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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มุ่งศึกษา ความพงึพอใจที่มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างานร่วมกนัของ
พนักงานบรษิทัสแีห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรอสิระทีใ่ช้ศกึษาคอื เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา  แผนกทีส่งักดั  ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน รายได ้และความพงึพอใจในการท างาน
ของพนักงาน ตัวแปรตามที่ใช้คือ ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั             
ครัง้นี้คอืพนักงานประจ าในบรษิทัสแีห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 255 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผลการวจิยัพบว่า   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุในช่วงระหว่าง ต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี                 
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อยู่ในแผนกขายและการตลาด สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนที ่   
10,001-20,000บาท ต าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบัปฏบิตัิการ ประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี                
มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการท างานในปจัจยัด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า             
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานในปจัจยัด้านงานโดยรวมในระดบั
มาก ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานในปจัจยัดา้นการจดัการโดยรวม
ในระดบัมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัประสทิธิภาพในการท างานร่วมกนัในการรวม 
แผนกขายกบัแผนกโรงงานเข้าด้วยกันโดยรวมในระดบัดี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธิภาพจากผลของการท างานร่วมกนัในการรวมแผนกขายกบัแผนกโรงงานเข้าด้วยกนัโดยรวม               
ในระดบัด ี 
 พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 พนักงานแผนกงานต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 พนกังานรายไดต่้างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัสแีห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 พนักงานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิัทสแีห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

                                                        
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 พนักงานที่มปีระสบการณ์แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิัทสแีห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานโดยรวมกบัประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานบรษิทัธุรกจิสแีห่งหนึ่งทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยตวัแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 ความพึงพอใจในการท างานด้านงานมีความพึงพอใจในการท างานด้านบุคคลมีความสมัพนัธ์
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบรษิทัสแีห่งหนึ่งอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจ ประสทิธภิาพ การท างานร่วมกนั  

 

Abstract 
 

 The objective of this research was to study Satisfaction relating to employees’ working  co-
operation efficiency of a painting company in Bangkok metropolis. The independent variables 
involved in this study were: personal characteristics; gender, age, marital status, education level, 
job department, job position, work experience, average monthly income, and satisfaction relating to 
employees. The dependent variable involved in this study was: job efficiency of employees. 
  The sample size of this research is 255 permanent employees collected from a painting 
company in Bangkok metropolis. Questionnaire is an instrument in collecting data. Statistics of data 
analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance 
and Pearson product moment correlation coefficient. Data is processed by using computer program. 
Results of this research are as follows: 
 1. Most respondents in this study were single, female, aged between 31-40 years old, held 
bachelor’s degree, job positioning in operating in sales & marketing department, having work 
experience less than 5 years, having monthly income at less than or equal Baht 20,000. 
Satisfaction in overall working affect was at the moderate level. 
 2. The personnel characteristics, including gender, job department, job position, monthly 
income, and work experience had effected on job efficiency at statistically significant difference at 
levels of 0.01. 
 3. The overall satisfaction of these employees was related to the co-operation efficiency of 
the workers in a painting company, at the moderate level in the same direction at statistical 
significance at levels of 0.01. Job satisfaction including personnel factors and job factors were 
related to the co-operation efficiency of the workers in a painting company at low level in the same 
direction at statistical significance at levels of 0.01. Job satisfaction including management factors 
was related to the co-operation efficiency of the workers in a painting company, at the moderate 
level in the same direction at statistical significance difference at levels of 0.01. 
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บทน า 
  ในปจัจุบนับรษิทัทีม่สีว่นแบ่งทางการตลาดของธุรกจิสทีาอาคารทีม่อียู่ในตลาดหลกัๆ ม ี4 บรษิทั 
ไดแ้ก่ TOA ,ICI, JOTUN และ Beger ซึง่บรษิทัในงานวจิยันี้เป็นบรษิทั ฯ ทีม่สี่วนแบ่งทางการตลาดของ
ธุรกจิประเภทสเีป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย ซึง่นัน่ท าใหบ้รษิทั ฯ จะต้องมกีารพฒันาประสทิธภิาพการ
ท างานให้มมีากยิง่ขึ้น เพื่อรกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งของตลาดและฐานของลูกค้าไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากการมี
นโยบายรวมออฟฟิตแผนกขายเขา้กบัแผนกโรงงานเพื่อท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้  ซึง่การทีม่ี
การรวมแผนกขายกบัแผนกโรงงานเข้าด้วยกนัเป็นผลให้การให้บรกิารและการแก้ไขปญัหาให้กบัลูกค้า
เป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตวั นอกจากนัน้การน าความต้องการของลูกค้าเพื่อมาแจ้งให้กบัแผนก
ต่างๆทีท่ างานร่วมกนั เพื่อสร้างผลติภณัฑ ์และบรกิารใหม่ๆใหต้อบสนองความต้องการของตลาดเป็นไป
อย่างรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ นอกจากนี้ในด้านการบรหิารงานบุคคลก็จะท าให้ง่ายขึ้น และสามารถ             
ลดต้นทุนการท างานลงไดเ้ช่นการส่งเอกสารระหว่างโรงงานท าให้ใช้เวลาน้อยลง การประสานงานรวดเรว็
มากขึน้และท าใหก้ารเดนิทางในการเขา้ร่วมประชุมสัน้ลง เป็นตน้ จากทีก่ล่าวมาท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา
ความพงึพอใจในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานเพื่อส่งผลใหบ้รษิทั
มฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คงต่อไป  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการท างานร่วมกนัของพนักงานบริษัทธุรกจิสบีรษิัทหนึ่ง โดยจ าแนก
ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน แผนกทีส่งักดั  สถานภาพ  รายได ้
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานบริษัทธุรกิจสีบริษัทหนึ่งกับ
ประสทิธภิาพการท างานร่วมกนัของบรษิทัสแีห่งหนึ่งในเขตบางนา 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน แผนกทีส่งักดั  สถานภาพ  รายได ้ต าแหน่งงาน
และประสบการณ์การท างาน  

