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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1)เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท (2)เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท  

(3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท (4)เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ
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ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท (5)เพ่ือศึกษา

อิทธิพลดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท (6)เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท กลุ่มตวัอยา่งในการทาํ

วิจยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท จาํนวน 400 คน โดยตอบแบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตวัแปรท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ไดดี้ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้น

การไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ ปัจจยัลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ และผลวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ พบว่า ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 

สวสัดิการปัจจยัดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ตรงตามสมมติฐานและ

สามารถอธิบายความผนัแปรของปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ไดป้ระมาณเป็นร้อยละ 82.3 

 ABSTRACT 

 The object of independent study (IS) about the satisfaction of employees public 

company limited, Sukhumvit area (1) Study about effective of the employees public 

company limited, Sukhumvit area (2) Study about effective of interpersonal relations 

between employees public company limited, Sukhumvit area (3) Study about effective of 

benefits for employees public company limited, Sukhumvit area (4) Study about effective of 

admiration for employees public company limited, Sukhumvit area (5) Study about effective 

of responsible work of employees public company limited, Sukhumvit area (6) Study about 

effective of working environment of employees public company limited, Sukhumvit area. 

The samples were of 400 of employees working at of employees public company limited, 
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Sukhumvit area. The tool is questionnaire that used to collect the data. The use statistics for 

analysis are Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, and Correlation 

Coefficient Analysis and Multiple Linear Regression Analysis 

The result of this IS as follow; the admiration and responsible work are the most 

influence to satisfaction of employees public company limited, Sukhumvit area. Multiple 

Linear Regression Analysis result is all job of satisfaction of employees public company 

limited, Sukhumvit area is actually relate with their about effective for work as hypothesis 

and describe the alteration of the effective of the employees public company limited, 

Sukhumvit area is about 82.3 

 

บทนํา 

ในโลกปัจจุบนั เราปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า มนุษยเ์รานั้นมีการแข่งขนักนัอยา่งสูงในดา้น

การอยูร่อดดาํรงชีพ ทุกคนพยายามท่ีจะมีชีวติท่ีดี ด้ินรนในการหางานท่ีมัน่คง นั้นหมายถึง มี

รายไดท่ี้น่าพอใจ หรือ มีช่องทางในการทาํมาหากินท่ีดี และการทาํงานของแต่ละท่ีนั้น มีผล

อยา่งมากต่อมนุษยทุ์กคน มีปัจจยัท่ีมากมายในการแข่งขนั  ดงันั้นองคป์ระกอบท่ีหลากหลายจึง

เป็นปัจจยักวา้งๆท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัของทรัพยากรมนุษยค์วามอยูร่อดของทุก

องคก์รในปัจจุบนัมีปัจจยัท่ีหลากหลาย เพ่ือท่ีจะใหธุ้รกิจหรือกิจการต่างๆอยูร่อด ทั้งน้ี

ทรัพยากรมนุษย ์ข้ึนช่ือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด เปรียบเสมือนเฟืองเคร่ืองจกัรท่ีจะ

ทาํใหอ้งคก์รต่างๆอยูร่อดไปได ้เพราะมนุษยมี์ศกัยภาพในการทาํงาน ท่ีสติปัญญาท่ีก่อใหเ้กิด

การสร้างสรรคผ์ลงานต่างๆ และสามารถพฒันางานต่างๆใหอ้อกมาอยา่งท่ีองคก์รได้

ตั้งเป้าหมาย ไม่ว่าจะมากหรือนอ้ย ถึงแมว้่าองคก์รนั้นๆ มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ี

สามารถช่วยในการทาํงาน ทั้งน้ีทุกๆองคก์ร ก็ยงัตอ้งใชส้ติปัญญาความสามารถของบุคลากร 

เพ่ือใหช้ิ้นงานทุกช้ินออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งยอมรับ นั้นกคื็อ ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานแต่ละ

คน ไม่ว่าจะองคก์รใดกต็าม ไม่มีองคก์รใดท่ีจะมีพนกังานท่ีมีความพึงพอในได ้100% ทั้งหมด 

