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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจในงาน

จ าแนกตามเพศ และศึกษาระดับความตึงเครียดในการท างาน ระดับความผูกพันในองค์กร และระดับความ

พึงพอใจในงานของของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงานของบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) เพื่อเป็นข้อมูล

ส าหรับผู้บริหารในองค์กรเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและหน่วยงาน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือพนักงานของบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) จ านวน 

231 คน โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายและได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาอย่างสมบูรณ์สามารถ

น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 231 ฉบับ     คิดเป็นร้อยละ 100  

ผลการศึกษาพบว่า 

1.  ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ 

ระดับต าแหน่งงาน และประสบการณ์ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้มีอายุ 26 – 33 ปี มีมากท่ีสุด 

รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 34 - 41 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ต้ังแต่ 9,001 – 19,000 บาทและสถานภาพโดยส่วนใหญ่สมรส/อยู่ร่วมกัน มีประสบการณ์ในการท างาน

มากกว่า 12 ปี และมีต าแหน่งงานเป็น พนักงานรายวัน 

2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตึงเครียดในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ท้ังด้าน

ลักษณะงาน ด้านบทบาทในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร ด้านความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร 

และด้านการพัฒนาอาชีพ 

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังด้านทัศนคติ 

และด้านพฤติกรรม 

4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพนักงานของบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด

(มหาชน) ท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกัน   โดยเพศชายและเพศหญิงพึง

พอใจต่อองค์กรและการด าเนินงานขององค์กร  มีความพึงพอใจในสถานท่ีท างาน มีความกระตือรือร้นในการ

ท างาน และพอใจท่ีจะท างานในองค์กรต่อไปในอนาคตไม่แตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ :  ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารงาน,บริษัทคอสโม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the level of job satisfaction by sex and the degree of 

tension in the workplace, level of commitment in the organization and the satisfaction of 

the Cosmo Group Public Company Limited.  

The data from the users are the samples used in the study. The Cosmo Group 

Public Company Limited distributed 231 questionnaires to the staffs to complete. The 

results can be used to analyze the 231 respondents as a percentage:100%. 

The results showed that: 

1. Factors including age between the parties, the status of education on their 

income level and experience have shown that females compared to males aged 26-33 

years and 34-41 years have undergone the greatest degree of difference with the average 

monthly income ranging from ฿9001-19000 depending on the marital/cohabitation status 

with over 12 years’ experience in working in a staff position, especially daily employees, 

for the most part. 
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2. The tension was in the overall high level regarding characteristics, roles in the 

workplace, relationships within the organization, external relationships and career 

development. 

3. Opinions on the commitment of the organizations were included on many 

levels including both attitudes and behavior. 

4. Satisfaction in the work of personnel in Cosmo Group Public Company Limited, 

depending on gender difference, showed no difference (i.e. the male and female 

satisfaction with the organization and operation of the organization was the same). The 

overall satisfaction in the workplace, the energy or drive, and happiness to work in an 

organization are not different for the future. 

Keyworld: Opinions of employees towards the administration , Cosmo Group Public 

Company Limited 

 

บทน า 

การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นในการบริหารงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

พนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ ในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)  ในการน าผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิผลต่อหน่วยงานและ

ความส าเร็จในการท างาน จะช่วยให้บุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การท างานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มีการเพิ่มเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กร 

ยุคอิเล็กทรอนิกส์ และตอบสนองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป เพราะฉะน้ันในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ด าเนินไป

อย่างราบร่ืนได้ ต้องอาศัยพนักงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้พนักงานท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจมิใช่อยู่ เพียงภายใต้เงื่อนไขของความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว                 

สิ่งส าคัญยิ่งกว่าคือพนักงานมีความพึงพอใจในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากไม่มีความพึงพอใจในงาน จะเป็นเหตุ

ท าให้คุณภาพของการปฏิบัติงานต่ าลง อาจมีการขาดงานบ่อยครั้งข้ึน ก่อให้เกิดผลเสียต่องานและภาพพจน์ 