 ความพงึพอใจในการท างาน  
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่  ประสทิธภิาพในการท างานร่วมกนั 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.   พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา แผนกที่สงักดั สถานภาพ 
รายได้ ต าแหน่งงาน  และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมปีระสทิธิภาพการท างานร่วมกนัของ
พนกังาน บรษิทัธุรกจิสบีรษิทัหนึ่งแตกต่างกนั 
 2.   ความพงึพอใจในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานร่วมกนัของพนักงาน 
บรษิทัธุรกจิสบีรษิทัหนึ่ง 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 ด้านประชากรศาสตร์ ผู้วิจ ัยจึงได้น าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของ  ศิริวรรณ             
เสรรีตัน์ (2538 : 41) ซึง่ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาอาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะ
งานประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาด
เป้าหมาย เน่ืองจากบรษิทัของผูว้จิยัเป็นบรษิทัเกีย่วกบัการผลติ พนักงานทัง้ทีย่า้ยจากออฟฟิตแผนกขาย
หรอืแผนกโรงงานย่อมมคีวามหลากหลายทัง้ในดา้นเพศ อายุ การศกึษา และสถานะทางสงัคม ซึง่ในความ
หลากหลายที่เกดิขึ้นของการรวมองค์กรย่อมมีความสมัพนัธ์ที่ก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังาน 

