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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ของพนักงาน
ตามทศันะของนายจา้งในจงัหวดัสมุทรสาคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูมี้อ  านาจหรือผูท่ี้
ได้รับมอบหมายในการจ้างงานหรือคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรของสถาน
ประกอบการจ าพวกท่ี 3 ในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 370 โรงงาน  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ
ขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุ 36-45 ปี สถานภาพ
สมรส ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสูงสูด มีประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งปัจจุบนั 6-10 ปี และ
ประเภทอุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบกิจการมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตอ้งการคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องพนกังานดา้น
บทบาทท่ีแสดงออกต่อองคก์รและสังคมมากท่ีสุด โดยอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ ตอ้งการพนกังานท่ีไม่น าความลบัขององคก์รไปเปิดเผยมากท่ีสุด อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี
และปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองหนงัและเคร่ืองแต่งกาย และอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม
และยาสูบ ตอ้งการพนักงานท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อองค์กรและงานท่ีท ามากท่ีสุด อุตสาหกรรมโลหะมูล
ฐาน ตอ้งการพนกังานท่ีตรงต่อเวลา ปฏิบติังานไดท้นัตามท่ีก าหนดมากท่ีสุด และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เช่น ขนส่ง ส่ิงพิมพ ์ไฟฟ้า ตอ้งการคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องพนกังานดา้นความรู้ในการปฏิบติังาน
มากท่ีสุด คือ ตอ้งการพนกังานท่ีมีความรู้ดา้นการควบคุมคุณภาพมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 

   

The objective of this independent study was to study preferred staff qualifications from 
the perspective of employers in Samut Sakhon Province. The data was collected using questionnaire 
distributed to 370 business owners, managers or section heads, and the 3rd type of business in Sanut 
Sakhon. The data was analyzed using descriptive statistics namely frequency, percentage and mean. 
 The results of the study showed that most questionnaire respondents were male, 36-45 
years old, and married. Most held Bachelor’s degree. Their work experience was 6-10 years. Most 
registered for metal and machinery industry. The most preferred staff qualification by most 
industries was staff expression towards organization and society. Metal and machinery industries 
wanted employees that would not expose the organization’s secrets the most. Plastic, chemicals and 
petrochemicals industries; weaving, leather and clothes industries; and food, beverage and tobacco 
industries wanted employees that had good attitudes towards organization and work the most. 
Fundamental metal industries wanted employees that were punctual and got the job done on time 
the most. Other industries, such as logistics, printing, and electricity wanted employees that were 
knowledgeable, which meant knowledgeable about quality control the most. 