จะมากจะนอ้ยนั้นมีปัจจยัท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนบุคคล เพ่ือนร่วมงาน หรือแมก้ระ

ทั้งปัจจยัทางดา้นการเงิน เป็นตน้ จะมากจะนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล 



4 
 

บริษทัเอกชนจึงเป็นตวัช้ีวดัค่าปัจจยัต่างๆ ทั้งน้ียา่นใจกลางกรุงอยา่งยา่นสุขุมวิท ซ่ึงมี

บริษทัเอกชน ท่ีเป็นทั้งองคก์รท่ีใหญ่ไปจนถึงขนาดเลก็และเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ ดว้ยความท่ี

เป็นยา่นท่ีมีองคก์รท่ีหลากหลาย จึงมีพนกังานท่ีปฏิบติังานเป็นจาํนวนมาก มีตาํแน่งงานท่ี

หลากหลายมาก และในแต่ละตาํแน่งงานก็มีภาระ หรือเป้าหมายของงานท่ีแตกต่างกนัออกไป 

เพ่ือท่ีจะใหแ้ต่ละงานนั้นบรรลุผลตามท่ีหวัหนา้งานไดต้ั้งเป้าไว ้ในสภาวะแวดลอ้มหรือปัจจยั

ต่างๆ มีผลต่อการทาํงานของพนกังาน  ในบางคร้ังก็เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจของพนกังาน 

จึงทาํใหง้านนั้นๆออกมาไม่ไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงัตั้งใจไว ้ไม่ประสบผลสาํเร็จในบางคร้ัง ซ่ึงก็

ส่งผลให้ในบางคร้ังพนกังานมีการมาทาํงานท่ีไม่ตรงต่อเวลา หรืออาจจะมีการลาออก เพราะมี

ปัญหาในเร่ืองวินยั 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจในเร่ือง ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ซ่ึงจะเป็นการศึกษาถึงปัจจยัความพึง

พอใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยไดจ้าํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรและ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปโดยการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเกิดข้ึน

ไดจ้ากการทาํงานร่วมกนัของบุคคลากรภายในองคก์รเอง ซ่ึงบุคลากรภายในองคก์รนั้นยอ่ม

ตอ้งการปัจจยัแรงจูงใจใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุขและมีความกระตือรือร้นในการ

ทาํงาน จึงทาํใหง้านสาํเร็จและตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

1.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท  

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

4.เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

5.เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

6.เพ่ือศึกษาอิทธิพลดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

2.ผลตอบแทนและสวสัดิการส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

 3.การไดรั้บความยกยอ่งนบัถือส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

 4.ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน

บริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

5.สภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในการทาํวจิยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ระดบัปริญญา

ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เพ่ือมุ่งเนน้และศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีปัจจยัทั้งหมด 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

,ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ,ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ,ดา้นลกัษณะงานท่ี

รับผดิชอบ,ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรการคาํนวณประชากรท่ี

ไม่แน่นอน โดยคาํนวณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สดัส่วนของประชากรท่ีตอ้งการสุ่ม 

เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน ซ่ึงผูว้จิยัขอกาํหนดใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 

คน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึนและสะดวกในการประมวลผล   

ขอบเขตและระยะเวลา  

การทาํวจิยัคร้ังน้ีจะทาํการวจิยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน – ตุลาคม 2562 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 
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2. เพ่ือทราบถึงขอ้เสนอแนะเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาและปฏิบติัในการสร้าง

แรงจูงใจท่ีเหมาะสมมากข้ึนใหก้บัพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั  

จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหผู้ศึ้กษาวจิยั

ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้และตวั

แปรตาม ดงัต่อไปน้ี  

 

                                  ตวัแปรอสิระ                                               ตวัแปรตาม 

  

                  ดา้นลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล                        ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

             ของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท 

                   ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ   1.) ดา้นปริมาณ 

                                                                                                             2.) ดา้นคุณภาพ 

                   ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ         

                           ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ         

                       ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

จอห์น ดี.มิลเลท็ (John D.Millet,1954)ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการ

ปฏิบติังานท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และไดรั้บผลกาํไรจากการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจ 

หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การใหบ้ริการ

อยา่งเท่าเทียมกนั การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ การใหบ้ริการ

อยา่งต่อเน่ือง และการใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ เป็นตน้ 

สมใจ ลกัษณะ (2544)ไดก้ล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการทาํงานของตวับุคคล 

หมายถึงการทาํงานใหเ้สร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลงังานนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่การทาํงานไดเ้ร็ว และ

ไดง้านท่ีดี บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํงาน เป็นบุคลากรท่ีตั้งใจในการ 

 

ความหมายของความพึงพอใจในงาน 

Davis & Newstorm (1985, p. 83) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานว่าหมายถึง พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจพอใจของการปฏิบติังานซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์

ระหว่างความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อผลประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2532, หนา้ 164) ไดใ้หค้วามหมายและแบ่งเคร่ืองช้ีวดัระดบั

ความพึงพอใจในการทาํงานไว ้9 ประการคือมี การติดต่อส่ือสารและความเขา้ใจอนัดีต่อกนั มี

ชัว่โมงการทาํงาน มีความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานและจากหวัหนา้หน่วยงานมี 

สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดีมี ความศรัทธาในหวัหนา้งานมีวิธี การบริหารงานของหวัหนา้

งานและมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีตนเองปฏิบติั อยูค่วามสาํคญัของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติั งานความพึงพอใจของบุคคลนั้นมี ความสาํคญัต่อการปฏิบติังาน 

Milton and James (1968, p.364) ไดใ้หค้วามหมายว่า เป็นผลรวมของทศันคติต่าง ๆท่ี

แสดงออกต่องาน โดยทศันคติมีความสมัพนัธก์บังานท่ีปฏิบติัและเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น 

ความมัน่คง สถานการณ์ทาํงาน โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความยติุธรรม ความสมัพนัธท์างสงัคม การไดรั้บความเอาใจใส่ 
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งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 Harrell,1972 (อา้งใน เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร, 2556) สรุปว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานว่า ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความสนใจในตัวงาน 

โอกาสในการเรียนและศึกษางาน การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบ การควบคุมการทาํงาน และ

วิธีการทาํงานลกัษณะงานท่ีทา้ทายความสามารถ สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํ

ใหพ้นักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานนั้นๆและเกิด

ความผกูพนักบังาน 

 ธีรนันท์ โพธิกาจร,2550 (อา้งใน เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร , 2556) สรุปว่า ความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เค็นเน็ต เท็กซไ์ทล ์จากดั พบว่าทุกปัจจยัดา้นงาน 

ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ สภาพการทาํงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน 

ความมัน่คง ความกา้วหน้าในตาํแหน่ง ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ทุกปัจจยั ดา้นการ

จดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย แผนและการบริหารงาน และคุณลกัษณะ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร และ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน ภาพลกัษณ์ขององค์กร 

การได้รับความยอมรับนับถือ และความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 เรณู สุขกฤกษกิจ (2554) สรุปว่า องคป์ระกอบท่ีมีส่วนในการจูงใจบุคคลใหมี้ความพึง

พอใจในการปฏิบติังานโดนระบุว่าการให้เงินและรางวลัท่ีเก่ียวกบัเงิน การวิจยัในปัจจุบนัยงั

สรุปไดไ้ม่ชดัเจนเก่ียวกบัความสาํคญัของเงินท่ีมีต่อแรงจูงใจ เพียงแต่ช้ีแนะว่าเงินเป็นส่ิงท่ีทา

ใหเ้กิดความไม่พอใจมากกว่าท่ีจะเป็นแรงจูงใจ แต่คนส่วนมากก็ยงัใหคุ้ณค่าเงินไวสู้ง  

 

วธีิการดําเนินการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัเอกชนยา่น

สุขุมวิท จาํนวน 400 คน ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Experimental 

Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยใชเ้คร่ืองมือ

แบบสอบถาม(Questionnaire) แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิต เพ่ือศึกษาปัจจยัความ

พึงพอใจมนงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่น

สุขุมวิท แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิต (SPSS) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
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ขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี1 ชุดคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการทาํงานและรายไดต่้อเดือน ซ่ึงมีลกัษณะแบบเลือกตอบ จาํนวน 5 

ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ชุดคาํถามเก่ียวปัจจยัในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างตวับุคคล ,  

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน ,ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ,ดา้นลกัษณะงานท่ี

รับผดิชอบ ,ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานท่ีในการทาํงาน มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 28 ขอ้ 

 จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและถูกตอ้งของเน้ือหา

ขอรับแบบสอบถามคืนจากผูเ้ช่ียวชาญ และนาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index 

of Congruenee) นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งศึกษา จาํนวน 40 ชุด เพ่ือ

หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเท่ียงหรือความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 

(Reliability) และนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 400 ชุด แลว้จึงนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

วิเคราะห์คาํนวณผล โดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS เพ่ือหาสถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (𝒙𝒙�) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี1 ชุดคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป 

การวจิยั ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 และเพศชาย 141 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.3 , ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ31 - 45 ปีจาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อย

ละ 42.0 รองลงมาอาย ุ22 - 30 ปีจาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และ อาย ุ46 - 60 ปี

จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมาระดบัปริญญาโทจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.5 และระดบัปริญญาเอก 15 คน คิดเป็นร้อยละ3.8 ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
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งาน 6 - 10 ปีจาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมา 2 -5 ปีจาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.8 11 - 20 ปี 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 นอ้ยกว่า 2 ปีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ

14.3 และ 20 ปีข้ึนไป 40 คน คิดเป็นร้อยละ10.0 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาทจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา 25,001 - 

30,000 บาท จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมา 30,001 - 40,000 บาท

จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมา 40,001 -50,000 บาท จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.5 และ 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 ชุดคาํถามเก่ียวปัจจยัในการทาํงาน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ทุกดา้น

อยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ ปัจจยัลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ 

ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการปัจจยัดา้นการไดรั้บความยก

ยอ่งนบัถือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

โดยจาํแนกลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน 

และรายไดต่้อเดือน ประชากรในการวิจยัน้ี คือ พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท จาํนวน 400 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย

ใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS เพ่ือหาสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (𝒙𝒙�) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) จึงสรุปผลวิจยัไดด้งัน้ี 
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สรุปผลวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล การวิจยั มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 - 45 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายงุาน6 - 10 ปี

มีเงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท  

 ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ผลการวิเคราะห์ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีทั้งหมด 5 

ดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นการไดรั้บความยกยอ่ง

นบัถือ ปัจจยัลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ปัจจยัดา้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั 

 

อภปิรายผลการวจิยั 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท อยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าดีท่ีสุด คือ ดา้นการไดรั้บความ

ยกยอ่งนบัถือ อนัดบัรองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ,ดา้นผลตอบแทนและ

สวสัดิการ,ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน    

1. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าขอ้ท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านไดรั้บความร่วมมือในการทาํงานท่ีดีกบัเพ่ือน

ร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด วิริญญา ชูราษี และ สุภาวดี ขนุทองจนัทร์ (2554)  ไดศึ้กษา 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยท่ีมีความพึง พอใจในดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมากท่ีสุด และบุคลากรมีความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพ่ือน ร่วมงาน และการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

สถานภาพส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัของบุคลากร ไดแ้ก่ 1) ประเภทของ

บุคลากร บุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกว่าบุคลการสายสนบัสนุน 

วิชาการ และ 2) ประสบการณ์ทาํงาน บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากกว่า จะมีความพึง

พอใจต่อการปฏิบติังานสูง กว่าบุคลากรท่ีประสบการณ์ทาํงานนอ้ยกว่า ขอ้เสนอแนะ 1) ควรมี
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ระบบการบริหารและจดัการบุคลากรภายในองคก์าร เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 2) ควรสร้าง

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูร่้วมงาน โดยใชห้ลกัพ้ืนฐานในการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่าง บุคคล 