ดา้นความพงึพอใจในการท างาน ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎขีอง Gillmer (1971, pp. 260-264)  ซึง่ได้
กล่าวถึง ความพงึพอใจในการท างานว่า มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัต่างๆ และปจัจยัเหล่าน้ีใชเ้ป็นเครื่องมอื         
บ่งบอกถึงปญัหาที่เกดิขึน้เกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างาน ซึ่งมปีจัจยัอยู่ 3 ประการ คอื ปจัจยัด้าน
บุคคล ปจัจยัดา้นงาน และปจัจยัดา้นการจดัการ  ส าหรบัในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาในปจัจยัทุกดา้น 
ทีก่ล่าวถงึความพงึพอใจของพนักงานทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน ซึง่ในแต่ละปจัจยัไดก้ล่าวไว ้
ในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 1. ปจัจยัดา้นบุคคล ไดก้ล่าวถงึ ความพงึพอใจของพนกังานทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน 
ในหวัขอ้ ประสบการณ์ในการท างาน เชาวป์ญัญา  ระดบัเงนิเดอืน  แรงจงูใจในการท างาน และความสนใจใน
งาน ส่วนในด้านอื่นๆ ที่ผู้วิจ ัยไม่ได้น ามาศึกษาเนื่องจากกล่าวถึง ความพึงพอใจของพนักงานในการ
ปฏบิตังิาน 
 2. ปจัจยัดา้นงาน ไดก้ล่าวถงึ ความพงึพอใจของพนักงานทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน
ในทุกหวัขอ้ ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะทางวชิาการ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกล
ของบา้นและทีท่ างาน สภาพภูมศิาสตร ์และโครงสรา้งของงาน 
 3. ปจัจยัดา้นการจดัการ ไดก้ล่าวถงึ ความพงึพอใจของพนักงานทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการ
ท างานในทุกหวัขอ้ ได้แก่ ความมัน่คงในงาน รายรบั ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่ง
หน้าที่ สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงาน ความรับผิดชอบ การนิเทศงาน การสื่อสารกบัผู้บงัคับบัญชา              
ความศรทัธาในตวัผูบ้รหิาร และความเขา้ใจกนัระหว่างผูบ้รหิารกบัพนักงาน  แต่เนื่องจากในดา้นรายรบัได้
ท าการศกึษาในปจัจยัดา้นบุคคล หวัขอ้ระดบัเงนิเดอืนแลว้  
           ดา้นประสทิธภิาพการท างาน ผูว้จิยัเลอืกศกึษาตามแนวความคดิของ Harring Emerson (1912)   
ทีเ่สนอแนวความคดิเกีย่วกบัหลกัการท างานให้มปีระสทิธภิาพในหนังสอื "The Twelve Principles of 
Efficiency" ซึง่ไดร้บัการยกย่อง และกล่าวขานกนัมาก หลกั 12 ประการมดีงันี้ 
 1. ท าความเขา้ใจและก าหนดแนวคดิในการท างานใหก้ระจ่าง 
 2. ใชห้ลกัสามญัส านึกในการพจิารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน 
 3. ค าปรกึษาแนะน าตอ้งสมบรูณ์และถูกตอ้ง 
 4. รกัษาระเบยีบวนิยัในการท างาน 
 5. ปฏบิตังิานดว้ยความยุตธิรรม 
 6. การท างานตอ้งเชื่อถอืไดม้คีวามฉบัพลนั มสีมรรถภาพและมกีารลงทะเบยีน ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 7. งานควรมลีกัษณะแจง้ใหท้ราบถงึการด าเนินงานอย่างทัว่ถงึ 
 8. งานเสรจ็ทนัเวลา 
 9. ผลงานไดม้าตรฐาน 
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 10. การด าเนินงานสามารถยดึเป็นมาตรฐานได ้
 11. ก าหนดมาตรฐานทีส่ามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแก่สอนงานได ้
 12. ใหบ้ าเหน็จแก่งานทีด่ ี
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  อมรรตัน์ พริยิะกฤต (2549) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจของพนักงานหลงัการแปรรูปเป็นบรษิทั 
อสมท. จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานมีความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานหลงัจากการแปรรูปองค์กร
ค่อนข้างสูง รวมทัง้มีความพึงพอใจกับผู้ร่วมงานที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงงานวิจัยของ  จรัส                 
เพ็ชรเที่ยง (2542) ได้ศึกษาเรื่อง ความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน ในบรษิัทเอกชนแห่งหนึ่ง              
ผลการศกึษาพบว่า พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจในการท างานโดยภาพรวมปานกลาง โดยพนักงานที่มี
เพศ  ระดบัต าแหน่งงาน วุฒกิารศึกษา และอายุต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในการท างานต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ส่วนพนักงานทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจในการท างาน           
ไม่แตกต่างกนั งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้นไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจของพนักงานทัง้ในด้านการแปรรูป
องค์กรและความพึงพอใจของพนักงานที่มี เพศ ระดับต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา   และอายุที่ต่างกัน               
