยา่งปลอดภยั เขา้มาสู่จิตส านึกของทุกคน 
ในสถานประกอบการ  

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัอีกคนหน่ึง อาจกล่าวได ้
ว่าเป็นผูช้ี้ชะตาของคนท างานท่ีจะเกิดอนัตรายหรือจะท างานดว้ยความปลอดภยั เจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยัในการท างาน จะตอ้งมีความรู้ถึงอนัตราย ทั้งท่ีเห็นไดช้ดัเจนและอนัตรายแอบแฝงท่ีมีอยู่ 
ในสถานประกอบกิจการท่ีตนเองอยู ่มีความรู้ ความสามารถ ในหลายแขนงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความ 
ปลอดภยัและสุขภาพอนามยั โดยสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันอนัตรายท่ีจะ 
เกิดข้ึน  

พนกังานผูป้ฏิบติังาน จะตอ้งรู้จกัป้องกนัตวัเอง รู้วา่งานท่ีท าอยูมี่อนัตรายอยา่งไร ไม่ละเลย 
การท างานตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนด ท าสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ท างานขณะ 
อ่อนเพลีย ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยั หากท าไดด้งัน้ีก็จะท าให้เกิดความ 
ปลอดภยัทั้งต่อตนเองและสถานประกอบกิจการท่ีท างานอยู ่ 

 
 
 



19 
 

2.2 แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบติังาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัเพื่อให้ภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น
ประสบความส าเร็จ โดยใชค้วามรู้และทกัษะประสบการณ์ในการท างานดว้ยความตั้งใจ ความเต็ม
ใจของตนต่องานท่ีปฏิบติัอยู ่และใชค้วามพยายามในการท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จ และได้
ไดก้ารสนบัสนุนจากองค์กร ในรูปของค่าตอบแทน วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างาน และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในท่ีท างาน ส่ิงเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของแต่ละ
บุคคลดว้ย 

ส าหรับความหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังาน จากการศึกษาเอกสารปรากฏวา่ มีนกัวิชาการได้
ใหค้วามหมายเก่ียวกบัการปฏิบติังานไวห้ลายท่าน ดงัน้ี  

พุทธทาสภิกขุ ไดก้ล่าวถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ไม่วา่เป็นอาชีพการงานประเภทใด สรุป
ได้ว่า หน้าท่ีหรืออาชีพเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างหน่ึงในการท่ีจะเขา้ถึงธรรม การท่ีจะรู้จกัโลกหรือส่ิง
ทั้งหลายทั้งปวงดี วา่อะไรเป็นอะไร จ าตอ้งมีการท าส่ิงหนา้ท่ีของตนโดยเฉพาะ เช่น อาชีพใหลุ้ล่วง
ไปไดด้ว้ยดีเสียก่อน การท่ีคนหน่ึงท าหนา้ท่ีโดยตรงของตนโดยไม่มีมลทินด่างพร้อย ยอ่มเป็นการ
เพียงพอท่ีจะท าาใหรู้้จกัวา่อะไรเป็นอะไร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก็จะรู้จกัชีวิตจิตใจตนเองวา่หมายความ
วา่อยา่งไร เป็นส่ิงท่ีควรยดึถือหลงใหลเพียงไร เป็นตน้ ถา้หากวา่ไม่ไดท้  าอะไรจริงๆ จงัๆ ใหดี้ท่ีสุด 
ใหถู้กตอ้งตามอุดมคติของอาชีพหรือของหนา้ท่ีนั้นๆ แลว้ มนัยงันอ้ยเกินไปส าาหรับท่ีจะรู้จกัตวัเอง 
รู้จกัโลก รู้จกักิเลส รู้จกัทุกข ์และรู้จกัความดบัทุกข ์เป็นตน้  

กิติพนัธ์ จิรกุล กล่าวว่า การปฏิบติังานในองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะมีการ
แบ่งระดบัการปฏิบติังานแลว้ ยงัตอ้งมีการแบ่งสันปันส่วนงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัออกเป็นหน่วยงาน
ยอ่ยๆ ซ่ึงมีหวัหน้าหน่วยหรือผูน้ าหน่วยเป็นผูรั้บผิดชอบงานตามลกัษณะหน้าท่ีของตนท่ีแตกต่าง
กนั ในการปฏิบติังานท่ีต่างชนิด ต่างหนา้ท่ี ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร หรือหน่วยงานนั้น 
ซ่ึงจะท าให้ผูน้ ามีความสนใจ มีทกัษะ มีความรู้มีทศันะและมีบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนแตกต่าง
กนัไป 

นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์กล่าววา่ การปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ คือ 
การศึกษาหาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะ เทคนิควิธีท าางานต่างๆ ศิลป์ คือ การท่ีจะ
น าเอาความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัคน สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดจนขอบเขตจ ากดัของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของต าแหน่งงาน
ต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนในหน่วยงาน  

ดงันั้นสรุปไดว้า่ การปฏิบติังานหมายถึง ภารกิจหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดข้ึนมาควบคู่กบัต าแหน่ง
ทางสังคมในสถาบนั ซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งใดก็ตามตอ้งปฏิบติังานให้เป็นไป
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ตามภารกิจหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไวเ้ฉพาะต าแหน่งนั้นๆ และบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งนั้นๆ ตอ้งน าความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์หรือมโนทศัน์ของตนเองท่ีมีอยู่มา
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานให้เหมาะสมตามสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีศาสตร์ และศิลป์
ในบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าว  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  
องคก์รใดจะบรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวอ๎ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัก็คือ คนหรือบุคลากร

ในองค์กร ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด และเป็นท่ียอมรับกนัว่ามนุษยห์รือคนเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่า และส าคญัท่ีสุดตามหลกัการบริหาร การสร้างเสริมความต้องการในการปฏิบติังานให้กบั
บุคลากร เพื่อให้มีความร๎ูสึกท่ีดีในการปฏิบติังาน และพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อความส าเร็จของงาน 
และขององค์กรอยา่งต่อเน่ืองสมบูรณ์จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารท่ีตอ้งค านึงถึงเพราะดา้น
ความต้องการในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานดียิ่งข้ึน ซ่ึงมีทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการหรือส่ิงจูงใจผูป้ฏิบติังาน โดยมุ่งอธิบายถึง องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ี
ท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบติังาน ทุ่มเทความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และ
เอาใจใส ในงานอยา่งแทจ้ริง ไปสู่ความรักความผกูพนั และความซ่ือสัตยใ์นองคก์ร ดงัน้ี  

วชัรี ธุวธรรม และคณะ (2523) ไดก้ล่าวถึง การเล่นเกมเป็นกลุ่มสมาชิกท างานร่วมกนัใน
กลุ่มเล็กๆ ในการพิจารณาสถานการณ์และผลท่ีได้รับ องค์ประกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าา
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) มีความสนใจในงานท่ีกระท า  2) มีทักษะและ
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับงานนั้น 3) รู้สึกผกูพนักบัส่ิงท่ีกระท าอยู ่4) ไดรั้บความรู้สึกพอใจจาก
งานท่ีกระท า 5) มีความเขา้ใจเพียงพอวา่ตนตอ้งท าอะไรและอยา่งไร 6) มีเวลาพอท่ีจะท างานนั้นให้
เสร็จ 7) วางแผนอยา่งพอเพียงวา่อะไรจ าเป็นตอ้งท า 8) จดัเวลาอยา่งเหมาะสมและพอใจ 9) สามารถ
มองเห็นกระบวนการในการท างาน 10) ฟังคนอ่ืนดว้ยความตั้งใจ 11) แสดงความคิดเห็นส่วนตวั 
และขอ้เสนอแนะ 12) ใชจิ้นตนาการและความคิดริเร่ิมของตน 13) ทอะไรดว้ยความถูกตอ้งแม่นย  า
และระมดัระวงั 14) ใหค้วามร่วมมือ และเขา้กบัคนอ่ืนไดดี้ 15) ใหร้างวลัแก่ตนเอง  
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2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
สุดา มตัตญัญกุล (2525) ท าการศึกษาอตัราค่าจา้งและสวสัดิการของพนกังานธุรกิจโรงแรม 

ชั้นพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีใช้ก าหนดอตัราค่าจา้ง ได้แก่ หน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบในต าแหน่งงาน ประสบการณ์และความช านาญงานระดบัการศึกษา ความกระตือรือร้น 
ในการท างาน เพศ และอายุพนักงาน ด้านสวสัดิการพนักงานโรงแรมบางแห่งมีสวสัดิการตาม
กฎหมายระบุไม่ครบ แต่มีสวสัดิการนอกเหนือจากกฎหมายก าหนด ดงัน้ี เงินโบนสัประจ าปี อาหาร 
ส าหรับพนักงาน เคร่ืองแบบพนักงาน การรักษาพยาบาล การจดัเล้ียงพนักงาน การให้รางวลั 
วนัหยุดพกัผอ่นประจ าปีเกินกวา่กฎหมายก าหนด โครงการเงินสะสม การเบิกเงินล่วงหนา้หรือการ 
ยมืเงิน การใหเ้งินกู ้เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลืองานศพสมาชิกในครอบครัวพนกังาน 
เงินช่วยเหลือ การกีฬา เงินช่วยเหลือจากภยัพิบติั บริการรถรับส่งพนักงาน การประกนัชีวิต เงิน 
บ าเหน็จหรือเงินช่วยเหลือ ร้านสวสัดิการพนักงาน การจ่ายภาษีรายได้แทนพนักงาน และเงิน 
ช่วยเหลือบุตรพนกังาน เป็นตน้  

นภพงษ์ โรหะทศัน์ (2538) ท าการศึกษาค่าจา้งและสวสัดิการของพนกังานในบริษทัผลิต 
ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์ในนิคมอุตสาหกรรมกรรมภาคเหนือ สามารถสรุปผลการศึกษาดา้นความ 
คิดเห็นของพนกังานวา่ ในดา้นค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และเงินโบนสั จ านวนผูท่ี้มีความพอใจมีมากกวา่ 
ผูท่ี้ไม่พอใจ แต่ในดา้นเบ้ียขยนั ค่ากะ และเงินรางวลัพิเศษ จ านวนผูไ้ม่พอใจมีมากกว่าผูท่ี้พอใจ 
สวสัดิการส่วนใหญ่ท่ีบริษทัจดัให้มีจ  านวนผูท่ี้พอใจมากกว่าผูท่ี้ไม่พอใจ ยกเวน้สวสัดิการด้าน 
อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั รถรับส่ง เท่านั้น ท่ีมีจ  านวนผูท่ี้ไม่พอใจมากกวา่ผูท่ี้พอใจ 

จนัทร์เพ็ญ เจริญศิลป์ (2544) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าของบุคคล 
ความกา้วหนา้ของวิชาชีพนโยบายการพฒันาบุคลากรกบัพฤติกรรมการพฒันาบุคลากร ตามทฤษฎี 
การปรับตวัของรอย วิจยัพบว่า การรับรู้คุณค่าของบุคคล ความกา้วหน้าของวิชาชีพ นโยบายการ 
พฒันาการพฒันาบุคลากร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการพฒันาบุคลากร อย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติ (P<.001) การรับรู้คุณค่าของบุคคล และการรับรู้ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพเป็นตวั 
แปรท านายพฤติกรรมการพฒันาบุคลากรของหัวหน้าหอผูป่้วย โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวง 
สาธารณสุข โดยมีค่าอ านาจการท านายเท่ากบั 29.20 เปอร์เซ็นต ์ 

