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ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี
สุจิตรา แนใหม่1*สุวภัทร ศรีสว่าง1* ชญชา สุดเวหา1*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่
ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของ
พนักงานโรงงาน ในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อบูรณาการงานวิจัยกับ การเรียนการสอนในรายวิชา BM2202
การพัฒนาองค์การ กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 400 คน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. บุคลากรโดยรวมและจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลา
การทางาน และรายได้ ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมเป็นรายได้ 12 ด้าน
2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
นโยบายและการบริหารของบริษัท อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า
และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความสาเร็จในการทางาน
อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการได้รับการยอมรับและชมเชยจากผู้อื่น ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ด้านลักษณะของงานที่ทา ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน
4. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่
ในจังหวัดปทุมธานี มีผลต่อพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : อิทธิต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่

1

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี e-mail: Sujitra.tick@gmail.com
*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: Sujitra.tick@gmail.com

118 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)

สุจิตรา แนใหม่และคณะ

MOTIVATION FACTORS AFFECTED EMPLOYEES WORKING IN MANUFLAETURE
IN PATHUMTHANI
Sujitra Naemai1* Nitima Yuenyong1* Chayacha Sutweha1*
----------------------------------------------------------Abstract
A study of motivational factors influencing the work of large industrial workers. In
Pathum Thani Province The purpose of this study was to investigate the factors influencing the
work performance of large industrial employees. In Pathum Thani Province Study on the
utilization of employee welfare. And to integrate research into teaching and learning in
BM2202.In Pathum Thani Province A total of 400 samples
1 . Total personnel, by gender, age, status, education, position, length of work and
income, found that motivating factors influencing the work of large industrial employees. In
Pathum Thani Province The total revenue is 12 aspects:
2 . Factors related to the environment of the work in all aspects are at a high level.
When considering the policy and management of the company. Very high Followed by the
command. Relationships with the Chief The relationship with colleagues was at a high level.
Work Security Compensation and welfare, respectively.
3. Factors related to all aspects of the work are at a high level. When considering the
success of the work at a high level. Second, the recognition and praise from others. The progress
in the job. The nature of the work. Opportunity to grow in the job. Responsibility in the job.
4 . The results showed that the motivation factors influencing the work of the large
industrial workers. In Pathum Thani Province The effect on industrial employees is at the high
level.
Keywords : Industrialization
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บทนา
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กรเพราะเป็นทรัพยากรที่ทาให้ทรัพยากรอื่นมีคุณค่า จึง
เปรียบมนุษย์เป็นดังหัวใจหลักขององค์กร ผลงานที่มาจากทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ความพึ งพอใจในการท างานของทรัพ ยากรมนุษ ย์ เป็ นหลัก ซึ่งความพอใจในการท างาน จะท าให้ เ กิ ดความ
กระตือรือร้นและความปรารถนาที่จะทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ตามแผนงาน และเป้าหมายขององค์กร การ
ทางานมีความสาคัญต่อชีวิตของมนุษย์ เพราะการทางานทาให้มีรายได้และสามารถนาไปจับจ่ายซื้อหาอาหาร
และเครื่องใช้ตลอดจนปัจจัยสี่ที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต นอกจากนี้ การทางานยังเป็นตัวกาหนดฐานะและ
หน้าที่ทางสังคมทาให้เกิดคุณค่าในชีวิตของคน ซึ่งในอดีตนายจ้างมองมนุษย์เป็นเพียงวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น
ทาให้ฐานะทางสังคมที่มีผลอันเกิดจากการทางานของมนุษย์ในอดีตไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ต่อมาผู้บริหาร
และบุคลากรของรัฐ ได้หันมาให้ความใส่ใจต่อชีวิตการทางานของพนักงานมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของคาว่า
คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Work Life)
ปัจจุบันประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
รู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมการทางานได้อย่างมีความสุข เพื่อที่จะนาการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตการทางานไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งก็คือการมุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกว่า การมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี จะ
เห็นได้ว่าทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจแห่งความสาเร็จขององค์กร ไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่อ ยู่ในระดับใด
ทุกคนเปรียบเสมือนเฟืองจักรที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จ แต่จะทาอย่างไรให้
พนักงานเหล่านั้นทุ่มเทใจในการทางาน พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคและร่วมยินดีกับความสาเร็จกับองค์กรได้นานที่สุด
ปกติเมื่อเราทางาน นอกจากจะปรารถนาให้ได้รับ ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ ที่คุ้มค่าและเป็นธรรม เพื่อ
นาไปเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงในชีวิต สร้างการยอมรับในสังคมแล้ว เชื่อมั่นว่าหากเลือกได้ ทุกคนคงต้องการ
มี “คุณภาพชีวิตในการทางาน” ควบคู่กันไปด้วย เพราะในแต่ละวันเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับการทางาน มากกว่า
หนึ่งในสามของเวลาทั้งหมด
องค์กรจึงเหมาะสมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณภาพชีวิตของคนทางาน ให้เกิดขึ้นอย่างรอบ
ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานในองค์กรถ้าเพียงแต่ปรับกฎเกณฑ์เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรมากขึ้น เท่านี้ก็สามารถสร้างกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกระตือรือร้นความรักที่
จะพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้
สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
และเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบเรียบร้อยดังเช่นในปัจจุบัน ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่องค์กรจะต้องหันมา
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานเพิ่มมากขึ้น การพัฒนางานในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ การทาให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดีมี
ความเป็นอยู่ที่ดี นั่นคือ คนในสังคมมีคุ ณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง ดังนั้น องค์กรจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่
กับบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นเป็นสาคัญ การที่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีย่อมเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่จะทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางานสูงขึ้น อันเป็นการขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ จะตามมา
และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางาน เป็นการศึกษาสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของสังคมไทย ที่
มีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเหตุให้วิถีชีวิตของคนในสังคม
ต้องเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการกาหนดบทบาท หน้าที่ และคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของบุคคลมากขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทางานจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กร
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้ศึกษาเห็นความสาคัญของการมีคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตพื้นที่อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลควรทาอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงตาม
ความต้องการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัด
ปทุมธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ใน
จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา BM2202 การพัฒนาองค์การ
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทาวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลเบื้องต้น (Primary Data) ผู้วิจัยติดต่อประสานงานออกหนังสือ คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ถึงอุตสาหกรรมใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความ
อนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย จู ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท างานของพนั ก งานโรงงานอุ ต สาหกรรมใหญ่
ในจังหวัดปทุมธานี และขอความร่วมมื อปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
2. ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลสาเร็จ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมและค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
ผลการวิจัย
ผลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการท างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ใหญ่ ใน
จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้าย ราย
ด้านพบว่าด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีระดับ ความส าคัญสูงสุด
รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และลาดับรองลงมาคือด้าน
การบังคับบัญชา และด้านความมั่นคงในการท างาน
ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้ายรายด้านพบว่าด้าน ความสาเร็จใน
การทางานมีระดับความสาคัญสูงสุด รองลงมาคือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับการยอมรับ
และชมเชยจากผู้อื่น ด้านลักษณะของงานที่ทา ด้านความรับผิดชอบใน หน้าที่การงาน และด้านโอกาสในการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวมจัดอยู่ในระดับปาน กลาง ปัจจัยความมั่นคงในการ
ทางาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน ภาพรวมอยู่ในระดับนัยสาคัญปานกลาง ปัจจัย
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ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส
าคัญน้อย ปัจจัยการยอมรับนับถือ ที่ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับนัยสาคัญปานกลาง ปัจจัยลักษณะ ของงานที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับนัยสาคัญน้อย
สรุปและอภิปรายผลวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัย
ได้พบประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญเกี่ยวกับ ความผูกพันบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
ในภาพรวมแต่ละด้าน ด้านงานอยู่ในระดับสาคัญสูงสุด รองลงมาคือด้านองค์การ ด้านความ
ผูกพันของบุคลากร ด้านภาวะผู้นา และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานค่าเฉลี่ยรายคู่ของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางาน และรายได้
ต่างกัน ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เป็นดังนี้
1. เพศบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศแตกต่างกัน มีด้าน
องค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา ด้านความผูกพันของบุคลากรไม่แตกต่าง
กัน
2. อายุบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมีอายุแตกต่างกัน มี ด้าน
งาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา และด้านความผูกพันของบุคลากรแตกต่างกัน ส่วนด้าน
องค์การ ไม่แตกต่างกัน
3. สถานภาพ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมี สถานภาพแตกต่าง
กัน มีด้านองค์การ ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แตกต่างกัน ส่วนด้านภาวะผู้นา ด้านความ
ผูกพันของบุคลากรไม่แตกต่างกัน
4. การศึกษา พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานีมีการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปัจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานคือ ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้านการบังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการ ทางาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวั สดิการ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับ และชมเชยจากผู้อื่น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะของงานที่ทา และด้านโอกาสใน การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงาน ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
5. ตาแหน่งงาน พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานีมีการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปัจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานคือ ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้านการบังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า ด้านความสาเร็จในการทางาน และด้านความรับผิดชอบใน หน้าที่การงาน
แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานด้านอื่น ๆ ไม่ แตกต่างกัน
6. ระยะเวลาการทางาน พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานีมีการศึ กษา
แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานคือ ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท
ด้านการบังคับ บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อ นร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านค่าตอบแทน