ท่ีไม่ดีต่อตัวพนักงาน ฉะน้ัน องค์กรจึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการให้ความส าคัญกับพนักงานในองค์กร     

ดังน้ันองค์กรควรท าให้พนักงานมีความพึงพอใจท้ังด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ลักษณะงาน 

ความก้าวหน้าในการท างาน และความมั่นคงในการท างานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนให้ความจงรักภักดีท างานอยู่ในองค์กรได้เป็นเวลายาวนาน จึงควรจะ

ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงสภาพการท างาน
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ต่างๆท าให้เกิดความพึงพอใจและความร่วมมือในการท างานของพนักงานมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

ในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปแล้วถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานในทางบวก 

จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ  และสติปัญญาให้แก่

งานมาก ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานในทางลบจะท าให้ไม่มีความกระตือรือร้น

ขาดความรับผิดชอบ อีกท้ังความพึงพอใจในงานของบุคคลไม่คงท่ี อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา

และสภาพแวดล้อม ฉะน้ัน ควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจในงานพนักงานในบริษัท เพื่อท่ีจะได้ท าการ

แก้ไขปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานให้เอื้อหรือสนองตอบต่อความต้องการของพนักงาน  เพื่อเป็น

การสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานเกิดความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานให้องค์กรประสบความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนท างานส าเร็จ  คนท่ีมีความพึงพอใจจะส่งผลให้งานน้ัน 

ประสบผลส าเร็จ และได้ผลดีกว่าคนท่ีไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ไม่ว่าปัจจัยน้ันจะมาจากสาเหตุใด  

ความพึงพอใจจะก่อให้เกิดความร่วมมือ  เกิดศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์การพร้อมท่ีจะท างานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความเต็มใจ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การท่ีจะต้องรับผิดชอบ

ต่อความส าเร็จของงานนอกจากน้ีความพึงพอใจจะเกื้อหนุนให้สมาชิกขององค์การเกิ ดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การหรือ

หน่วยงานใด หากสามารถจัดบริการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้ จะเกิดความพึงพอใจ

ในการท างาน  รักงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ในบริษัท คอสโม กรุ๊ป 

จ ากัด(มหาชน) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัย เร่ืองความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ในบริษัท คอสโม 

กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย  

    (1)  เพศ 
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    (2)  อาย ุ

    (3)  ระดับการศึกษา 

    (4)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

    (5)  สถานภาพ 

    (6)  ระดับต าแหน่งงาน 

    (7)  ประสบการณ์ท างาน 

2)  ตัวแปรตาม   

      (1) ความพึงพอใจในงาน 

    (2) ระดับความตึงเครียดในการท างาน 

    (3) ระดับความผูกพันในองค์กร 

 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ พนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ บริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด

(มหาชน)  จ านวน 491 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการค านวณของ Taro 

Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% 

จึงก าหนด จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของงานวิจัยน้ีเท่ากับ 231 คน 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการวิจัยต้ังแต่ เดือน สิงหาคม- กันยายน 2562 เป็นระยะเวลารวมท้ังสิ้น 1 เดือน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ พนักงานฝ่ายผลิต

บรรจุภัณฑ์ บริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานของบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ ต่อการบริหารงานของ

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- สถานภาพ 
- ระดบัต าแหน่งงาน 
- ประสบการณ์การท างาน 

ความคิดเห็นของพนกังาน 

- ความพงึพอใจในงานอาย ุ
- ความตึงเครียดในการท างาน 
- ความผกูพนัในองคก์ร 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

วนงคราญ ดงเย็น และคณะ (2555, น.8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอในในการท างาน 

หมายถึง ความพึงพอใจท่ีบุคคลในองค์กร หรือพนักงานต่างๆ มีความรู้สึก มีความนึกคิด และมีอารมณ์ท้ัง 