ซึ่งนอกจากความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในการท างานของพนักงานจากการแปรูปองค์กร หรือจากความ
หลากหลายในด้านต่างๆ ผู้วจิยัยงัเชื่อว่าความพงึพอใจในการท างานยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ           
ในการท างานทีเ่กดิขึน้ในมุมมองของผูว้จิยั มคีวามเชื่อว่าความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การท างานร่วมกัน เช่นหากพนักงานมีความพึงพอใจกับงานที่ตนเองท าอยู่ย่อมส่งผลให้งานที่ท ามี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัหากมปีจัจยัทีท่ าใหพ้นกังานขาดความพงึพอใจในการท างาน ส่งผลให้
ขาดสมาธใินการท างานประสทิธภิาพการท างานทีจ่ะไดย้่อมลดลงไดเ้ช่นกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ พนักงานบรษิทัสแีห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
ทัง้หมด 8แผนกทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั จ านวนทัง้สิน้ 950 คน (ทีม่า : แผนกทรพัยากรบุคคล พ.ศ. 2555) 
โดยแบ่งพนกังานออกเป็น 2 โรงงาน กล่าวคอื พนกังานโรงงานในเขตปู่เจา้ ม ี330 คน และพนักงานในเขต
บางนาม ี620 คน โดยในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัส ารวจโรงงานในเขตบางนาเท่านัน้ เนื่องจากการรวมแผนกขาย
และแผนกโรงงานเขา้ดว้ยกนัเกดิขึน้ในเขตบางนากนั เนื่องจากทราบจ านวนทีแ่น่นอน (Actual Population) 
จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารค านวณขนาดตวัอย่างแบบทราบจ านวน ประชากรตวัอย่างโดยใชส้ตูร
ของ ทาโร ยามาเน โดย ก าหนดใหม้คีวามเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% สตูรการ
ค านวณ ไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้จ านวน 243 คน และเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างอกี 5% เท่ากบั 
12คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างสาหรบัการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 255 คน การเลอืกกลุ่มตวัอย่างผูว้จิยัเลอืก
กลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภมิูอย่างเป็นสดัส่วน ( Proportional Stratified Sampling) 
หมายถึง กระบวนการของการจ าแนกสมาชกิของประชากรออกเป็นชัน้ต่างๆ โดยที่สมาชกิของประชากร             
ที่อยู่ใน ชัน้ภูมเิดียวกนัจะมลีกัษณะหรือคุณสมบตัิเดียวกนั  แต่ต่างชัน้ภูมิกนัจะมีลกัษณะหรือคุณสมบตัิ             
ที่แตกต่างกันและมีการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากแต่ละชัน้ภูมิเพื่อน ามาศึกษา  จากแผนก 
ทัง้หมด 9 แผนก ซึง่จ านวนตวัอย่างทีต่อ้งท าการส ารวจคอื 255 ตวัอย่าง ซึง่จะไดจ้ านวนตวัอย่างของแต่ละ
แผนกดงันี้ 
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 ขัน้ท่ี 2 ท าการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Conveniene Sampling) เป็นการเลอืกแบบไม่มี
กฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูว้จิยัเป็นหลกั กลุ่มตวัอย่างจะเป็นใครกไ็ด้ทีใ่หค้วามร่วมมอืกบัผูว้จิยัใน
การใหข้อ้มลู  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น โดยมี 3 ขัน้ตอน โดยวดัค่า
สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ (coefficient) ของ ครอนบคัแอลฟา 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะส าคญัของบุคลากร จ านวน 8 ขอ้ 
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน แบ่งเป็น 3 ดา้น ปจัจยั
ดา้นบุคคล 5 ขอ้ ปจัจยัดา้นงาน  7 ขอ้ ปจัจยัดา้นการจดัการ  จ านวน 11 ขอ้  โดยปจัจยัดา้นบุคคลมค่ีา
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.8014 ปจัจยัดา้นงานมค่ีาความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.7763 ปจัจยัดา้นการจดัการมค่ีาความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.7710 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธิภาพในการท างานของพนักงาน แบ่งเป็น 2 ด้าน                
ด้านประสทิธภิาพในการท างานร่วมกนั จ านวน 6 ข้อ ด้านประสทิธภิาพจากผลของการท างานร่วมกนั 
จ านวน 6 ขอ้ โดยที ่ประสทิธภิาพในการท างานร่วมกนั มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.926  และ ประสทิธผิลใน
การท างานร่วมกนัมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.9577 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตัวอย่างแล้ว 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ สถิตพิรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถติเิชงิอนุมานประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี(Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
(One-way analysis of variance) วเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product 
moment correlation coefficient)  
 