122 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)

สุจิตรา แนใหม่และคณะ

และ สวัสดิการ ด้านความสาเร็จในการทางาน และด้านการได้รับการยอมรับและชมเชยจากผู้อื่นแตกต่างกัน
ส่วนปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
7. รายได้ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัย
จูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานคือ ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้านการบังคับ บัญชา
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านโอกาสในการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการ ทางานของพนักงานด้านอื่น ๆ
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากการจัดลาดับปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ใน
จังหวัดปทุมธานี จาแนกตามค่าเฉลี่ยพบว่าลาดับต่าสุดกว่าทุกด้าน คือ
1. ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ ควรยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจกับพนักงานที่มอบหมายงานให้
2. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า หัวหน้าควรมีการวางตัวเพื่อให้เหมาะสมกับเป็นผู้บังคับบัญชา
3. ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท บริษัทควรส่งเสริมให้พนักงานออกไปอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถและได้นามาใช้ในการทางาน
4. ด้านการบังคับบัญชา ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานบ้าง
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
ผู้วิจัยขอเสนอแนะสาหรับผู้สนใจ ทาการศึกษาในครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ คือ
1.ควรศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ในจังหวัด
ใกล้เคียง
2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี กับปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ใหญ่ ในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขยายมุมมองในการวิจัย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยการได้รับการสนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่อานวยความสะดวก ให้เวลา โอกาส วัสดุสิ้นเปลือง สาหรับในการ
ทาวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ธนาธารชูโชติและคณะกรรมทุกท่าน ที่กรุณา
ความช่วยเหลือ แนวคิดข้อแนะนา และแก้ไขข้อบกพร่องการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างดียิ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จ
สมบูรณ์ตรวจสอบและแก้ไขงานวิจัยครั้งนี้ให้ถูกต้อง
ผู้วิจัยขอขอบคุณนายกเทศตาบลธั ญบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ที่อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อทาการวิจัยในครั้ง
นี้
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาที่ช่วยประสานงาน อานวยความ
สะดวกประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งดาเนินการส่งเล่มวิจัยที่สมบูรณ์
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