เบญจรัตน์ อุทิศพนัธ์ (2541, อา้งใน สคาญจิต อุดมกิจวฒันา, 2552, หน้า 49) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจต่อความกา้วหน้าในอาชีพขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสังกดั โรงเรียนนายร้อย 
ต ารวจ พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้ในอาชีพโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 
คือ ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ ง ท่ี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความ 
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เจริญกา้วหนา้ในอาชีพ ความมัน่คงในอาชีพ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และกลุ่มตวัอยา่งเป็น 
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างานกบัความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้ในอาชีพ มีความสัมพนัธ์ทุกระดบั 
โดยมีความรู้สึกพอใจต่อเพื่อนร่วมงานอยู่ระดบัสูงสุด และมีความรู้สึกพอใจต่อลกัษณะของงานท่ี 
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัต ่า 

เอกภกัด์ิ โกยววิฒัน์ตระกูล (2542) ไดท้  าการศึกษาพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา่ 
อ านาจในการควบคุมอุบติัเหตุมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความเหน่ือยหน่ายในงานอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เกิดความเหน่ือยหน่ายในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมเส่ียงต่อ 
การเกิดอุบติัเหตุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความเหน่ือยหน่ายในงาน อ านาจในการ 
ควบคุมอุบัติเหตุ สามารถท านายพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงงาน 
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

สิริพชัร์ เปรมษัเฐียร์ (2543) ได้ศึกษาพนักงานระดบัปฏิบติัการในโรงงานผลิตกระดาษ 
พบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานแตกต่าง 
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั 
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 บุคลิกภาพของ 
พนกังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัในการ 
ท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

Goldgerg และ  คณะ  (1991 อ้างใน อาภาภรณ์  อินทนันท์ , 2549, หน้า  28)  ศึกษา 
ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ถึงภยัอนัตรายกบัความพร้อมในการเขา้ร่วมโปรแกรมความปลอดภยั 
โดยส ารวจจากพนกังานสายการผลิต จ านวน 396 คน จาก 8 โรงงาน ในประเทศอิสราเอลพบวา่ การ
อบรมดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เฉพาะทางมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ  

Janssebs Brett และ Smith (1995 อา้งใน อาภาภรณ์ อินทนนัท,์ 2549, หนา้ 28) ท าการศึกษา
พนกังานปฏิบติัการในสหรัฐอเมริกาเก่ียวกบัการจดัการและให้การสนบัสนุนในเร่ือง ของความ
ปลอดภยั พบวา่ การจดัการและใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ กบัการรับรู้
ความปลอดภยัในการท างานและพฤติกรรมในการท างานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ  

Hofmann และ Stetzer (1996 อา้งใน อาภาภรณ์ อินทนนัท์, 2549, หนา้ 28) ท าการศึกษาใน 
โรงงานอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการท างานท่ีปลอดภยัและไม่ปลอดภยัของพนกังาน พบว่า การรับรู้ 
บรรยากาศความปลอดภยัในงานมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัอตัราการเกิดอุบติัเหตุ พนกังานท่ีรับรู้ 
การสนบัสนุนความปลอดภยัจากองคก์รนอ้ย จะมีพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั  

Griffin และ  Neal (2000 อ้างใน อาภาภรณ์ อินทนันท์ , 2549, หน้า 29) ศึกษาพนักงาน 
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศออสเตรเลีย พบวา่ การบริหารจดัการความปลอดภยัขององคก์ร มี 
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ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัทศันคติของพนกังานและพฤติกรรมความปลอดภยัใน 
การปฏิบติังานของพนกังาน  

Zohar (2000 อ้างใน อาภาภรณ์ อินทนันท์, 2549, หน้า 29) ได้ท าการศึกษาในพนักงาน 
สายการผลิต 53 กลุ่ม พบวา่ บรรยากาศความปลอดภยัในการท างานจากองคก์รหรือจากหวัหนา้งาน 
มีความสัมพนัธ์กับอัตราการบาดเจ็บในการท างาน โดยกลุ่มพนักงานท่ีรับรู้บรรยากาศความ 
ปลอดภยัในการท างานมีอตัราการเกิดอุบติัจากการท างานต ่า  
 

2.4 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
                             ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
        (Independent variable)                 (Dependent variable) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อา้งอิงจาก : กรรณิการ์ จนัตนั (2547), Gilmer (1966), สเตียร์ส (Steers.1977: 46), จรัญ สุวรรณเวช, 
2549, อาภาภรณ์ อินทนนัท,์ 2549 
 

1. เพศ (Sex) 
2. อาย ุ(Age) 
3. สถานภาพ (Married Status) 
4. ระดบัการศึกษา (Education) 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Average Income) 
 

1. ดา้นสวสัดิการ (Benefits) 
2. ดา้นความมัน่คง (Stability) 
3. ดา้นความผกูพนั (Engagement) 
4. ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) 
5. ดา้นความปลอดภยั (Safety) 
 

 
 

การปฏบิัติงาน 
( Operation) 

ความเช่ือมั่น (Certainty) 
 

ประชากรศาสตร์ (Demography) 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา “ปัจจัยความเช่ือมั่นท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน”  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 โดยท าการสุ่มตวัอยา่งจากพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร โดยใช้
ประชากรทั้งหมดจ านวน 200 คน ในการเก็บตวัอย่าง โดยเก็บขอ้มูลของตวัอย่างด้วยแบบสอบถาม 
ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2559 และใช้เกณฑ์การเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในการเลือกผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียนจน
ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.2.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1)  ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่างๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขต
บางขนุเทียน 
  2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ วิธีการวิจยั แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ และปัจจยัความเช่ือมัน่ และการปฏิบติังานของพนักงานให้
ครอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่างๆ 
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  3) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสร้างเคร่ืองมือการวจิยั โดยขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  4) ร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
  5) ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  6) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์ 
 
 3.2.2 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เร่ือง 
“ปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน”  โดย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใหผู้ต้อบท าเคร่ืองหมายถูกตามตวัเลือกท่ีก าหนดไว ้

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง

ทอในเขตบางขนุเทียน ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ดา้นสวสัดิการ (Benefits) 
2. ดา้นความมัน่คง (Stability) 
3. ดา้นความผกูพนั (Engagement) 
4. ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) 
5. ดา้นความปลอดภยั (Security) 

เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรูปแบบของเคิร์ท (Likert’s 

Scale) ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั มีการใหค้ะแนนความส าคญั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  เช่ือมัน่มากท่ีสุด 

4  หมายถึง  เช่ือมัน่มาก 

3  หมายถึง  เช่ือมัน่ปานกลาง 

2  หมายถึง  เช่ือมัน่นอ้ย 

1  หมายถึง  เช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด 
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โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ียตามแนวทางของ Best. (1978 : 174) ดงัน้ี 

  1.00-1.49 หมายถึง มีความเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด 

  1.50-2.49 หมายถึง มีความเช่ือมัน่นอ้ย 

  2.50-3.49 หมายถึง มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 

  3.50-4.49 หมายถึง มีความเช่ือมัน่มาก 

  4.50-5.00 หมายถึง มีความเช่ือมัน่มากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน

ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ความถ่ีในการหยุดงาน/ลางาน ความถ่ีในการเขา้ท างานงานตรง

เวลา และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร โดยให้ผูต้อบท าเคร่ืองหมายถูก

ตามตวัเลือกท่ีก าหนดไว ้

2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และใหข้อ้เสนอแนะ แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

2.)  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้น
เน้ือหา และภาษาท่ีใช้ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อหาค่า  IOC (Index of item-Objective 
Congruence) และน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง ก่อน
น าไปทดลอง 
 3.) น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) พร้อมทั้งพิจารณาความถูกตอ้งชดัเจนของ

ภาษาท่ีใช ้หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 

คน แล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามในส่วนท่ีเป็น

มาตรวดัเจตคติ (แบบลิเคิร์ท) ตอนท่ี 2 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค ซ่ึงผล

การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าไดเ้ท่ากบั 0.795 
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ตารางท่ี 3.1 หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cased Valid 30 100.0 

 Excluded* 0 0 

 Total 30 100.0 

 
 

Reliability Staristics 
Cronbach’s Alpha N of Items 

.795 30 

 

 โดยค่าความเช่ือมัน่ดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้จึงน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อขอความเห็นชอบและท าการจดัพิมพ์

แบบสอบถามเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชใ้นการวจิยั 

 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเป็นภาษาไทยจ านวน 200 ชุด หลงัจากนั้นก็ไดด้ าเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน จนครบ
จ านวน 200 คน  
 3. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ภายใน 60 วนั 
 4. รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใหค้รบ 200 ชุด 
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 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
 6. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
วธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการ Simple Random Sampling 
 
ตารางท่ี 3.2 การไดม้าซ่ึงจ านวนตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
ล าดบั กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนการสุ่ม 
1. แผนกเยบ็ 50 
2. แผนกโพง้ 50 
3. แผนกลา 50 
4. แผนกรีดแพค็ 50 

รวม 200 
 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง ในการตอบ
แบบสอบถาม แล้วน ามาคดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลมาประมวลผลและ
วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยวธีิทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใช้สถิติความถ่ี  (Frequency)  การหาค่า ร้อยละ 
(Percentage) ในการน าเสนอขอ้มูลพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน วิเคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความความเช่ือมัน่พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ใชส้ถิติ
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน วิเคราะห์โดยหา
ค่าร้อยละ (Percentage) 
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 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541 หนา้ 40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 - ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และองัคณา, 2540 หน้า 

53)  

 
 1

22
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เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรเพศท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติัพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ใน
การทดสอบความแตกต่างของตวัแปร อายุ สถานภาพระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
รวมถึงความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 
  

 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน
ธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน” โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง และน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา 
และรายไดต่้อเดือน โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ  
 4.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจ
ส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ได้แก่  ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคง ด้านความผูกพัน ด้าน
ความก้าวหน้า และด้านความปลอดภยั โดยแจกแจงค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 4.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุน
เทียนไดแ้ก่ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความถ่ีในการหยดุงาน/ลางาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรง
เวลา และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อย
ละ 
  
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  

 4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปรเพศท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน, สถิติ F-Test 
(One Way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปร อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมถึงความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขต
บางขนุเทียน 
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4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา  
 
4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 83 41.50 
หญิง 117 58.50 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 และเพศชาย  
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 43 21.50 
20 – 30 ปี 126 63.00 
31 – 40 ปี 15 7.50 

41 ปีข้ึนไป 16 8.00 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 
รองลงมาคือ อายุต  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 อายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.00 และอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



32 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 129 64.50 
สมรส 71 35.50 

อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 0 0.00 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 
รองลงมาคือ สมรส จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 140 70.0 

ปริญญาตรี 59 29.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 1 0.50 

รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และสูงกวา่ปริญญา
ตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 84 42.00 

10,001 – 20,000 บาท 104 52.00 
20,001 – 30,000 บาท 10 5.00 

30,001 บาทข้ึนไป 2 1.00 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.00 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ30,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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4.1.2 ความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นสวสัดิการ (Benefits) 

