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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปรับตัวของ
แรงงานไทย 2) เพ่ือศึกษามาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีผลต่อการปรับตัวของแรงงานไทย ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 399 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น แรงงานไทยที่ท างานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรที่น าเข้าสมการ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25–30 ปี มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายได ้5,001-10,000 บาท และสถานภาพโสด 
 2. ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทัศนคติสูงสุด อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านทักษะ และด้านความรู้ต่ าสุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 3. ระดับการปรับตัวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบทบาท
หน้าทีสู่งสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านการพึ่งพาระหว่างกันอยู่ในระดับมาก 
และด้านร่างกายต่ าสุดอยู่ในระดับปานกลาง 
 4. การปรับตัวของแรงงานไทยเมื่อจ าแนกตาม อายุ  ระดับการศึกษา และสถานภาพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อจ าแนกตาม เพศ และรายได้ต่อเดือนไม่พบ
ความแตกต่าง  
 5. มาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สามารถร่วมกันท านายการ
ปรับตัวของแรงงานไทย ได้ร้อยละ 68.60 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the personal factors 
influencing the adjustment of Thai laborers and 2) to study the occupational skill 
standards influencing the adjustment of Thai laborers. The sample group consisted of 
399 Thai laborers working in the Navanakorn Industrial Zone in Pathum Thani 
Province. The statistical functions used for the data analysis included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 
 The research findings were as follows:  
 1. Based on personal factors, most respondents were single female aged 
25-30 years old, with an upper secondary education/vocational degree, earning 
5,001-10,000 baht a month. 
 2. The occupational skill standards were overall at a moderate level. Considering 
each aspect individually, maximum attitude was moderate, followed by skills, while 
minimum knowledge was also moderate. 
 3. The level of adjustment was overall at a high level. Considering each 
aspect individually, maximum role and duty were high, followed by self-concept. 
Interdependence was also at a high level, while minimum physical condition was 
moderate.  
 4. The adjustment of the Thai laborers categorized by age, education/degrees 
and marital status was different at a statistical significance of 0.05. Adjustment based 
on gender and monthly income showed no difference.  
 5. Occupational skill standards including knowledge, skill and attitude jointly 
predicted the adjustment of the Thai laborers at 68.60 % at a statistical significance             
of 0.05 
 