 

แผนก จ านวนประชากร จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

1 แผนกจดัสง่สนิคา้         50 42 

2 แผนกบรกิารลกูคา้ 30 25 
3 แผนกวจิยัและพฒันา 30 25 

4 แผนกเทคนิคบรกิาร 30 25 

5 แผนกวางแผนการผลติ 15 12 

6 แผนกการเงนิ 30 25 

7 แผนกบญัช ี 30 25 

8 แผนกประสานงานโครงการ 25 20 

9 แผนกขายและการตลาด 70 56 

รวม 310 255 
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ผลการวิจยั  
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญงิ อายุในช่วงระหว่าง ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี ระดบั
การศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี อยู่ในแผนกขายและการตลาด สถานภาพโสด มรีายได้ต่อเดือนที่ 10,001-
20,000บาท ต าแหน่งงานเป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี  
 2. ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในปจัจัยด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม                 
มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการท างานในปจัจยัด้านบุคคลอยู่ในระดบัมาก  ปจัจยัด้านงาน           
ในระดบัมาก  ปจัจยัดา้นการจดัการโดยรวมในระดบัมาก  
 3. ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในด้านประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนั  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัประสทิธิภาพในการท างานร่วมกนัในการรวมแผนกขายกบัแผนก
โรงงานเขา้ดว้ยกนัโดยรวมในระดบัด ี ประสทิธภิาพจากผลของการท างานร่วมกนัในการรวมแผนกขายกบั
แผนกโรงงานเขา้ดว้ยกนัโดยรวมในระดบัด ี 
 4. พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งใ น
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยทีเ่พศหญงิมปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากกว่าเพศชายสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 5. พนักงานแผนกงานต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 6. พนักงานรายได้ต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่ งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 7. พนกังานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัสแีห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 8. พนกังานทีม่ปีระสบการณ์แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัสแีห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 9. ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการท างานโดยรวมกบัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานบรษิทัธุรกจิสแีห่งหนึ่งทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยตวัแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยทีเ่พศหญงิมปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากกว่าเพศชายสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากเพศหญิงมีความใส่ใจในละเอียดการท างาน                
มคีวามอดทนและมนุษย์สมัพนัธ์ที่ดกีว่า ท าให้การท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดีกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538 : 41) กล่าวว่า เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมี
พฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั คือเพศหญิงมาแนวโน้ม มีความต้องการที่จะส่งและรบัข่าวสาร
มากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรบัข่าวสารเพยีงอย่างเดียวเท่านัน้ 
สอดคล้องกบัแนวคดิเรื่องความเป็นเพศ ( GENDER THEORY ) ความแตกต่างระหว่างเพศหญงิและ             
เพศชายทางสรรีะไดน้ าไปสู่ความเชื่อที่ว่า ผูห้ญงิและผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัในทางอื่นๆ ด้วย สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อครนิทร์ พาฬเสวต (2546) ที่ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อประสทิธิภาพการท างานของ
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พนักงานบริษัทคาโอ อนิดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งพบว่า พนักงานบรษิัท คาโอ อินดสัเตรยีล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ทีม่เีพศแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. พนักงานแผนกงานต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูต้อบ