ความเช่ือมั่น 

ด้านสวสัดิการ (Benefits) 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เช่ือมั่น 

ล าดับ
ที่ 

1. เงินเดือนมีความเหมาะสม 4.07 1.049 มาก 2 
2. มีสวสัดิการใหคุ้ณประโยชน์แก่พนกังานอยา่ง
พอเพียง 

3.79 1.201 มาก 7 

3. มีผลตอบแทนในการท างาน 3.94 1.152 มาก 4 
4. มีการยกยอ่งและชมเชยในการปฏิบติังาน 4.07 1.010 มาก 2 
5. มีการมอบเกียรติบตัรและมอบของท่ีระลึกใน
การปฏิบติังานดีเด่น 

4.09 0.957 มาก 1 

6. มีสวสัดิการช่วยเหลือสงเคราะห์การศึกษาบุตร 3.98 1.017 มาก 3 
7. มีสวสัดิการสงเคราะห์ยามเจบ็ป่วย 3.76 0.978 มาก 8 
8. มีสวสัดิการเงินช่วยเหลือยามเกษียณ 3.79 1.040 มาก 7 
9. มีการก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.86 1.003 มาก 6 

10. มีการปรับค่าตอบแทนตามภาวะเศรษฐกิจ 3.89 1.052 มาก 5 
11. มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีค านึงถึงการจูงใจ
ใหพ้นกังานท างานใหดี้ข้ึน 

3.16 1.205 มาก 10 

12. มีการใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวของ
พนกังานในบางโอกาส 

3.57 1.154 มาก 9 

รวม 3.83 1.068 มาก  
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จากตารางท่ี 4.6 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ด้านสวสัดิการ (Benefits) 
โดยรวมมีความเช่ือมัน่ในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความเช่ือมัน่เรียงจากมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 มีการมอบเกียรติบตัรและมอบของท่ีระลึกในการปฏิบติังานดีเด่น ( X  = 4.09), 
อันดับ 2 เงินเดือนมีความเหมาะสม  และมีการยกย่องและชมเชยในการปฏิบัติงาน ค่าเท่ากัน                    
( X  = 4.07), อนัดบั 3 มีสวสัดิการช่วยเหลือสงเคราะห์การศึกษาบุตร ( X  = 3.98), อนัดบั 4 มี
ผลตอบแทนในการท างาน ( X  = 3.94), อนัดับ 5 มีการปรับค่าตอบแทนตามภาวะเศรษฐกิจ                  
( X  = 3.89), อนัดบั 6 มีการก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดการท างานท่ีชดัเจน ( X  = 3.86), 
อนัดบั 7 มีสวสัดิการให้คุณประโยชน์แก่พนักงานอย่างพอเพียง และมีสวสัดิการเงินช่วยเหลือยาม
เกษียณ ค่าเท่ากนั ( X  = 3.79), อนัดบั 8 มีสวสัดิการสงเคราะห์ยามเจบ็ป่วย ( X  = 3.76), อนัดบั 9 มี
การให้ความช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานในบางโอกาส ( X  = 3.57), และอนัดบั 10 มีการ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีค านึงถึงการจูงใจใหพ้นกังานท างานใหดี้ข้ึน ( X  = 3.16) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นความมัน่คง (Stability) 

ความเช่ือมั่น 

ด้านความมั่นคง (Stability) 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เช่ือมั่น 

ล าดับ
ที่ 

13. เปิดโอกาสใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

3.88 1.172 มาก 7 

14. เปิดโอกาสใหพ้นกังานท างานตามความตอ้งการ
ของตนเอง 

3.50 1.252 มาก 10 

15. มีการระบุระดบัการศึกษาของพนกังานในแต่ละ
งาน 

4.05 0.912 มาก 3 

16. มีการใหคุ้ณค่ากบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์ 3.75 1.202 มาก 9 
17. มีการสนบัสนุนพนกังานตลอดเวลา 3.85 1.066 มาก 8 
18.  มี ก า ร ให้ ค ว ามก้ า วหน้ า  เ ล่ื อนขั้ นอ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา 

3.88 1.056 มาก 7 

19. มีการใหค้วามรู้สึกท่ีดีต่อพนกังานหรือลูกจา้ง 3.94 1.006 มาก 5 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นความมัน่คง (Stability) (ต่อ) 

ความเช่ือมั่น 

ด้านความมั่นคง (Stability) 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เช่ือมั่น 

ล าดับ
ที่ 

20. องค์กรมีความมั่นคงส่งผลต่อความมัน่ใจของ
พนกังาน 

3.89 1.008 มาก 6 

21. มีการคุม้ครองรายไดจ้ากการท างาน เม่ือพนกังาน
เจบ็ไขห้รือประสบอุบติัเหตุ 

3.85 1.106 มาก 8 

22. มีการสนบัสนุนส่งเสริมอบรมและให้การศึกษา
แก่พนกังาน 

4.02 0.908 มาก 4 

23. มีการสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังาน 4.29 0.563 มาก 1 
24. มีการสร้างจิตส านึก ทศันคติท่ีดีต่อพนกังาน 4.06 0.846 มาก 2 

รวม 3.91 1.008 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ดา้นความมัน่คง (Stability) 
โดยรวมมีความเช่ือมัน่ในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความเช่ือมัน่เรียงจากมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 มีการสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังาน ( X  = 4.29), อนัดบั 2 มีการสร้างจิตส านึก 
ทศันคติท่ีดีต่อพนกังาน ( X  = 4.06), อนัดบั 3 มีการระบุระดบัการศึกษาของพนกังานในแต่ละงาน 
( X  = 4.05), อนัดบั 4 มีการสนบัสนุนส่งเสริมอบรมและให้การศึกษาแก่พนกังาน ( X  = 4.02), 
อนัดบั 5 มีการให้ความรู้สึกท่ีดีต่อพนกังานหรือลูกจา้ง ( X  = 3.94), อนัดบั 6 องคก์รมีความมัน่คง
ส่งผลต่อความมัน่ใจของพนกังาน ( X  = 3.89), อนัดบั 7 เปิดโอกาสให้พนกังานท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีการให้ความก้าวหน้า เล่ือนขั้นอย่างตรงไปตรงมา ค่าเท่ากนั ( X  = 3.88), 
อนัดบั 8 มีการสนบัสนุนพนกังานตลอดเวลา ( X  = 3.85), อนัดบั 9 มีการให้คุณค่ากบัพนกังานท่ีมี
ประสบการณ์ ( X  = 3.75), และอนัดบั 10 เปิดโอกาสให้พนกังานท างานตามความตอ้งการของ
ตนเอง ( X  = 3.50) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นความผกูพนั (Engagement) 

ความเช่ือมั่น 

ด้านความผูกพนั (Engagement) 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เช่ือมั่น 

ล าดับ
ที่ 

25. มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั 4.04 1.002 มาก 8 
26. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 4.07 0.848 มาก 6 
27. มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

3.95 0.991 มาก 11 

28. มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อ
องคก์าร 

4.02 0.908 มาก 10 

29. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้ง
ความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

4.19 0.619 มาก 3 

30. พนกังานมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
มีส่วนร่วมในองคก์าร 

4.23 0.653 มาก 2 

31. พนกังานอยูก่บัองคก์ารโดยยดึถือเร่ืองตน้ทุนเป็น
พื้นฐาน 

4.06 0.858 มาก 7 

32. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้
องคก์าร บรรลุผลส าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง 

4.03 0.832 มาก 9 

33. มีการสนบัสนุนและใหโ้อกาสพนกังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.12 0.836 มาก 4 

34. มีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน 4.06 0.911 มาก 7 
35. มีความไวใ้จกบัการเป็นผูน้ าของพนกังาน 4.08 0.864 มาก 5 
36. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
หรือแสดงความคิดเห็น 

4.26 0.839 มาก 1 

รวม 4.09 0.847 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ด้านความผูกพัน 
(Engagement) โดยรวมมีความเช่ือมัน่ในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความเช่ือมัน่เรียง
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือแสดงความ
คิดเห็น ( X  = 4.26), อนัดบั 2 พนักงานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีส่วนร่วมใน
องคก์าร ( X  = 4.23), อนัดบั 3 มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกของ
องคก์าร ( X  = 4.19), อนัดบั 4 มีการสนบัสนุนและให้โอกาสพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ ( X  = 4.12), 
อนัดบั 5 มีความไวใ้จกบัการเป็นผูน้ าของพนักงาน ( X  = 4.08), อนัดบั 6 มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร ( X  = 4.07), อนัดบั 7 พนกังานอยูก่บัองคก์ารโดยยึดถือเร่ืองตน้ทุนเป็น
พื้นฐาน และมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน ค่าเท่ากนั ( X  = 4.06), อนัดบั 8 มีความรู้สึกเป็น
ครอบครัวเดียวกัน ( X  = 4.04), อนัดับ 9 ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้องค์การ 
บรรลุผลส าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง ( X  = 4.03), อนัดับ 10 มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อองค์การ ( X  = 4.02) และอนัดบั 11 มีความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ( X  = 3.95) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) 

ความเช่ือมั่น 

ด้านความก้าวหน้า (Progress) 

ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น 

ระดับ
ความ
เช่ือมั่น 

ล าดับ
ที่ 

37. มีการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานอยา่งเหมาะสม 4.23 0.775 มาก 4 
38. มีการจดัตั้งมูลค่าเงินเดือนอยา่งเหมาะสม 4.18 0.813 มาก 5 
39. มีการปรับเงินเดือนพนกังานอยา่งเหมาะสม 4.32 0.691 มาก 3 
40. มีการพฒันาหนา้ท่ีและการปฏิบติังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.85 1.094 มาก 11 

41. มีการกระจายความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 3.97 0.979 มาก 10 
42. มีการส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการปฏิบติังาน
ตลอดเวลา 

3.99 0.956 มาก 9 



39 
 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) (ต่อ) 

ความเช่ือมั่น 

ด้านความก้าวหน้า (Progress) 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เช่ือมั่น 

ล าดับ
ที่ 

43. มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน 4.41 0.594 มาก 1 
44. เปิดโอกาสใหพ้นกังานคิดและสร้างสรรคง์านใหม่
ได ้

4.34 0.644 มาก 2 

45. มีการส่งพนกังานไปดูงานนอกสถานท่ี 3.71 1.160 มาก 12 
46. มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง
พนกังานในองคก์รเดียวกนั 

4.06 0.988 มาก 6 

47. มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง
พนกังานต่างองคก์ร 

4.03 0.969 มาก 8 

48. มีสัญญาการท างานอยา่งยติุธรรม 4.05 0.819 มาก 7 
รวม 4.10 0.874 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) 
โดยรวมมีความเช่ือมัน่ในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความเช่ือมัน่เรียงจากมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน ( X  = 4.41), อนัดบั 2 เปิดโอกาสให้พนกังาน
คิดและสร้างสรรค์งานใหม่ได ้( X  = 4.34), อนัดบั 3 มีการปรับเงินเดือนพนกังานอย่างเหมาะสม    
( X  = 4.32), อนัดบั 4 มีการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีการงานอย่างเหมาะสม ( X  = 4.23), อนัดบั 5 มี
การจดัตั้งมูลค่าเงินเดือนอย่างเหมาะสม ( X  = 4.18), อนัดบั 6 มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งพนกังานในองคก์รเดียวกนั ( X  = 4.06), อนัดบั 7 มีสัญญาการท างานอยา่งยุติธรรม 
( X  = 4.05), อันดับ 8 มีการจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างพนักงานต่างองค์กร                 
( X  = 4.03), อนัดบั 9 มีการส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการปฏิบติังานตลอดเวลา ( X  = 3.99), อนัดบั 
10 มีการกระจายความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม ( X  = 3.97), อนัดบั 11 มีการพฒันาหนา้ท่ีและการ
ปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ( X  = 3.85) และอนัดับ 12 มีการส่งพนักงานไปดูงานนอกสถานท่ี                
( X  = 3.71) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นความปลอดภยั (Safety) 