และ 3) ควรมีการส่งเสริมใหมี้การสร้างภาวะผูน้ากบับุคลากรทุกระดบัเพ่ือพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง 

2. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ งานท่ีท่านทาํอยูส่ามารถทาํใหไ้ดรั้บ

ความกา้วหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิด พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย ์(2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี จาํกดั พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาในแต่ละ

ดา้น 6 ดา้น ความพึงพอใจในดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้น

ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชา

ดา้นความมัง่คงในงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานตามลาํดบัและความพึงพอใจในดา้น

ค่าจา้งและสวสัดิการมีค่าเฉล่ีย ตํ่าสุด อาจเป็นเพราะรายไดท่ี้ไดรั้บเป็นท่ีพอใจในระดบัท่ีพอแก่

การดาํรงชีพตามสภาพหรือเม่ือเปรียบเทียบในธุรกิจประเภทเดียวกนัแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงไม่แตกต่างกนัในดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ 

3. ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากตามลาํดบั คือ ความคิดเห็นของท่านไดรั้บการยอมรับจาก

เพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิดสุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) สรุปว่า จากการ

ศึกษาวิจยัความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัการบินไทยจากดัมหาชนพบวา่การ

ไดรั้บความยกยอ่งนบัถือนั้นเป็นความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่ามีความมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากไดแ้ก่ท่านไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากเพ่ือน

ร่วมงานผลงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ความคิดเห็นของท่านไดรั้บการ

ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลางไดแ้ก่ท่านไม่ไดรั้บการ

มอบหมายใหท้าํงานท่ีมีความสาํคญั  

4.ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คืองานมีลกัษณะทา้ทายความรู้ความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัหลกัแนวคิด Harrell,1972 (อา้งใน เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร, 2556) สรุปว่า ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ี
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานว่า ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความสนใจในตวั

งาน โอกาสในการเรียนและศึกษางาน การรับรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบ การควบคุมการทาํงาน 

และวิธีการทาํงานลกัษณะงานท่ีทา้ทายความสามารถ สร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํ

ใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานนั้นๆและเกิด

ความผกูพนักบังาน 

5.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า มีอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการทาํงานท่ีมีสภาพดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัแนวคิด ทิพวารินท ์

กล่ินโชยสุคนธ ์(2552) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบรรษทั

บริหารสินทรัพยไ์ทยผลการวิจยัพบว่าดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

และนอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

ดา้นระบบงาน ดา้นความโอกาสความเจริญกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน และดา้น

สภาพแวดลอ้มและสภาพการทาํงาน ตามลาํดบั พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานเกือบทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่ิงเหล่า น้ีอาจจะเกิดจาก ความไม่ย ัง่ยนืของ

องคก์ร เน่ืองจากองคก์รจดัตั้งเพ่ือเฉพาะกิจ ซ่ึงระหว่างนั้นองคก์รจะตอ้งมีการปรับลดขนาด

องคก์รลงซ่ึงพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพและความโดดเด่นจะไดรั้บการพิจารณาเป็นอนัดบัตน้ๆ 

จึงทาํใหพ้นกังานรู้สึกว่าไม่มีความมัง่คง 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การไดรั้บความร่วมมือในการทาํงานท่ีดีจากเพ่ือนร่วมงาน โดย 

การพูดคุยปรึกษา ขอคาํแนะนาํในการทาํงาน เช่น การขอคาํแนะนาํแนวทางการทาํงานจากรุ่น

พ่ีหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในองคก์รท่ีมากกว่าตวัเรา  
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2. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ หวัขอ้งานท่ีท่านทาํอยูส่ามารถทาํใหไ้ดรั้บความกา้วหนา้ โดย ดู

จากงานท่ีไดรั้บมอบหมายว่ามีความสาํคญัมากนอ้ยแค่ไหน เช่น หากเป็นงานท่ีตอ้งนาํเสนอ

เจา้ของบริษทั ก็ควรจะตอ้งเตรียมตวัใหดี้เพราะ อาจจะมีผลกบัการเล่ือนตาํแหน่งหรือปรับ