แบบสอบถามทีอ่ยู่ในแผนกเทคนิคบรกิาร มปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด เนื่องจากมกีารท างานเป็น
ทมีมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูการท างานในการแกป้ญัหาใหลู้กคา้ในดา้นต่างๆ ซึง่ท าใหเ้มื่อเกดิปญัหาสามารถ
แก้ไขปญัหาได้ตรงตามเวลาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ แต่ส าหรบัในแผนกขายและการตลาดจะมีการ
รบัผดิชอบยอดขายในแต่ละบุคคล เมื่อเกดิปญัหาในแต่ละบุคคลไม่มกีารแลกเปลีย่นวธิแีกป้ญัหาซึง่กนัละกนั
ท าให้การแก้ไขปญัหาเกิดความล่าช้าส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า สอดคล้องกบังานวิจยัของวิวใจ 
ปกป้อง (2553) ได้ศกึษาถึงเรื่องวฒันธรรมองค์กรมอีิทธพิลต่อประสทิธิภาพการท างานของพนักงาน : 
กรณีศึกษา บริษัท ไทย มาลายา กลาส จ ากัด  พบว่าเพศ อายุ ฝ่ายและอายุงานแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัไทย มาลายา กลาส จ ากดั แตกต่างกนั 
 3.พนักงานรายได้ต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้  โดยผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ  20,000บาท มีประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด 
เนื่องจากมทีกัษะความช านาญในการท างานสงูกว่าคนทีม่รีายได้สงู โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สามารถปรบัตวั             
ไดง้่ายกว่าเมื่อเกดิการวมตวัระหว่างแผนกขายและแผนกโรงงาน อกีทัง้คนทีม่รีายไดส้งูกว่านัน้เป็นพนักงาน
ทีม่อีายุมาก มปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปีขึน้ไปซึ่งท างานประจ าไปเรื่อยๆ ไม่มกีารพฒันา
ทกัษะการท างานใหด้ขีึน้ ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานน้อยกว่าคนรุ่นใหม่ทีท่ างานมาประมาณน้อยกว่า 
5 ปี ซึ่งพนักงานในกลุ่มนี้มรีายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  20,000 บาท สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 145-152) กล่าวว่าเงนิเดอืนมสี่วนในการสรา้งความพงึพอใจในการท างาน 
เงนิเดอืนทีม่ากพอแก่การด ารงชวีติตามสถานภาพ ท าใหบุ้คคลไม่ต้องดิน้รนมากนักทีจ่ะไปท างานนอกเวลา
และเงนิเดอืนยงัเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการจดัหาปจัจยัอื่นที่ส าคญัแก่การด ารงชวีติด้วย ดงันัน้ผู้ที่
ไดร้บัเงนิเดอืนสงูจงึมคีวามพงึพอใจในการท างานสงูกว่าผูท้ีไ่ดร้บัเงนิเดอืนต ่า 
 4. พนกังานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัสแีห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผูต้อบ
แบบสอบถามที่อยู่ในต าแหน่งปฏิบัติการ มีประสทิธิภาพในการท างานมากที่สุด เนื่องจากพนักงานใน
ต าแหน่งปฏบิตักิารมคีวามช านาญในการท างานซ ้าๆ ซึง่บรษิทัมมีาตรฐานและขัน้ตอนการท างานทีช่ดั เจน
ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานสูงที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรีภทัร เหรยีญสุวรรณ . (2547 : 
56,69) เรื่อง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน บรษิัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วน
ส านักงานใหญ่  ที่พบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานของพนักงาน และอัตราเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือนที่
แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานแตกต่างกนั  
 5. พนักงานทีม่ปีระสบการณ์แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทัสแีห่งหนึ่ง  
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 21 ปี ขึน้ไปมปีระสทิธภิาพในการท างานมากที่สุด
เน่ืองจากมคีวามช านาญในการท างานมาก  สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ณัฏฐพร พึง่บา้นเกาะ และ กฤษฎา 
พชัราวนิช (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) กรณีศกึษา : ส านักงานเขตพืน้ทีพ่ระประโทน พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคล พนักงานทีล่าออก             
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มอีายุระหว่าง 26- 30 ปี อายุงานตัง้แต่ 1-3 ปี เพราะพนักงานที่มอีายุช่วงนี้มปีระสบการณ์ทีท่ างานกบั