ความเช่ือมั่น 

ด้านความปลอดภัย (Safety) 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
เช่ือมั่น 

ล าดับ
ที่ 

49. มีการแบ่งโซนผูอ้าศยั ผูห้ญิง-ผูช้าย อยา่ง
ชดัเจน 

4.25 0.614 มาก 3 

50. มีการแบ่งลกัษณะการท างานของ ผูห้ญิง-
ผูช้าย อยา่งชดัเจน 

4.27 0.537 มาก 2 

51. มีการตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์การท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.20 0.723 มาก 6 

52. อุปกรณ์ในการปฏิบติังานมีคุณภาพ 4.12 0.898 มาก 7 
53. มีสัญญานเตือนภยัหรือบอกเหตุอยา่งชดัเจน 4.02 0.802 มาก 9 
54. มีป้ายหรือสัญลกัษณ์บอกขณะเคร่ืองจกัร
ปฏิบติังานหรือก าลงัซ่อมแซม 

4.24 0.752 มาก 4 

55. มีการประกนัอุบติัเหตุหรือการประกนัภยั
ใหก้บัพนกังาน 

3.72 1.071 มาก 10 

56. มีการอบรมดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังาน 4.33 0.736 มาก 1 
57. มีอุปกรณ์ในการป้องกนัอุบติัเหตุ (Safety) 4.23 0.876 มาก 5 
58. มีกิจกรรมซอ้มดบัเพลิงและปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

4.07 0.880 มาก 8 

59. มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ทางดา้นเทคนิคตลอดเวลา 

3.53 1.219 มาก 12 

60. มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ดา้นการพฒันาดา้นความ
ปลอดภยัตลอดเวลา 

3.70 1.018 มาก 11 

รวม 4.06 0.844 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความเช่ือมัน่
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ดา้นความปลอดภยั (Safety) 
โดยรวมมีความเช่ือมัน่ในระดบัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความเช่ือมัน่เรียงจากมากไปหา
น้อยดงัน้ี อนัดบั 1 มีการอบรมด้านความปลอดภยัให้พนักงาน  ( X  = 4.33), อนัดบั 2 มีการแบ่ง
ลกัษณะการท างานของ ผูห้ญิง-ผูช้าย อย่างชัดเจน ( X  = 4.27), อนัดบั 3 มีการแบ่งโซนผูอ้าศยั 
ผูห้ญิง-ผูช้าย อยา่งชดัเจน ( X  = 4.25), อนัดบั 4 มีป้ายหรือสัญลกัษณ์บอกขณะเคร่ืองจกัรปฏิบติังาน
หรือก าลัง ซ่อมแซม  ( X  =  4 .24) ,  อันดับ  5  มี อุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติ เหตุ  (Safety)                               
( X  = 4.23), อนัดบั 6 มีการตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์การท างานอย่างสม ่าเสมอ ( X  = 4.20), 
อนัดบั 7 อุปกรณ์ในการปฏิบติังานมีคุณภาพ ( X  = 4.12), อนัดบั 8 มีกิจกรรมซ้อมดบัเพลิงและ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ( X  = 4.07), อันดับ  9 มีสัญญานเตือนภัยหรือบอกเหตุอย่างชัดเจน                    
( X  = 4.02), อนัดบั 10 มีการประกนัอุบติัเหตุหรือการประกนัภยัให้กบัพนักงาน ( X  = 3.72), 
อนัดบั 11 มีเจา้หน้าท่ีให้ความรู้ด้านการพฒันาด้านความปลอดภยัตลอดเวลา  ( X  = 3.70) และ
อนัดบั 12 มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางดา้นเทคนิคตลอดเวลา ( X  = 3.53) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
ธุรกิจส่ิงทอ เป็นรายดา้น 

ความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธุรกจิส่ิงทอ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ดา้นสวสัดิการ (Benefits) 3.83 1.068 
ดา้นความมัน่คง (Stability) 3.91 1.008 
ดา้นความผกูพนั (Engagement) 4.09 0.847 
ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) 4.10 0.874 
ดา้นความปลอดภยั (Safety) 4.06 0.844 

  
 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง
ทอมากท่ีสุดเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี อันดับ 1 ด้านความก้าวหน้า (Progress)                
( X  = 4.10) อนัดบั 2 ด้านความผูกพนั (Engagement) ( X  = 4.09) อนัดบั 3 ด้านความปลอดภยั 
(Safety) ( X  = 4.06) อนัดบั 4 ดา้นความมัน่คง (Stability) ( X  = 3.91) และอนัดบั 5 ดา้นสวสัดิการ 
(Benefits) ( X  = 3.83) ตามล าดบั 
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4.1.3 การปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 37 18.50 

1 – 5 ปี 97 48.50 
6 – 10 ปี 13 6.50 

มากกวา่ 10 ปี 53 26.50 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลา

ในการปฏิบตัิงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานระหวา่ง              
1 – 5 ปี จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.50  นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และระหวา่ง 6 – 10 ปี จ  านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั  
 
 ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการหยุดงาน/
ลางาน 

ความถี่ในการหยุดงาน/ลางาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 102 51.00 

1 – 3 คร้ัง/เดือน 79 39.50 
4 – 6 คร้ัง/เดือน 16 8.00 

มากกวา่ 6 คร้ัง/เดือน 3 1.50 
รวม 200 100.00 
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จากตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน
การหยุดงาน/ลางาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการหยุดงาน/ลางาน คือ ไม่
เคย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1 – 3 คร้ัง/เดือน จ านวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.50 ระหวา่ง 4 – 6 คร้ัง/เดือน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และมากกวา่ 6 คร้ัง/
เดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการเขา้ท างาน
ตรงเวลา 

ความถี่ในการเข้าท างานตรงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ตรงเวลาเสมอ 126 63.00 

สาย 1 – 3 คร้ัง/เดือน 57 28.50 
สาย 4 – 6  คร้ัง/เดือน 10 5.00 

สายมากกวา่ 6 คร้ัง/เดือน 7 3.50 
รวม 200 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การเขา้ท างานตรงเวลา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ท างานงานตรงเวลา 
คือ ตรงเวลาเสมอ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ สาย 1 – 3 คร้ัง/เดือน จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 สาย 4 – 6  คร้ัง/เดือน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และสาย
มากกวา่ 6 คร้ัง/เดือน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท างานกบัองค์กร จ านวน ร้อยละ 
ตนเอง 106 53.00 

ครอบครัว 70 35.00 
เพื่อนร่วมงาน 11 5.50 

หวัหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชา 13 6.50 
รวม 200 100.00 
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จากตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองค์กร คือ ตนเอง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 
รองลงมาคือ ครอบครัว จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  หวัหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และเพื่อนร่วมงาน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50  ตามล าดบั 
 
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน  

4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน และความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติั
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความเช่ือมั่นท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 

โดยใช ้t-test และ F–test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใน
การทดสอบ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง
ทอในเขตบางขนุเทียนในแต่ละดา้น ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

 
สมมติฐานย่อยที ่1.1 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง
ทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง
ทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอ
ในเขตบางขนุเทียน จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 

การปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 83 2.24 0.759 

-1.892 0.000* 
- หญิง 117 2.53 1.236 

 ความถ่ีในการหยดุงาน/ลางาน 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 83 1.45 0.649 

-2.657 0.357 
- หญิง 117 1.71 0.720 

 ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 83 1.45 0.830 

-0.701 0.783 
- หญิง 117 1.52 0.690 

 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร 
เพศ  N X  S.D. t Sig. 
- ชาย 83 1.83 1.034 

2.491 0.001* 
- หญิง 117 1.53 0.677 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig.* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศมีผลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน
ธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียนดา้นความถ่ีในการหยดุงาน/ลางาน และความถ่ีในการเขา้ท างานตรง
เวลา ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที ่1.2 
H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง

ทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง

ทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 4.17 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 21.338 3 7.113 6.733 0.000* 

ภายในกลุ่ม 207.042 196 1.056   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม .448 3 0.149 0.300 0.825 

ภายในกลุ่ม 97.552 196 0.498   

รวม 98.000 199    

ความถ่ีในการ
เขา้ท างานตรง

เวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 10.370 3 3.457 6.667 0.000* 

ภายในกลุ่ม 101.610 196 0.518   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 12.685 3 4.228 6.254 0.000* 

ภายในกลุ่ม 132.510 196 0.676   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.17 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ 
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ดา้นอายุ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียนดา้นระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างาน
กบัองคก์ร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน
ธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียนดา้นความถ่ีในการหยดุงาน/ลางาน ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานย่อยที ่1.3 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน
ธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน
ธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
สถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 10.675 1 10.675 9.709 0.002* 

ภายในกลุ่ม 217.705 198 1.100   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.358 1 3.358 7.024 0.009* 

ภายในกลุ่ม 94.642 198 0.478   

รวม 98.000 199    

 *มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้าน
สถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
เขา้ท างานตรง

เวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 5.738 1 5.738 10.693 0.001* 

ภายในกลุ่ม 106.242 198 0.537   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.921 1 0.921 1.264 0.262 

ภายในกลุ่ม 144.274 198 0.729   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
สถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลกัษณะปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุน
เทียนดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา และความถ่ีในการหยดุงาน/
ลางาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลักษณะปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียนด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกับ
องคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที ่1.4 
H0 : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.19 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบั
การศึกษา ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.617 2 0.308 0.267 0.766 

ภายในกลุ่ม 227.763 197 1.156   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 7.674 2 3.837 8.369 0.000* 

ภายในกลุ่ม 90.326 197 0.459   

รวม 98.000 199    

 ความถ่ีใน
การเขา้ท างาน
ตรงเวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 17.733 2 8.866 18.533 0.000* 

ภายในกลุ่ม 94.247 197 0.478   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 3.994 2 1.997 2.786 0.064 

ภายในกลุ่ม 141.201 197 0.717   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.19 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
ระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ลกัษณะปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบาง
ขนุเทียนดา้นความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา และความถ่ีในการหยดุงาน/ลางาน แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียนดา้นระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานย่อยที ่1.5 

H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.20 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 15.441 3 5.147 4.738 0.003* 

ภายในกลุ่ม 212.939 196 1.086   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.311 3 0.770 1.578 0.196 

ภายในกลุ่ม 95.689 196 0.488   

รวม 98.000 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.20 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
เขา้ท างานตรง

เวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 17.059 3 5.686 11.742 0.000* 

ภายในกลุ่ม 94.921 196 0.484   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 22.215 3 7.405 11.802 0.000* 

ภายในกลุ่ม 122.980 196 0.627   

รวม 145.195 199    

 *มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ ลกัษณะปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอใน
เขตบางขุนเทียนดา้นระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา และบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียนดา้นความถ่ีในการหยดุงาน/ลางาน ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.21สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

การ
ทดสอบ 

ค่า Sig. 