เงินเดือนก็เป็นได ้ 

3. ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ความคิดเห็นของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน โดย

เม่ือมีการนาํเสนอผลงานหรือมีการประชุม ก็ควรถามความคิดเห็นจากผูร่้วมงานเพ่ือเป็นการ

สนบัสนุนช้ินงานท่ีเราทาํอยูใ่ห ้เช่น หากจะตอ้งนาํเสนอขายผลงาน ควรมีการลงความเห็น

ประชุมกนัว่าสามารถขายไดจ้ริงหรือไม่  

4. ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ งานมีลกัษณะควรมีความทา้ทายกบัความสามารถ โดย วดัผล

จากยอดขายหรือปริมาณงานท่ีเราทาํ เช่น เม่ือหมดส้ินเดือนควรมีการวดัผลเปรียบเทียบแต่ละ

คนว่ายอดขายไดม้ากนอ้ยขนาดไหน เพ่ือเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงในการวดัความสามารถเรา  

5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิทโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ แต่ละบริษทัควรมีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการทาํงานท่ีมีสภาพท่ีดี 

โดย พนกังานจะตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ท่ีพร้อมใชง้าน เช่น ทุกๆบริษทัควรจะมีการใชอุ้ปกรณ์ท่ี

ทนัสมยัต่อยคุน้ี โดยตอ้งมีปรับปรุง เช็คสภาพการใชง้านของทุกๆอุปกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือ

ไม่ใหมี้การติดขดัในการทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัเอกชนยา่นสุขุมวิท เป็นการมองในมุมของปัจจยัท่ีมีเพียง 5 ดา้น เท่านั้น ซ่ึงยงัมี

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 



15 
 

1. การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอบเขตระยะเวลาแค่ช่วง เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น หากเม่ือวนัเวลาผา่นไปอาจทาํใหเ้กิดปัจจยัใหม่ๆ ท่ีมีผลข้ึนเพ่ิมเติม 

ปัจจยัท่ีผูว้ิจยัเลือกมาน้ีอาจจะไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลในอนาคตก็เป็นได ้และ ดว้ยการสาํรวจในคร้ัง

น้ีเป็นการสาํรวจกลุ่มประชากรเพียงพ้ืนท่ีจาํกดั ในยา่นสุขมุวิทเท่านั้น ในบางดา้นอาจจะไม่ได้

เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะความเครียด ท่ีอาจจะแตกต่างจาก

พ้ืนท่ี หรือยา่นอ่ืนๆ ก็เป็นได ้

2. การวจิยัคร้ังน้ีกาํหนดมุมของปัจจยัท่ีมีผลเพียง 5 ดา้นเท่านั้น คือ ดา้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ปัจจยัดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซ่ึงอาจจะมีปัจจยั

อ่ืนๆท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งเช่น มุมมองในการทาํงาน หรือ 

ผลตอบแทนดา้นอ่ืนๆ   เป็นตน้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

ข่าวสารเพ่ือการปรับตวักา้วทนัเทคโนโลย ีอุตสาหกรรม. การพัฒนาประสิทธิภาพการทาํงาน 

(2539),สืบคน้ 6 ตุลาคม 2562, เขา้ถึงไดจ้าก 

       http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=771&section=17&issues=74  

Davis, K., & Newstrom, J.W.  (1985).  Human Behavior at Work : Organizational Behavior.    

       New York: McGraw – Hill Book Company.  

Milton L. and Maylor, James C. (1968). Industrial Psychology. New York : Harper & Row.   

สมใจ ลกัษณะ. (2544). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทาํงาน. กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฎั              

       สวนสุนนัทา คณะวิทยาการจดัการ. 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. (2532). จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซท. 

เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร. (2556). ความพึงพอใจท่ีมผีลต่อการทาํงานของพนักงาน 

ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาติวานนท์). วทิยานิพนธ ์บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

เรณู สุขกฤกษกิจ (2554). ปัจจัยท่ีมผีลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรใน

บริษัทท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 