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ระยะหนึ่งแล้ว และสามารถที่จะใช้ประสบการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการหาโอกาส
แสวงหางานใหม่ที่ตรงกับ เ ป้าหมายในชีวิตของตน  ส่วนประสบการณ์ท างาน ณ ที่ป จัจุบันที ่                      
4-6 ปี ประสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนัที ่7-9 ปี และประสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนัที ่10ปีขึน้ไป กค็ดิว่า
ถา้มงีานทีด่กีว่าท่านจะเปลีย่นงาน  
 6. ความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในการท างานโดยรวมกบัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธ์
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานบรษิทัธุรกจิสแีห่งหนึ่งทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยตวัแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในการท างานด้านบุคคลมีความพึงพอใจในการ
ท างานด้านบุคคลมคีวามสมัพนัธ์ประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานบรษิัทเครื่องสแีห่งหนึ่งอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
          เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจในการท างานดา้นงานมคีวามพงึพอใจในการท างาน
ด้านบุคคลมีความสมัพันธ์ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัทสีแห่งหนึ่งอย่างมีนัยส าคัญ             
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในการท างานการจดัการมีความพึงพอใจในการ
ท างานด้านการจดัการมีความสมัพนัธ์ประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัทสแีห่งหนึ่งอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ มณฑาทพิย์ ฤทธิมงคล (2553)  ที่ท าการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความ            
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี               
ซึง่พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก  
 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั   
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องศกึษาความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานร่วมกนั
ของพนกังานบรษิทัสแีห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 1. องคก์รควรแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัเพศเพื่อใหอ้งคก์รไดร้บัประสทิธิภาพในการท างานมากทีสุ่ด 
จากการวจิยัพบว่าเพศหญงิมปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าเพศชายเนื่องจากเพศหญงิมกีารยอมรบัใน
การสือ่สารมากกว่าเพศชาย อกีทัง้มกีารเกบ็รายละเอยีดขอ้มลูทีม่ากกว่า 
 2. องคก์รควรมกีารฝึกอบรมแผนกขายและการตลาดใหม้ากขึน้ รวมทัง้มกีารเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้
และตลาดไวเ้พื่อน ามาวเิคราะหแ์นวโน้มของตลาดในอนาคต และสามารถท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานของ
แผนกดขีึน้ ส าหรบัแผนกเทคนิคบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพในการท างานสงูสุด องคก์รควรมกีารฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสทิธิภาพในการท างานคงอยู่ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าแผนก
เทคนิคบรกิารมปีระสทิธภิาพในการท างานสูงสุด เน่ืองจากมกีารเกบ็ขอ้มูลในการแก้ไขปญัหาหรอืขอ้มูล
ทางดา้นเทคนิคอย่างเป็นระเบยีบมากกว่าแผนกอื่นๆ 
 3. องคก์รควรมเีกณฑใ์นการพจิารณาปรบัเงนิเดอืนของพนักงานทีช่ดัเจนและมมีาตรฐาน เพื่อให้
พนกังานมแีรงจงูใจในการท างาน และเป็นขวญัก าลงัใจใหพ้นกังานในการท างาน ซึง่จะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพ
ในการท างานของพนักงานเพิม่ขึน้ เนื่องจากผลงานวจิยัพบว่าผูท้ีม่รีายไดต้ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 
จะมปีระสทิธภิาพในการท างานสงูทีส่ดุเนื่องจากเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ 
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 4. องคก์รควรมรีายละเอยีดในการท างานที่ชดัเจนในการท างานของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อให้