ระยะเวลา
ในการ

ปฏิบติังาน 

ความถ่ีใน
การหยดุ

งาน/ลางาน 

ความถ่ีใน
การเขา้

ท างานตรง
เวลา 

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ

การ
ตดัสินใจ

เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

เพศ T-test 0.000* 0.357 0.783 0.001* 
อาย ุ F-test 0.000* 0.825 0.000* 0.000* 
สถานภาพ F-test 0.002* 0.009* 0.001* 0.262 
ระดบัการศึกษา F-test 0.766 0.000* 0.000* 0.064 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.003* 0.196 0.000* 0.000* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า โดยรวมแลว้ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที ่2 ความเช่ือมัน่ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอ

ในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้สถิติ One-way ANOVA โดยก าหนดระดบันยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานย่อยที ่2.1 
H0 : ความเช่ือมัน่ด้านสวสัดิการ (Benefits) ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ความเช่ือมัน่ด้านสวสัดิการ (Benefits) ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเช่ือมั่น ด้านสวสัดิการ 
(Benefits) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 128.576 15 8.572 15.803 0.000* 

ภายในกลุ่ม 99.804 184 0.542   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 37.588 15 2.506 7.632 0.000* 

ภายในกลุ่ม 60.412 184 0.328   

รวม 98.000 199    

 ความถ่ีใน
การเขา้ท างาน
ตรงเวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 36.255 15 2.417 5.873 0.000* 

ภายในกลุ่ม 75.725 184 0.412   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 60.396 15 4.026 8.737 0.000* 

ภายในกลุ่ม 84.799 184 0.461   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.22 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของความเช่ือมัน่ดา้นสวสัดิการ (Benefits) 
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ความเช่ือมัน่ด้านสวสัดิการ 
(Benefits) ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 
แตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา ความถ่ีในการหยุด
งาน/ลางาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกับองค์กร แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานย่อยที ่2.2 

H0 : ความเช่ือมัน่ด้านความมัน่คง (Stability) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเช่ือมัน่ด้านความมัน่คง (Stability) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเช่ือมัน่ ด้านความมัน่คง 
(Stability) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 83.035 14 5.931 7.549 0.000* 

ภายในกลุ่ม 145.345 185 0.786   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 52.898 14 3.778 15.498 0.000* 

ภายในกลุ่ม 45.102 185 0.244   

รวม 98.000 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 



55 
 

ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเช่ือมัน่ ด้านความมัน่คง 
(Stability) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
เขา้ท างานตรง

เวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 40.878 14 2.920 7.597 0.000* 

ภายในกลุ่ม 71.102 185 0.384   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 33.149 14 2.368 3.909 0.000* 

ภายในกลุ่ม 112.046 185 0.606   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.23 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของความเช่ือมัน่ดา้นความมัน่คง (Stability) 
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ความเช่ือมัน่ด้านความมัน่คง 
(Stability) ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 
แตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา ความถ่ีในการหยุด
งาน/ลางาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกับองค์กร แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานย่อยที ่2.3 

H0 : ความเช่ือมัน่ด้านความผูกพนั (Engagement) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเช่ือมัน่ด้านความผูกพนั (Engagement) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเช่ือมัน่ ด้านความผูกพนั 
(Engagement) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 56.229 12 4.686 5.090 0.000* 

ภายในกลุ่ม 172.151 187 0.921   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 23.334 12 1.944 4.870 0.000* 

ภายในกลุ่ม 74.666 187 0.399   

รวม 98.000 199    

ความถ่ีในการ
เขา้ท างานตรง

เวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 37.321 12 3.110 7.790 0.000* 

ภายในกลุ่ม 74.659 187 0.399   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 30.697 12 2.558 4.178 0.000* 

ภายในกลุ่ม 114.498 187 0.612   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.24 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของความเช่ือมั่นด้านความผูกพัน 
(Engagement) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ ความเช่ือมัน่ดา้น
ความผูกพนั (Engagement) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขต
บางขนุเทียน แตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา ความถ่ี
ในการหยุดงาน/ลางาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองค์กร แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานย่อยที ่2.4 
H0 : ความเช่ือมัน่ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 
H1 : ความเช่ือมัน่ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความเช่ือมัน่ ดา้นความกา้วหน้า 
(Progress)  ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 98.680 15 6.579 9.333 0.000* 

ภายในกลุ่ม 129.700 184 0.705   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 34.759 15 2.317 6.742 0.000* 

ภายในกลุ่ม 63.241 184 0.344   

รวม 98.000 199    

ความถ่ีในการ
เขา้ท างานตรง

เวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 26.457 15 1.764 3.795 0.000* 

ภายในกลุ่ม 85.523 184 0.465   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 63.157 15 4.210 9.443 0.000* 

ภายในกลุ่ม 82.038 184 0.446   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.25 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของความเช่ือมั่นด้านความก้าวหน้า 
(Progress) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบวา่ ความเช่ือมัน่ดา้น
ความกา้วหนา้ (Progress) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบาง
ขุนเทียน แตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา ความถ่ีใน
การหยดุงาน/ลางาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานย่อยที ่2.5 

H0 : ความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยั (Safety) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเช่ือมัน่ดา้นความปลอดภยั (Safety) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความเช่ือมัน่ ดา้นความปลอดภยั 
(Safety) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ระยะเวลาใน
การ

ปฏิบติังาน 

ระหวา่งกลุ่ม 69.018 12 5.752 6.749 0.000* 

ภายในกลุ่ม 159.362 187 0.852   

รวม 228.380 199    

ความถ่ีในการ
หยดุงาน/ลา

งาน 

ระหวา่งกลุ่ม 25.993 12 2.166 5.625 0.000* 

ภายในกลุ่ม 72.007 187 0.385   

รวม 98.000 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความเช่ือมัน่ ดา้นความปลอดภยั 
(Safety) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน (ต่อ) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความถ่ีในการ
เขา้ท างานตรง

เวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 26.767 12 2.231 4.895 0.000* 

ภายในกลุ่ม 85.213 187 0.456   

รวม 111.980 199    

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจ
เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม 26.128 12 2.177 3.420 0.000* 

ภายในกลุ่ม 119.067 187 0.637   

รวม 145.195 199    

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของความเช่ือมั่นด้านความปลอดภยั 
(Safety) ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน โดยใชก้ารวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ในการทดสอบ พบว่า ความเช่ือมั่นด้าน
ความกา้วหนา้ (Progress) ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบาง
ขุนเทียน แตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา ความถ่ีใน
การหยดุงาน/ลางาน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 
 
 
 
 
 



60 
 

ตารางท่ี 4.27 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความเช่ือมั่นท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 

ความเช่ือมั่น 

การปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

การ
ทดสอบ 

ค่า Sig. 

ระยะเวลา
ในการ

ปฏิบติังาน 

ความถ่ีใน
การหยดุ

งาน/ลางาน 

ความถ่ีใน
การเขา้

ท างานตรง
เวลา 

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ

การ
ตดัสินใจ

เลือกท างาน
กบัองคก์ร 

1. ดา้นสวสัดิการ 
(Benefits) 

F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

2. ดา้นความมัน่คง 
(Stability) 

F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

3. ดา้นความผกูพนั 
(Engagement) 

F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

4. ดา้นความกา้วหนา้ 
(Progress) 

F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

5. ดา้นความ
ปลอดภยั (Security) 

F-test 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ : ตวัเลขในตาราง คือ ค่า Sig. *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า โดยรวมแลว้ความเช่ือมัน่ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ

ปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 



บทที ่5 
 

สรุป และอภิปรายผลการวจิัย 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษา “ปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอใน
เขตบางขนุเทียน” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ  

1.) เพื่อศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้กบัธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน  
2.) เพื่อศึกษาปัจจยัความเช่ือมัน่ของพนกังานท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานในธุรกิจส่ิงทอ  
โดยท าการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากการสุ่มตวัอยา่งพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขต

บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 ตวัอยา่ง  ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2560 และน า
ผลการตอบแบบสอบถามมารวบรวมตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อย และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติ t-test และ One Way ANOVA ในการทดสอบ
สมมติฐาน ซ่ึงมีผลการศึกษาท่ีไดต้ามวตัถุประสงค ์เป็นดงัน้ี 

1.) ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.50 

และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.50 อายุระหวา่ง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ อายุต ่า
กวา่ 20 คิดเป็นร้อยละ 21.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อย
ละ 35.50 การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
29.5 รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00  

2.) ความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 
            ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
ธุรกิจส่ิงทอมากท่ีสุดเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี อันดับ 1 ด้านความก้าวหน้า 
(Progress) ( X  = 4.10) อนัดบัท่ี 2 ด้านความผูกพนั (Engagement) ( X  = 4.09) อนัดบัท่ี 3 ด้าน
ความปลอดภยั (Safety) ( X  = 4.06) อนัดบัท่ี 4 ดา้นความมัน่คง (Stability) ( X  = 3.91) และอนัดบั
ท่ี 5 ดา้นสวสัดิการ (Benefits) ( X  = 3.83) ตามล าดบั 
 และ 3.) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุน
เทียน  
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
48.50 รองลงมาคือ มากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีความถ่ีในการหยุดงาน/ลางาน คือ ไม่เคย 
คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1 – 3 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ความถ่ีในการเขา้
ท างานตรงเวลา คือ ตรงเวลาเสมอ คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ สาย  1 – 3 คร้ัง/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 28.50 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองค์กร คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
53.00 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 35.00   
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิจยั พบว่า ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิง
ทอมากท่ีสุดเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  

อนัดบั 1 ดา้นความกา้วหนา้ (Progress) ( X  = 4.10) สอดคลอ้งกบั จรัญ สุวรรณเวช (2549) 
ได้กว่าวไวว้่า ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในบทบาทการท างาน ซ่ึงจะให้ 
ผลตอบแทนทั้ งทางด้านจิตวิทยา หรือผลตอบแทนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการท างาน การ 
เปล่ียนแปลงต่างๆ เหล่าน้ีจึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดความก้าวหน้าในงาน การเล่ือน 
ต าแหน่งหรือเงินเดือน ตลอดจนถึงความพึงพอใจต่อชีวิต ความรู้สึกว่าตนเองมีค่า ประสบ 
ความส าเร็จ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ และอรุณ รักธรรม (2537) ได้นิยาม
ความหมายของความก้าวหน้าทางวิชาชีพว่า มนุษย์ส่วน ใหญ่มีความปรารถนาท่ีจะเห็น
ความกา้วหน้าของตนเอง อาจจะเป็นเงินทอง ช่ือเสียง การยอมรับและโอกาสของความส าเร็จใน
ชีวติเติบโตจากพนกังานระดบัล่างข้ึนสู่ระดบันกับริหารชั้นสูงๆ ข้ึนไป 