ทางบวกและลบต่อสิ่งเร้าต่างๆ ในการท างาน ช่ึงสามารถแสดงออกได้ถึงความสุข ความพึงพอใจ หรือความ

ไม่พึงพอใจในการท างาน เป็นต้น 

       สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น (2555, น.55) ได้หมายถึงความรู้สึกท่ีพนักงานมีต่อปัจจัยต่างๆใน

องค์กร และอาจจะรวมไปถึงความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน ค่าจ้าง เงินเดือน หรือสิ่งแวดล้อมรอบ ข้างใน

องคก์รท่ีได้มีการจัดหาและให้ไว้ 

 

ข้อมูลบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทก่อต้ังข้ึนในปีพศ. 2507 โดยพนักงานของ บริษัท COSMO ได้จ าหน่ายส านักงานขายของ

ตนเองเพื่อรับต าแหน่งประธานสายนาฬิกา นายชัยโรจน์ มหาด ารงค์กุลด้วยการบริหารงานท่ีมั่นคงของ

ครอบครัวและอุทิศและคดีสาขา Cosmo Swiss ใน Bienne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในปี 1967 กับ

กลุ่มของ Gainere Moderne SA, Givisez รวมถึง Pozzo di Borgo-Design Agency ท่ีดูแลการออกแบบ

ท่ีประณีตพร้อมกับ Huguenin Sandoz Colombia ผู้มีส่วนร่วมในการตลาดและการขายบรรจุภัณฑ์และ

การจัดแสดงส าหรับสวิตเซอร์แลนด์และตลาดยุโรปใกล้เคียง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี 
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บริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)เป็น “ผู้ผลิต” หน้าปัดนาฬิกาคุณภาพสูงควบคุมกระบวนการ

ผลิตท้ังหมดต้ังแต่การใช้เครื่องมือจนถึงการตรวจสอบคุณภาพข้ันสุดท้ายในสถานท่ีของตนเอง ส าหรับหน้าปัด 

Cosmo ให้บริการนาฬิกาแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเป็นหลักด้วยสแตนเลสคุณภาพสูงหรือนาฬิกาข้อมือไทเทเนียม, 

ก าไลหรือ buckles ท่ีไม่ซ้ ากันส าหรับก าไลนาฬิกาหรือเข็มขัดหนัง 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีอยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล ซึ่งได้ท าการส ารวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 194 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในเขตพื้นท่ี 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส ารวจด้านคุณภาพการให้บริการ

ใน 4 ประเด็นหลัก คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก      

( x = 4.49) โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มากท่ีสุด ( x = 4.60) รองลงมาคือ ด้านข้ันตอนการ

ให้บริการ ( x = 4.47) ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( x = 4.44) ส่วนการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างกัน และรูปแบบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

รัฐกิจ หิมะคุณ (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต าบล หนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.20) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด จะได้ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.36) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี                           

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.28) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( = 4.20) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.89) ด้านการ

บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง ( = 3.40) และด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.94) ตามล าดับ ส่วนความส าเร็จของการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองเต่า โดยรวมค่าเฉลี่ยความส าเร็จอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.33) โดยมิติด้าน

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ และมิติด้านประสิทธิภาพขอการปฏิบัติราชการ มีค่าเฉลี่ยความส าเร็จอยู่



8 

 

ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.35) รองลงมาคือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( = 4.24) และมิติด้านการพัฒนาองค์การ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จอยู่ในระดับมาก ( = 3.58)  

ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด                 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ 

ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่าง

เพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการ

อย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ืองเจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการ

ให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ท่ีต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ (2555) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพ                        

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับพอใจ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร  

ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 3.79 และด้านผลจากการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ตามล าดับ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ ในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 

มีจ านวนท้ังสิ้น 491 คน (ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% (Taro 

Yamane,1973) 
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  จากประชากรท้ังหมด 491 คน ใช้สูตรค านวณแล้วได้จ านวนตัวอย่างจากการค านวณ 231 คน 

ดังน้ัน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 3 ส่วนคือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด

(มหาชน) ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดือน และต าแหน่งงาน  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการบริหารงานของบริษัท ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังต่อไปน้ี มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปาน

กลาง=3, น้อย=2, น้อยท่ีสุด=1 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการบริหารงานของคอสโม กรุ๊ป จ ากัด

(มหาชน) และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากน้ันน าไปให้

ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกต้องของเน้ือหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้

ภาษาท่ีเหมาะสมของข้อค าถาม ซึ่งมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อค าถาม  

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว้  

2. ตอบข้อซักถามบางประการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมการส าหรับการ   

วิเคราะห์ 

   

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 

 

https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
https://www.uob.co.th/investor/aboutUOB/our-purpose.page#tab2
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการบริหารงานของคอสโม 

กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของคอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์

ในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด

(มหาชน)ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และเป็นเพศหญิงจ านวน 

139 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 คน มีอายุ 26 – 33 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ

พนักงานท่ีมีอายุ  34 – 41 ปี  มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ พนักงานท่ีมีอายุ 42 – 49 ปี 

มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาคือ พนักงานท่ีมีอายุ 18 – 25 ปี มีจ านวน 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.0 และรองลงมาคือ พนักงานท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปี ข้ึนไป มีจ านวน 20 คน คิดเป็ น 8.7 คน 

ตามล าดับมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมามีระดับการศึกษา

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ  15.2  และมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี  

มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต้ังแต่ 9,000 – 19,000บาท มีจ านวน 114 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.4   รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 9 ,000  บาท มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.8 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต้ังแต่ 19,001  – 29,000 บาท มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9  

รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต้ังแต่ 29,001 – 39,000 บาท มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 

รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 39,001 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ในบริษัท คอสโม  กรุ๊ป จ ากัด

(มหาชน)จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศชาย มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และเป็นเพศหญิงจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 คน 

มีอายุ 26 – 33 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือพนักงานท่ีมีอายุ 34 – 41 ปี  มีจ านวน 

60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ พนักงานท่ีมีอายุ 42 – 49 ปี มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.6 รองลงมาคือ พนักงานท่ีมีอายุ 18 – 25 ปี มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และรองลงมาคือ 
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พนักงานท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป มีจ านวน 20 คน คิดเป็น 8.7 คน ตามล าดับมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีจ านวน 35 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.2  และมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13 มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต้ังแต่  9,000 – 19,000บาท มีจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมามีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต่ ากว่า 9,000  บาท มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต้ังแต่ 

19,001 – 29,000 บาท มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเ ดือนต้ังแต่ 

29,001 – 39,000 บาท มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  

39,001 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีสถานภาพท่ีสมรส มีจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.2 รองลงมาคือสถานภาพโสด มีจ านวน  99 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และรองลงมาคือมีสถานภาพ  

หย่า/หม้าย มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9มีระดับต าแหน่งงานท่ีเป็นพนักงานท่ัวไปมีจ านวน 98 คน  

คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือต าแหน่งพนักงานประจ ามีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1  และ

รองลงมาคือต าแหน่งระดับหัวหน้างานมีจ านวน  45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 

12 ปี มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 3 ปี มีจ านวน 

56 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 4  – 6 ปี มีจ านวน  47 คน คิดเป็น   

ร้อยละ  20.3 รองลงมาประสบการณ์ในการท างาน 7 – 9 ปี และ 10 – 12 ปี มีจ านวนเท่ากันคือ มีจ านวน 

26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 

 

การวิเคราะห์ความตึงเครียดในการท างาน ความผูกพันในองค์กร และความพึงพอใจในของ

พนักงานฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ความ คิดเห็นในการท างาน จาก

การศึกษาครั้งน้ี  พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตึงเครียดในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านลักษณะงาน  พนักงานในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตึง

เครียดในการท างานด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าพนักงานมีความ