พนกังานสามารถรบัรูห้น้าทีใ่นการท างานของตวัเองอย่างชดัเจนและสามารถปฏบิตัติามไดอ้ย่างถูกต้อง ท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด เนื่ องจากผลงานวิจัยพบว่าพนักงานในระดับปฏิบัติการมี
ประสทิธภิาพในการท างานสงูสดุเนื่องจากมลีกัษณะการท างานทีซ่ ้าๆ ซึง่ก่อใหเ้กดิความช านาญ 
 5. องค์กรควรท าการอบรมพนักงานโดยให้พนักงานที่มีประสบการณ์มากเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์เพื่อใหอ้งคค์วามรูอ้ยู่กบัองคก์รตลอดไป จากผลงานวจิยัพบว่า พนักงานทีม่อีายุงานมากกว่า  
21 ปีขึน้ไปมปีระสทิธภิาพในการท างานสงูทีส่ดุ 
 6. องค์กรควรท าการจัดอบรมทักษะความช านาญของพนักงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการท างานทีด่ ีและส าหรบัความพงึพอใจในปจัจยัดา้นการจดัการพบว่า ความพงึพอใจเกดิ
จากความสมัพนัธ์ที่ดกีบัหวัหน้างานมากที่สุดมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ดงันัน้องค์กรควรจดัให้พนักงานและ
หวัหน้างานมกีจิกรรมทีท่ าร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนัมากขึน้ซึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การท างาน เน่ืองจากผลวจิยัพบว่าความพงึพอใจของพนักงานในปจัจยัดา้นบุคคลเกดิจากความช านาญใน
การท างานมากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.14 รวมทัง้ความพงึพอใจในการท างานในปจัจยัดา้นงานเกดิจากการมี
ทกัษะทีด่ใีนการท างานมากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.15 
 7. องคก์รควรมมีาตรฐานในการประเมนิผลงานทีช่ดัเจนเพื่อใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจ ส าหรบั
ความพงึพอใจปจัจยัในดา้นการท างานในเรื่องของการเดนิทางมาท างานของพนักงานใหเ้กดิความเหมาะสม
ซึง่มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 3.15 ดงันัน้ เพื่อใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจในการท างานซึง่จะส่งผลใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน เนื่องจากผลงานวิจัยพบว่าองค์กรควรท าการปรับปรุงความพึงพอใจ                  
ในปจัจยัดา้นบุคคลในดา้นผลตอบแทนทีพ่นักงานไดร้บัมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 3.38 และความพงึพอใจใน
ปจัจยัดา้นการจดัการในความสมัพนัธข์องต าแหน่งงานกบัเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัซึง่มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 3.15 
 8. องคก์รควรมกีารประชุมเพื่อวางแผนการท างานร่วมกนัให้บ่อยมากขึน้เพื่อใหก้ารท างานของ            
แต่ละแผนกด าเนินไปในทศิทางเดียวกนั เนื่องจากผลการวิจยัพบว่าประสทิธภิาพการท างานร่วมกนัของ
พนักงานเกดิจากการรวมแผนกขายกบัแผนกโรงงานขา้ดว้ยกนั ท าใหผู้ร้่วมงานท าความเขา้ใจและก าหนด
แนวคดิในการท างานไดช้ดัเจนมากขึน้มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 3.66 ส าหรบัประสทิธภิาพจากผลการท างาน
ร่วมกันเกิดจาก การรวมแผนกขายกับแผนกโรงงานเข้าด้วยกันท าให้สามารถก าหนดมาตรฐาน                    
ในการสอนงานไดม้คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื 3.57 
 9. องคก์รควรใหม้กีารประชุมกบัแผนกขายและแผนกโครงการเพื่อตกลงขัน้ตอนการท างานร่วมกนั
อย่างชดัเจน  ในด้านประสทิธภิาพจากประสทิธผิลในการท างานร่วมกนัควรปรบัปรุงในด้านของบ าเหน็จ            
แก่งานเนื่องจากมคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื 3.31 ซึ่งหากมกีารปรบัปรุงบ าเหน็จแก่งานให้เหมาะสมจะท าให้
พนักงานเกดิความพงึพอใจท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานทีด่ขี ึน้ เนื่องจากผลงานวจิยัพบว่าองคก์ร
ควรท าการปรบัปรุงเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพในการท างานร่วมกนัในด้านการปฏบิตัิงานดว้ยความยุติธรรม
เน่ืองจากมคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 3.32 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
          1.ควรท าการศกึษาในเรื่องของแรงจงูใจในการท างานทีจ่ะสง่ผลใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในการ
ท างาน 
          2.ควรท าการศกึษาในความจงรกัภกัดขีองพนักงานทีม่ต่ีอองคก์ร 
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