อนัดบั 2 ดา้นความผูกพนั (Engagement) ( X  = 4.09) สอดคลอ้งกบับุคนนั (Buchanan II. 
1974: 533-546) กล่าวว่า ความผูกพนัเป็นทศันคติท่ีส าคญัอย่าง ยิ่งส าหรับองค์การไม่ว่าจะเป็น
องคก์ารแบบใด เพราะความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหวา่งความรู้สึกนึกคิดของมนุษยก์บัจุดมุ่งหมาย
ขององค์การ ซ่ึงการเช่ือมโยงน้ีสามารถแสดงออกได้ทางพฤติกรรมและความรู้สึก โดยท่ีท าให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ารและเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความแขง็แกร่งท่ี
ดีขององคก์าร รวมทั้งลดการควบคุมหรือส่ิงท่ีจะมากระทบจากภายนอก อีกดว้ย โดยสรุปแลว้ความ
ผูกพนัต่อองคก์ารเป็นเง่ือนไขส าหรับองค์การทางสังคมท่ีจะประสบความส าเร็จ นอกจากน้ีเขายงั
กล่าวเพิ่มเติมว่าความผูกพนัของผูจ้ดัการต่อองค์การมีส่วนส าคญัต่อ ความอยู่รอดและความมี
ประสิทธิภาพขององค์การ เพราะผูบ้ริหารท่ีอยู่ตรงระดบัน้ีจะตอ้งมีความ รับผิดชอบในการรักษา
องค์การให้คงอยู่รอด ดังนั้นจึงจ าเป็นต่อการบริหารและด าเนินงานท่ีมี ประสิทธิภาพ และยงั
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เก่ียวข้องกับความรู้สึกรับผิดชอบและการอุทิศตนเพื่อเก้ือกูลให้องค์การอยู่ใน ภาพท่ีสามารถ
ปฏิบติังานต่อไปได ้

อนัดบั 3 ด้านความปลอดภยั (Safety) ( X  = 4.06) สอดคล้องกบั อาภาภรณ์ อินทนันท์ 
(2549) กล่าววา่ ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์ในการท่ีจะช้ีน าใหทุ้กคนในองคก์ร ตระหนกัถึงการท างาน
ดว้ย ความปลอดภยั และมีหน้าท่ีปฏิบติัตามส่ิงท่ีก าหนดไว ้ท าให้สม ่าเสมอ จนเป็นวฒันธรรมใน
เร่ือง ความปลอดภยัขององคก์รท่ีจะน าเอาเร่ืองของการท างานอยา่งปลอดภยั เขา้มาสู่จิตส านึกของ
ทุกคน ในสถานประกอบการ และพนกังานผูป้ฏิบติังาน จะตอ้งรู้จกัป้องกนัตวัเอง รู้วา่งานท่ีท าอยูมี่
อนัตรายอย่างไร ไม่ละเลย การท างานตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนด ท าสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง ไม่ท างานขณะ อ่อนเพลีย ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยั หากท าได้
ดงัน้ีก็จะท าใหเ้กิดความ ปลอดภยัทั้งต่อตนเองและสถานประกอบกิจการท่ีท างานอยู ่

อนัดบั 4 ด้านความมัน่คง (Stability) ( X  = 3.91) สอดคล้องกบัสเตียร์และพอร์ทเตอร์ 
(Steer & Porter, 1991) พบวา่ หากพนกังานเห็นวา่งานท่ีท าอยูไ่ม่ไดส้ร้างความมัน่ใจวา่เขาจะถูกให้
ออกอยา่งเป็นธรรม ก็จะท าให้รู้สึกไม่มัน่คงในการท างานและขาดความรู้สึกผูกพนักบัองคก์าร แต่
ถา้เขารับรู้วา่งานท่ีท ามีความมัน่คง ก็จะท าใหรู้้สึกวา่ไดรั้บการสนบัสนุนเก้ือกูลจากองคก์าร ซ่ึงเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดความปลอดภยัวา่จะมีงานท า มีรายไดท่ี้แน่นอน และผกาวรรณ แน่นอน (2541) ได้
อธิบายไวว้า่ ความมัน่คในงาน นบัไดว้า่เป็นหลกัประกนัวา่ตราบเท่าท่ีลูกจา้งยงัปฏิบติังานดี มีความ
ประพฤติดี ลูกจ้างคนงานเหล่านั้นจะสามารถยึดงานนั้นๆ เป็นอาชีพก้าวหน้าตามโอกาส และ
สามารถอยูไ่ดต้ลอดไปจนกวา่จะเกษียณอาย ุ 

และอนัดบั 5 ดา้นสวสัดิการ (Benefits) ( X  = 3.83) สอดคลอ้งกบัสุชาญ โกศิน (2538) การ
จดัสวสัดิการก็เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนท่ีมีความรู้ ความสามารถ เขา้มาท างานกบัองค์กร
เพื่อลดอตัราการลาออกของพนกังาน เพราะนอกจากเร่ืองการจ่ายค่าจา้งและเงินเดือนแลว้ ปัจจุบนั
ยงัต้องค านึงถึงการจดัสวสัดิการ ผลประโยชน์และการบริการให้ทดัเทียมกับองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะการท างานคลา้ยคลึงกนั และมีขนาดใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าวตัถุประสงค์ของ
การจดัสวสัดิการ คือการบริการดา้นต่างๆ เพื่อช่วยให้มีความปลอดภยัในการท างานช่วยแบ่งเบา
ภาระความเดือดร้อนและสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานท่ีมีความตั้งใจในการท างานกบัองคก์ร สามารถ
ทุ่มเทท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรักซ่ือสัตยผ์กูพนัต่องานและองคก์ร 

 
5.3 ประโยชน์ทีไ่ด้จากกการวจัิย 
 1. จากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อองคก์ร คือ ท าใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงระดบั
ความเช่ือมัน่ในองคก์รของพนกังานท่ีจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจส่ิงทอ เพื่อ
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น าผลการศึกษาท่ีไดม้าใชใ้นการประยุกตก์ารจดัสวสัดิการและค่าตอบแทน รวมถึงความมัน่คงใน
อาชีพ และปลอดภยั ในการท างาน เพื่อจะไดรั้กษาให้พนกังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน
การท างานไดค้งอยูใ่นการท างานกบัองคก์รไปไดย้าวนาน 
 2. จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อสังคม คือ เป็นการรักษาระดบัการจา้งงานอนั
จะส่งผลต่อการคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความมัน่คงในการหารายได้
เล้ียงดูตนเองและครอบครัว ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมจากปัญหาการวา่งงานและขาดแคลนรายได้
ของคนในสังคม 

3. จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ คือ เป็นการเสริมสร้างให้
ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพท่ีมั่นคง ส่งผลต่อการหมุนเวียนของเม็ดเงินและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากการท่ีประชาชนมีรายไดใ้นการใชส้อยในชีวิตประจ าวนั ท าให้รัฐบาลลดภาระในการ
ดูแลประชาชนผูย้ากจนขาดรายได ้และเป็นการพฒันาความมัน่คงของประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ
และความัน่คงของมนุษย ์

 
5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1. การท่ีจะธ ารงรักษาพนักงานให้ท างานอยู่คู่กบัองค์กรนานๆ นั้นมีองค์ประกอบหลาย
อยา่งท่ีตอ้งพิจารณา โดยเฉพาะการสร้างความเช่ือมัน่ให้พนกังานขององคก์รรู้สึกมัน่คงและได้รับ
สวสัดิการท่ีดี และเพียงพอ มีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมาก 

2. ความเช่ือมัน่ของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรจะส่งผลต่อความรู้สึกท่ีอยากจะทุ่มเทท างาน
ใหก้บัองคก์ร หากพนกังานขาดความเช่ือมัน่ในองคก์ร พนกังานจะเร่ิมขาดความตั้งใจในการท างาน
และมองหางานใหม่ท่ีมีความมัน่คงมากข้ึน จนท าใหเ้กิดปัญหาการลาออกของงพนกังานตามมา 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นอีกหน่ึงตวัแปรส าคญัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันั้น
องคก์รตอ้งสร้างทศันคติและแนวคิดเก่ียวกบังานและองคก์รให้พนกังานอยา่งถูกตอ้งเพื่อลดปัญหา
การขาดแรงงาน 
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาในธุรกิจประเภทอ่ืนๆ หรือในพื้นท่ีอ่ืนๆ  เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้า
สร้างเป็นแบบจ าลองในการพยากรณ์ความเช่ือมัน่ของพนกังานไดใ้นอนาคต 

2. อาจท าการศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน เช่น แรงจูงใจในการท างาน 
และความพึงพอใจในการน าของหวัหนา้งาน เป็นตน้ 
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ร่างแบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

 

ตัวแปรหลกั ตัวแปรย่อย ตัวช้ีวดั ทฤษฎ ี, งานวจัิยอ้างองิ 
ความเช่ือมัน่ 
(Certainty) 

ปัจจยัดา้น
สวสัดิการ 
(Benefits) 

1. เงินเดือนมีความเหมาะสม กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 
2. มีสวสัดิการใหคุ้ณประโยชน์แก่
พนกังานอยา่งพอเพียง 

กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 

3. มีผลตอบแทนในการท างาน บุคนนั (Buchanan II. 1974: 533) 
4. มีการยกยอ่งและชมเชยในการ
ปฏิบติังาน 

สเตียร์ส (Steers.1977: 46) 

5. มีการมอบเกียรติบตัรและมอบ
ของท่ีระลึกในการปฏิบติังาน
ดีเด่น 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 124) 

6 .  มี ส ว ัส ดิ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
สงเคราะห์การศึกษาบุตร 

สเตียร์และพอร์ทเตอร์ (Steer & 
Porter, 1991) 

7. มีสวสัดิการสงเคราะห์ยาม
เจบ็ป่วย 

ผกาวรรณ แน่นอน, 2541 

8. มีสวสัดิการเงินช่วยเหลือยาม
เกษียณ 

Anonymous, 1996 

9. มีการก าหนดค่าตอบแทนและ
รายละเอียดการท างานท่ีชดัเจน 

มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง, 2541 

10. มีการปรับค่าตอบแทนตาม
ภาวะเศรษฐกิจ 

ประสมพร ล้ีอิสรสรพงษ, 2544 

11. มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ี
ค านึงถึงการจูงใจใหพ้นกังาน
ท างานใหดี้ข้ึน 

ประสมพร ล้ีอิสรสรพงษ, 2544 

12. มีการใหค้วามช่วยเหลือ
ครอบครัวของพนกังานในบาง
โอกาส 

ธีระชยั เชมนะสิริ, 2545 
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ร่างแบบสอบถาม 
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ตัวแปรหลกั ตัวแปรย่อย ตัวช้ีวดั ทฤษฎ ี, งานวจัิยอ้างองิ 
ความเช่ือมัน่ 
(Certainty) 

ปัจจยัดา้น
ความมัน่คง 
(Stability) 

13. เปิดโอกาสใหพ้นกังานท างาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

Gilmer, 1966 

14. เปิดโอกาสให้พนักงานท างาน

ตามความตอ้งการของตนเอง 

Gilmer, 1966 

15. มีการระบุระดับการศึกษาของ

พนกังานในแต่ละงาน 

สเตียร์และพอร์ทเตอร์ (Steer 
& Porter, 1991) 