คิดเห็นระดับมาก คือ ปริมาณงานมีความเหมาะสม มีขนาดห้องท างานเหมาะสมกับการท างาน และงานท่ีท า

มีความท้าทาย      

ด้านบทบาทในการท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตึงเครียดใน

การท างานระดับมากท่ีสุดคือทราบถึงความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และระดับมากคือ ทราบแน่นอนว่า

คาดหวังอะไรในงาน 

ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตึงเครียดในการท างานด้าน

ความสัมพันธ์ภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
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ในระดับมากคือ ท างานภายใต้ค าสั่งท่ีชัดเจนทุกครั้ง และ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเข้ากันได้ดีไม่มี

ความขัดแย้ง 

ด้านความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตึงเครียดในการท างานด้าน

ความสัมพันธ์ภายนอกองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความคิดเห็น

ในระดับมากคือ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการท างานในองค์กรแห่งน้ี และความคิดเห็นใน

ระดับปานกลางคือ ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนไม่ส่งผลกับการท างานในองค์กรน้ี 

ด้านการพัฒนาอาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตึงเครียดในการท างานด้านการพัฒนาอาชีพโดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า พนักงานในบริษัทมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ท่านได้รับ

มอบหมายงานท่ีตรงตามความสามารถของท่าน และ ผู้บังคับบัญชาของท่านยินดีและเต็มใจสนับสนุนในการ

เลื่อนต าแหน่งเมื่อมีโอกาส 

 

ความผูกพันในองค์กร จากการศึกษาครั้งน้ี พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ด้านทัศนคติ  พนักงานมีความเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กรด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก คือมีความห่วงใยเกี่ยวกับอนาคตขององค์กรน้ีอย่างมาก ส าหรับการได้ท างานในองค์กรน้ีถือเป็นสิ่งท่ีดี

ท่ีสุด และภูมิใจท่ีจะบอกผู้อื่นว่าท่านเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรแห่งน้ี 

ด้านพฤติกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กรด้านพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คือ  มีความตั้งใจท่ีจะท างานกับองค์กรน้ีตลอดไป สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กรได้เสมอ  

ความพึงพอใจในงานจากการศึกษาครั้งน้ี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ด้านองค์กรและการด าเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านองค์กรและการ

ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อองค์กรและการด าเนินงานขององค์กร 

และ ความพึงพอใจในสถานท่ีท างานของท่าน     

ด้านลักษณะงานท่ีท า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงานท่ีท าโดยรวมอยู่

ในระดับมาก คือความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน 

ด้านลักษณะทางสังคม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานด้านลักษณะทางสังคมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก คือความรู้สึกต่อเพื่อนร่วมงาน และความพึงพอท่ีจะท างานในองค์กรของท่านต่อไปในอนาคต 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจในงานของพนักงานในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด

(มหาชน) โดย ปัจจัยด้านบุคคล จากการศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ 
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การศึกษา รายได้ ระดับต าแหน่งงาน และประสบการณ์ พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้มีอายุ 26 – 33 

ปี มีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 34 - 41 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด โดยมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต้ังแต่ 9,001 – 19,000 บาทและสถานภาพโดยส่วนใหญ่สมรส/อยู่ร่วมกัน มีประสบการณ์ใน

การท างานมากกว่า 12 ปี และมีต าแหน่งงานเป็นพนักงานท่ัวไปเป็นส่วนใหญ่ 

ความพึงพอใจในงานของพนักงานในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)   ท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มี

ระดับความพึงพอใจในงานไม่แตกต่างกัน  จากข้อมูลสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี เพศชายและเพศหญิงพึง

พอใจต่อองค์กรและการด าเนินงานขององค์กร  มีความพึงพอใจในสถานท่ีท างาน มีความกระตือรือร้นในการ

ท างาน และพอใจท่ีจะท างานในองค์กรต่อไปในอนาคตไม่แตกต่างกัน  จากข้อมูล อภิปรายได้ว่า ตาม

ธรรมชาติของคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ   เพศหญิง เพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ ทุกคนต้องท างาน (เพ็ญศรี 

วายวานนท์, 2537, หน้า 210 – 211) เมื่อมาท างานย่อมมีความต้องการ ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับจากองค์กร 

เช่น ค่าตอบแทน งานท่ีดี โอกาสก้าวหน้า ผู้ท่ีมีอายุ 26 – 33 ปี สมรสแล้ว มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึน

ไป ธรรมชาติของคนกลุ่มน้ีเป็นธรรมดาท่ีจะต้องท างาน อย่างน้อยก็เพื่อค่าตอบแทนเพื่อเลี้ยงครอบครัว 

ต้องการงานท่ีดี และโอกาสก้าวหน้าจากองค์กร และเมื่อมาท างานก็ต้องการความมั่นคงในงาน พนักงานจึง

ต้องปรับตัวให้เข้ากับจุดมุ่งหมายขององค์กร ท่ีต้องการพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้งานท่ีมีประสิทธิผล 

ต้องเรียนรู้ ต้องศึกษาและกระตือรือร้นในการท างานอยู่ตลอดเวลา และกระทบจากความเป็นอยู่แบบเดิม ๆ 

ย่อมมีหรือเกิดความลังเลใจว่าตนจะสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนขององค์กรได้มากน้อยเพียงใด แต่หาก

องค์กรสร้างความมั่นคงให้กับคนและคนพึงพอใจในงานท่ีตนท าแล้วจะจงรักภักดีต่อองค์กรและพร้อมท่ีจะ

กาวไปข้างหน้ากับองค์กรต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีแล้ว คนท างานต้องการมีเพื่อนซึ่งเป็นความเรียกร้อง

ต้องการท่ีมาจากสังคมท่ีต้องการรวมกลุ่มและเป็นท่ียอมรับของกลุ่มท้ังในท่ีท างานและชุมชนด้วย 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาแนว

ทางการบริหารจัดการงานภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในงาน อันจะน าไปสู่

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และยังส่งผลให้เกิดผลดีต่อองค์กรและตัวพนักงาน ดังน้ี 

1.  องค์กรควรจัดหาวิธีการบริหารสภาพแวดล้อมในองค์กร รวมไปถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ต่าง ๆ ให้เป็นท่ีพึงพอใจกับพนักงานกลุ่มตัวอย่าง และน าไปด าเนินการกับพนักงานกลุ่มอื่น ๆ เพื่อท าให้

พนักงานท้ังหมดเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานมากยิ่งข้ึน 

2.  องค์กรควรค านึงสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น การจัดสถานท่ีท างานเหมาะสม สะดวกต่อ

การใช้งาน และควรจัดให้มีการท างานเป็นทีมเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับพนักงาน 
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3.  ควรมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและการจัดพนักงานให้เพียงพอ

กับปริมาณงานเพื่อลดความตึงเครียดกับการท างาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม และมี

อุปกรณ์ส านักงานท่ีครบครัน 

4.  องค์กรควรจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศกับพนักงานท่ีเข้าใหม่และมีการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง

เกี่ยวกับองค์กร ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

5.  ควรสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับการน าไปปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นและความพึง

พอใจในงานของพนักงานในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในหน่วยงานอื่น ๆ 

2. ในการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความพึงพอใจในงานของพนักงานในบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ท่ีผู้วิจัยน ามาวิจัยน้ัน ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเป็นผลกระทบต่อเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของ

พนักงานบริษัท คอสโม กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) อีกหลายประการ ซึ่งควรน ามาเป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งต่อไป 

คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ แรงจูงใจภายใน เช่น ความต้องการ ทัศนคติ ความสนใจพิเศษ 

และแรงจูงใจภายนอก เช่น เป้าหมายหรือความคาดหวัง ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า บุคลิกภาพความ

ประทับใจ เครื่องล่อใจอื่น ๆ ซึ่งจะท าให้การวิจัยในเร่ืองน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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