16. มีการให้คุณค่ากับพนักงานท่ีมี

ประสบการณ์ 

ผกาวรรณ แน่นอน, 2541 

17.  มี ก า ร ส นั บ ส นุ น พ นั ก ง า น
ตลอดเวลา 

Anonymous, 1996 

18. มีการให้ความก้าวหน้า เล่ือนขั้น
อยา่งตรงไปตรงมา 

มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง, 2541 

19. มีการใหค้วามรู้สึกท่ีดีต่อพนกังาน
หรือลูกจา้ง 

ประสมพร ล้ีอิสรสรพงษ, 
2544 

20. องค์กรมีความมั่นคงส่งผลต่อ
ความมัน่ใจของพนกังาน 

ประสมพร ล้ีอิสรสรพงษ, 
2544 

21. มีการคุ้มครองรายได้จากการ
ท างาน เ ม่ือพนักงานเจ็บไข้หรือ
ประสบอุบติัเหตุ 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 

22. มีการสนับสนุนส่งเสริมอบรม
และใหก้ารศึกษาแก่พนกังาน 

ธีระชยั เชมนะสิริ, 2545 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 124) ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 

24. มีการสร้างจิตส านึก ทศันคติท่ีดี
ต่อพนกังาน 

ธีระชยั เชมนะสิริ, 2545 
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ตัวแปร
หลกั 

ตัวแปรย่อย ตัวช้ีวดั ทฤษฎ ี, งานวจัิยอ้างองิ 

ความ
เช่ือมัน่ 

(Certainty) 

ปัจจยัความ
ผกูพนั 

(Engagement) 

25. มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั บุคนนั (Buchanan II. 
1974: 533) 

26. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ขององคก์ร 

ผกาวรรณ แน่นอน, 2541 

27. มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และ

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์าร 

สเตียร์ส (Steers.1977: 46) 

28. มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งมากเพื่อองคก์าร 

Anonymous, 1996 

29. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ี

จะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกของ

องคก์าร 

สเตียร์ส (Steers.1977: 46) 

30. พนกังานมีความรู้สึกวา่เป็นส่วน

หน่ึงขององคก์าร มีส่วนร่วมใน

องคก์าร 

มาวเดยแ์ละคนอ่ืนๆ 
(Mowday et al. 1982: 27) 

31. พนกังานอยูก่บัองคก์ารโดยยดึถือ

เร่ืองตน้ทุนเป็นพื้นฐาน 

มาวเดยแ์ละคนอ่ืนๆ 
(Mowday et al. 1982: 27) 

32. มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเพื่อให้องคก์าร บรรลุผลส าเร็จ

และมีความเจริญรุ่งเรือง 

จรัญ สุวรรณเวช (2549) 

33. มีการสนบัสนุนและใหโ้อกาส

พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 
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ร่างแบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ตัวแปร
หลกั 

ตัวแปรย่อย ตัวช้ีวดั ทฤษฎ ี, งานวจัิยอ้างองิ 

ความ
เช่ือมัน่ 

(Certainty) 

ปัจจยัความ
ผกูพนั 

(Engagement) 

34. มีการสร้างแรงจูงใจใหก้บั

พนกังาน 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 

35. มีความไวใ้จกบัการเป็นผูน้ าของ

พนกังาน 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 

36. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจหรือแสดงความ

คิดเห็น 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 

ความ
เช่ือมัน่ 

(Certainty) 

ดา้น
ความกา้วหนา้ 
(Progress) 

37. มีการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน

อยา่งเหมาะสม 

กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 

38. มีการจดัตั้งมูลค่าเงินเดือนอยา่ง

เหมาะสม 

กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 

39. มีการปรับเงินเดือนพนกังานอยา่ง

เหมาะสม 

จรัญ สุวรรณเวช (2549) 

40. มีการพฒันาหนา้ท่ีและการ

ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

ผกาวรรณ แน่นอน, 2541 

41. มีการกระจายความรับผดิชอบ

อยา่งเหมาะสม 

Anonymous, 1996 

42. มีการส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิค

การปฏิบติังานตลอดเวลา 

มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง, 2541 

43. มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน ธงชยั สันติวงษ ์(2526) 

44. เปิดโอกาสใหพ้นกังานคิดและ

สร้างสรรคง์านใหม่ได ้

ธงชยั สันติวงษ ์(2526) 
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ร่างแบบสอบถาม 
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ตัวแปร
หลกั 

ตัวแปรย่อย ตัวช้ีวดั ทฤษฎ ี, งานวจัิยอ้างองิ 

ความ
เช่ือมัน่ 

(Certainty) 

ดา้น
ความกา้วหนา้ 
(Progress) 

45. มีการส่งพนกังานไปดูงานนอก

สถานท่ี 

ธงชยั สันติวงษ ์(2526) 

46. มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหวา่งพนกังานในองคก์ร

เดียวกนั 

ผกาวรรณ แน่นอน, 2541 

47. มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหวา่งพนกังานต่างองคก์ร 

Anonymous, 1996 

48. มีสัญญาการท างานอยา่งยติุธรรม มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง, 2541 

ความ
เช่ือมัน่ 

(Certainty) 

ดา้นความ
ปลอดภยั 
(Safety) 

49. มีการแบ่งโซนผูอ้าศยั ผูห้ญิง-

ผูช้าย อยา่งชดัเจน 

อาภาภรณ์ อินทนนัท,์ 
2549 

50. มีการแบ่งลกัษณะการท างานของ 

ผูห้ญิง-ผูช้าย อยา่งชดัเจน 

อาภาภรณ์ อินทนนัท,์ 
2549 

51. มีการตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์

การท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 

52. อุปกรณ์ในการปฏิบติังานมี

คุณภาพ 

กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 

53. มีสัญญานเตือนภยัหรือบอกเหตุ

อยา่งชดัเจน 

กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 

54. มีป้ายหรือสัญลกัษณ์บอกขณะ

เคร่ืองจกัรปฏิบติังานหรือก าลงั

ซ่อมแซม 

จรัญ สุวรรณเวช (2549) 
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ร่างแบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร
หลกั 

ตัวแปรย่อย ตัวช้ีวดั ทฤษฎ ี, งานวจัิยอ้างองิ 

ความ
เช่ือมัน่ 

(Certainty) 

ดา้นความ
ปลอดภยั 
(Safety) 

55. มีการประกนัอุบติัเหตุหรือการ

ประกนัภยัใหก้บัพนกังาน 

อาภาภรณ์ อินทนนัท,์ 
2549 

56. มีการอบรมดา้นความปลอดภยัให้

พนกังาน 

ลูแทนส์ (Luthans. 1992: 
124) 

57. มีอุปกรณ์ในการป้องกนัอุบติัเหตุ 

(Safety) 

กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 

58. มีกิจกรรมซอ้มดบัเพลิงและปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ 

กรรณิการ์ จนัตนั (2547) 

59. มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ทางดา้นเทคนิคตลอดเวลา 

จรัญ สุวรรณเวช (2549) 

60. มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ดา้นการ

พฒันาดา้นความปลอดภยัตลอดเวลา 

ผกาวรรณ แน่นอน, 2541 
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
 
 ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นการ
วิจัย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาโท เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขนุเทียน 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1   เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

จ านวน 5    ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2    เป็นค าถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

ธุรกิจส่ิงทอ จ านวน 60 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3    เป็นค าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังาน จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4   เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ จ านวน 1 ขอ้ 
 
 ผูว้ิจยัขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะถูกน าเสนอเป็นผลการวิจยัใน
ภาพรวมเท่านั้น ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งใดต่อผูต้อบแบบสอบถามและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งจึง
ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพื่อผลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นโอกาศต่อไป 
 
 
 

 
       ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

       นางสาว ศศิกานต ์คล่องกิจการ 
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ข้อ รายการพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม 
-1 

ด้านสวสัดิการ (Benefits) 
1. เงินเดือนมีความเหมาะสม     

2. 
มีสวสัดิการใหคุ้ณประโยชน์แก่พนกังาน
อยา่งพอเพียง 

    

3. มีผลตอบแทนในการท างาน     

4. 
มีการยกยอ่งและชมเชยในการ
ปฏิบติังาน 

    

5. 
มีการมอบเกียรติบตัรและมอบของท่ี
ระลึกในการปฏิบติังานดีเด่น 

    

6. 
มี สว ัส ดิก า ร ช่ วย เห ลื อสง เคร าะ ห์
การศึกษาบุตร 

    

7. มีสวสัดิการสงเคราะห์ยามเจ็บป่วย     
8. มีสวสัดิการเงินช่วยเหลือยามเกษียณ     

9. 
มีการก าหนดค่าตอบแทนและ
รายละเอียดการท างานท่ีชดัเจน 

    

10 
มีการปรับค่าตอบแทนตามภาวะ
เศรษฐกิจ 

    

11. 
มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีค านึงถึงการ
จูงใจใหพ้นกังานท างานให้ดีข้ึน 

    

12. 
มีการใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวของ
พนกังานในบางโอกาส 
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ข้อ รายการพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม 
-1 

ด้านความมั่นคง (Stability) 

13. 
เปิดโอกาสใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

    

14. 
เปิดโอกาสให้พนกังานท างานตามความ

ตอ้งการของตนเอง 

    

15. 
มีการระบุระดบัการศึกษาของพนกังาน

ในแต่ละงาน 

    

16. 
มี ก า ร ใ ห้ คุ ณ ค่ า กั บ พ นั ก ง า น ท่ี มี

ประสบการณ์ 

    

17. มีการสนบัสนุนพนกังานตลอดเวลา     

18. 
มีการให้ความก้าวหน้า เล่ือนขั้นอย่าง
ตรงไปตรงมา 

    

19. 
มีการให้ความรู้สึกท่ีดีต่อพนักงานหรือ
ลูกจา้ง 

    

20. 
องค์กรมีความมั่นคงส่งผลต่อความ
มัน่ใจของพนกังาน 

    

21. 
มีการคุม้ครองรายไดจ้ากการท างาน เม่ือ
พนกังานเจบ็ไขห้รือประสบอุบติัเหตุ 

    

22. 
มีการสนับสนุนส่งเสริมอบรมและให้
การศึกษาแก่พนกังาน 
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ข้อ รายการพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม 
-1 

ด้านความมั่นคง (Stability) 
23. มีการสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังาน     

24. 
มีการสร้างจิตส านึก ทัศนคติท่ี ดีต่อ
พนกังาน 

    

ความผูกพนั (Engagement) 

25. มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั     

26. 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ

องคก์ร 

    

27. 

มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องคก์าร 

    

28. 
มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม

อยา่งมากเพื่อองคก์าร 

    

29. 

มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ

รักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกของ

องคก์าร 

    

30. 
พนกังานมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์าร มีส่วนร่วมในองคก์าร 
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ข้อ รายการพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม 
-1 

ความผูกพนั (Engagement) 

31. 
พนกังานอยูก่บัองคก์ารโดยยึดถือเร่ือง

ตน้ทุนเป็นพื้นฐาน 

    

32. 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อใหอ้งคก์าร บรรลุผลส าเร็จและมี

ความเจริญรุ่งเรือง 

    

33. 
มีการสนบัสนุนและใหโ้อกาสพนกังาน

อยา่งสม ่าเสมอ 

    

34. มีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน     

35. 
มีความไวใ้จกบัการเป็นผูน้ าของ

พนกังาน 

    

36. 
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจหรือแสดงความคิดเห็น 
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ข้อ รายการพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม 
-1 

ด้านความก้าวหน้า (Progress) 

37. 
มีการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานอยา่ง

เหมาะสม 

    

38. 
มีการจดัตั้งมูลค่าเงินเดือนอยา่ง

เหมาะสม 

    

39. 
มีการปรับเงินเดือนพนกังานอยา่ง

เหมาะสม 

    

40. 
มีการพฒันาหนา้ท่ีและการปฏิบติังาน

อยา่งสม ่าเสมอ 

    

41. 
มีการกระจายความรับผดิชอบอยา่ง

เหมาะสม 

    

42. 
มีการส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการ

ปฏิบติังานตลอดเวลา 

    

43. มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน     

44. 
เปิดโอกาสใหพ้นกังานคิดและ

สร้างสรรคง์านใหม่ได ้

    

45. มีการส่งพนกังานไปดูงานนอกสถานท่ี     
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ข้อ รายการพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม 
-1 

ด้านความก้าวหน้า (Progress) 

46. 
มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวา่งพนกังานในองคก์รเดียวกนั 

    

47. 
มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวา่งพนกังานต่างองคก์ร 

    

48. มีสัญญาการท างานอยา่งยติุธรรม     

ด้านความปลอดภัย (Safety) 

49. 
มีการแบ่งโซนผูอ้าศยั ผูห้ญิง-ผูช้าย 

อยา่งชดัเจน 

    

50. 
มีการแบ่งลกัษณะการท างานของ 

ผูห้ญิง-ผูช้าย อยา่งชดัเจน 

    

51. 
มีการตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์การ

ท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

    

52. อุปกรณ์ในการปฏิบติังานมีคุณภาพ     

53. 
มีสัญญานเตือนภยัหรือบอกเหตุอยา่ง

ชดัเจน 
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แบบประเมิน IOC ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน 

ข้อ รายการพจิารณา 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC 
เหมาะสม 

+1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่

เหมาะสม 
-1 

ด้านความปลอดภัย (Safety) 

54. 

มีป้ายหรือสัญลกัษณ์บอกขณะ

เคร่ืองจกัรปฏิบติังานหรือก าลงั

ซ่อมแซม 

    

55. 
มีการประกนัอุบติัเหตุหรือการ

ประกนัภยัใหก้บัพนกังาน 

    

56. 
มีการอบรมดา้นความปลอดภยัให้

พนกังาน 

    

57. 
มีอุปกรณ์ในการป้องกนัอุบติัเหตุ 

(Safety) 

    

58. 
มีกิจกรรมซอ้มดบัเพลิงและปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ 

    

59. 
มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ทางดา้นเทคนิคตลอดเวลา 

    

60. 
มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ดา้นการพฒันาดา้น

ความปลอดภยัตลอดเวลา 

    

 

(ลงช่ือ)……………………………………………….ผูป้ระเมิน 

(……………………………………………) 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี …………. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
เร่ือง ปัจจัยความเช่ือมัน่ทีส่่งผลต่อการปฏบัิติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอ 

ในเขตบางขุนเทยีน 
........................................................... 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนักงานธุรกิจส่ิงทอในเขตบางขุนเทียน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม และจะน าข้อมูลท่ีได้ไป
ประกอบการจดัท าการคน้ควา้อิสระใหมี้ความเท่ียงตรง ดงันั้นขอ้มูลของท่านจึงเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทางผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้และตรง
ตามความรู้สึก โดยแบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 7 หนา้ ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1   เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  

จ านวน 5    ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2    เป็นค าถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

ธุรกิจส่ิงทอ จ านวน 60 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3    เป็นค าถามเก่ียวกบัการปฏิบติังาน จ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4   เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ จ านวน 1 ขอ้ 

 
ขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
 

นางสาว ศศิกานต ์คล่องกิจการ 
นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัสยาม 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ           

[   ] 1.ชาย     [   ] 2.หญิง 
2. อาย ุ           

[   ] 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    [   ] 2. 20 - 30ปี 
[   ] 3. 31 – 40 ปี     [   ] 4. 41 ปีข้ึนไป 

3.สถานภาพ 
 [   ] 1.โสด     [   ] 2.สมรส  
 [   ] 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................. 
4.ระดบัการศึกษา 
 [   ] 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    [   ] 2. ปริญญาตรี  

[   ] 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 [   ] 1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท   [   ] 2. 10,001 – 20,000 บาท 
 [   ] 3. 20,001 – 30,000 บาท   [   ] 4. 30,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอ 
ค าช้ีแจงโปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับความพงึพอใจของท่านมากทีสุ่ด 
 

ความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิ

ส่ิงทอ 

ระดับความเช่ือมั่น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ด้านสวสัดิการ (Benefits) 

1. เงินเดือนมีความเหมาะสม      

2. มีสวสัดิการใหคุ้ณประโยชน์แก่พนกังานอยา่งพอเพียง      

3. มีผลตอบแทนในการท างาน      

4. มีการยกยอ่งและชมเชยในการปฏิบติังาน      

5. มีการมอบเกียรติบตัรและมอบของท่ีระลึกในการ
ปฏิบติังานดีเด่น 

     

6. มีสวสัดิการช่วยเหลือสงเคราะห์การศึกษาบุตร      

7. มีสวสัดิการสงเคราะห์ยามเจบ็ป่วย      

8. มีสวสัดิการเงินช่วยเหลือยามเกษียณ      

9. มีการก าหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดการท างานท่ี
ชดัเจน 

     

10. มีการปรับค่าตอบแทนตามภาวะเศรษฐกิจ      

11. มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีค านึงถึงการจูงใจให้
พนกังานท างานใหดี้ข้ึน 

     

12. มีการใหค้วามช่วยเหลือครอบครัวของพนกังานในบาง
โอกาส 
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ความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิ

ส่ิงทอ 

ระดับความเช่ือมั่น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ด้านความมั่นคง (Stability) 

13. เปิดโอกาสใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ความสามารถ      

14. เปิดโอกาสให้พนักงานท างานตามความต้องการของ

ตนเอง 

     

15. มีการระบุระดบัการศึกษาของพนกังานในแต่ละงาน      

16. มีการใหคุ้ณค่ากบัพนกังานท่ีมีประสบการณ์      

17. มีการสนบัสนุนพนกังานตลอดเวลา      

18. มีการใหค้วามกา้วหนา้ เล่ือนขั้นอยา่งตรงไปตรงมา      

19. มีการใหค้วามรู้สึกท่ีดีต่อพนกังานหรือลูกจา้ง      

20. องคก์รมีความมัน่คงส่งผลต่อความมัน่ใจของพนกังาน      

21. มีการคุม้ครองรายไดจ้ากการท างาน เม่ือพนกังานเจ็บไข้
หรือประสบอุบติัเหตุ 

     

22. มีการสนับสนุนส่งเสริมอบรมและให้การศึกษาแก่
พนกังาน 

     

23. มีการสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังาน      

24. มีการสร้างจิตส านึก ทศันคติท่ีดีต่อพนกังาน      
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ความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิ

ส่ิงทอ 

ระดับความเช่ือมั่น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ด้านความผูกพนั (Engagement) 

25. มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั      

26. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร      

27. มีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์าร 

     

28. มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อ

องคก์าร 

     

29. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็น

สมาชิกขององคก์าร 

     

30. พนกังานมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มี

ส่วนร่วมในองคก์าร 

     

31. พนกังานอยูก่บัองคก์ารโดยยดึถือเร่ืองตน้ทุนเป็น

พื้นฐาน 

     

32. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้องคก์าร 

บรรลุผลส าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง 

     

33. มีการสนบัสนุนและใหโ้อกาสพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ      

34. มีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน      

35. มีความไวใ้จกบัการเป็นผูน้ าของพนกังาน      

36. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือ

แสดงความคิดเห็น 
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ความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิ

ส่ิงทอ 

ระดับความเช่ือมั่น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ด้านความก้าวหน้า (Progress) 

37. มีการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานอยา่งเหมาะสม      

38. มีการจดัตั้งมูลค่าเงินเดือนอยา่งเหมาะสม      

39. มีการปรับเงินเดือนพนกังานอยา่งเหมาะสม      

40. มีการพฒันาหนา้ท่ีและการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ      

41. มีการกระจายความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม      

42. มีการส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการปฏิบติังาน

ตลอดเวลา 

     

43. มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน      

44. เปิดโอกาสใหพ้นกังานคิดและสร้างสรรคง์านใหม่ได ้      

45. มีการส่งพนกังานไปดูงานนอกสถานท่ี      

46. มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง

พนกังานในองคก์รเดียวกนั 

     

47. มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง

พนกังานต่างองคก์ร 

     

48. มีสัญญาการท างานอยา่งยติุธรรม      
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ความเช่ือมั่นทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิ

ส่ิงทอ 

ระดับความเช่ือมั่น 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 

( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

ด้านความปลอดภัย (Safety) 

49. มีการแบ่งโซนผูอ้าศยั ผูห้ญิง-ผูช้าย อยา่งชดัเจน      

50. มีการแบ่งลกัษณะการท างานของ ผูห้ญิง-ผูช้าย อยา่ง

ชดัเจน 

     

51. มีการตรวจสอบเคร่ืองมืออุปกรณ์การท างานอยา่ง

สม ่าเสมอ 

     

52. อุปกรณ์ในการปฏิบติังานมีคุณภาพ      

53. มีสัญญานเตือนภยัหรือบอกเหตุอยา่งชดัเจน      

54. มีป้ายหรือสัญลกัษณ์บอกขณะเคร่ืองจกัรปฏิบติังาน

หรือก าลงัซ่อมแซม 

     

55. มีการประกนัอุบติัเหตุหรือการประกนัภยัใหก้บั

พนกังาน 

     

56. มีการอบรมดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังาน      

57. มีอุปกรณ์ในการป้องกนัอุบติัเหตุ (Safety)      

58. มีกิจกรรมซอ้มดบัเพลิงและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้      

59. มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางดา้นเทคนิค

ตลอดเวลา 

     

60. มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ดา้นการพฒันาดา้นความปลอดภยั

ตลอดเวลา 
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกจิส่ิงทอในเขตบางขุนเทยีน 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

[   ] 1. นอ้ยกวา่ 1 ปี    [   ] 2. 1 – 5 ปี 
[   ] 3. 6 – 10 ปี     [   ] 4. มากกวา่ 10 ปี 

2. ความถ่ีในการหยดุงาน/ลางาน 
[   ] 1. ไม่เคย     [   ] 2. 1 – 3 คร้ัง/เดือน 
[   ] 3. 4 – 6  คร้ัง/เดือน    [   ] 4. มากกวา่  6 คร้ัง/เดือน 

3. ความถ่ีในการเขา้ท างานตรงเวลา 
[   ] 1. ตรงเวลาเสมอ    [   ] 2. สาย 1 – 3 คร้ัง/เดือน 
[   ] 3. สาย 4 – 6  คร้ัง/เดือน   [   ] 4. สายมากกวา่ 6 คร้ัง/เดือน 

4. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัองคก์ร 
[   ] 1. ตนเอง  
[   ] 2. ครอบครัว    
[   ] 3. เพื่อนร่วมงาน 
[   ] 4. หวัหนา้งาน/ผูบ้งัคบับญัชา   
 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ โปรดระบุ 
 

 

 

 

 

 

 
*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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