
วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการในการทาํงานกบัความพงึพอใจของพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน  ศึกษาเฉพาะกรณ ี: บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์  จํากดั และบริษัทในเครือ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING MANAGERMENT AND EMPLOYEES’ 
SATISFACTION IN PERFORMING THEIR WORK : A CASE  STUDY OF THE CRANE 

HEAVY LIFT COMPANY LIMITED AND ITS AFFILIATED COMPANIES 
 

                                                                                                                                                       1)สุรพล  จิตตดี์    1) เครือวลัย ์ ชชักลุ     1) วรุณี  เชาวน์สุขมุ 
                                                                                                                                           1) Suraphon Jitdee         1) Kreuwan  Chatkun  1)  Warunee  Chaosukum 

 

 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ

ในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังาน บริษทั เดอะเครน  เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั 
และบริษทัในเครือ 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั 
และบริษทัในเครือ จาํนวน 234 คน เป็นพนกังานชาย 204 คน  และพนักงานหญิง จาํนวน 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบค่า t-Test แบบ 
Independent  

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 87.2 และเพศหญิงร้อยละ 

12.8 อายชุ่วงระหว่าง 35 ถึง 44 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปวช/มธัยมปลาย จาํนวน 101 คน 
ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 8,001-12,000 บาท จาํนวน 93 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายงุาน
ระหวา่ง 1-5 ปี6-10 ปี จาํนวน 91 คน เท่ากนั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบติัการจาํนวน 148 คน 
 
 
 
 
1)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
   ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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2.  ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์
จาํกดั และบริษทัในเครือ  ทั้ง 10 ดา้น ไดแ้ก่  ความมัน่คงปลอดภยั โอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน  การจดัการ  ค่าจา้งและค่าตอบแทน  ลกัษณะงานท่ีทาํ  การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม  การ
ติดต่อส่ือสาร สภาพการทาํงาน ลกัษณะทางสังคมและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ โดย
ภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ   อยูใ่น
ระดบัสูง 

3.  การจดัการในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั และ
บริษทัในเครือ   ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ 
การประสานงานและการควบคุม โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่
ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ    อยูใ่นระดบัสูง 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังานในการ
ปฏิบติังานของ  บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยั 
การจัดการ ค่าจ้างและค่าตอบแทน สภาพการทาํงานและลักษณะทางสังคมโดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบัสูง ส่วนโอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน ลกัษณะงานท่ีทาํ การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม การติดต่อส่ือสารและส่ิงตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์ต่าง ๆโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบั
ปานกลาง 

สรุปผล การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจ
ของพนกังานในการปฏิบติังานของ รวมทุกดา้น  บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัใน

เครือ โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบัสูง 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the relationship between working 

management and employees’ satisfaction in performing their work at the Crane Heavy Lift 
Company Limited and its affiliated companies. 

Samples consisted of 234 employees from the Crane Heavy Lift Company Limited and 
its affiliated companies. Two hundred and four were male while 30 of them were female. The tool 
used for this research was 5 level scale questionnaire forms. 
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The researcher has collected all data and analyzed them using a statistic program in 
order to find the average value, standard variation value and assumption test by testing the value 
of t-test  of the independent type. 

The conclusions of this research were 
1.The population of this study was 87.2 percent men and 12.8 percent women, aged 

between 35-44 years old. One hundred and one people graduated from senior high schools and 
colleges .  Ninety three of them had an average income of Bht.8,000 to Bht.12,000 a month. 
Ninety one had working experience between 1-5 years, Another 91 had 6-10 years working 
experience. The majority of the populations, 148 people, were operating officers. 

2.The satisfaction (contentment) toward the employees ,work of the Crane Heavy Lift 
Company Limited and its affiliates can be defined into 10 categories which were Safety, Career 
Path  Opportunity, Management  Wage and income , Job Description ,Human Resource  
Development and Training Program, Internal Communication, Working Condition , Social Level 
Characteristic, Returns and Other Benefits According to employees’ opinion, overall satisfaction 
(contentment) was at a high level. 

3.The employee operational management at the Crane Heavy Lift Company Limited 
and its affiliates can be divided into 5 categories: Planning, Organizational Management, 
Commanding and Ordering System, Coordinate and Controlling System. Overall, opinion showed 
that the satisfaction also was at a high level. 

4.The relationship between employee’s working management and the satisfaction of 
employees of the Crane Heavy Lift Company Limited and its affiliates can be defined into 2 
levels. Safety, Management, Wage and Income, Working Condition and Social Level 

Characteristic had a high statistically significant relationship (P< 0.05) Career Path Opportunity, 
Job Description,  Human  Resource Development and Training Program, Internal Communication 

and Returns and  Other Benefits had a medium statistically significant relationship (P< 0.05) 
The analysis of the relationship between employee’s working management and the 

satisfaction (contentment) towards working performance from the employees of the Crane Heavy 
Lift Company Limited and its affiliates concluded that overall there was a statistically significant 

relationship( P< 0.05) between them. 
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ความสําคญัของปัญหา 
 ในปี 2550 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาด
ว่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  จะขยายตวัในอตัราร้อยละ 4-5 สูงกว่าปี 2549 ท่ีมีการขยายตวั
ประมาณร้อยละ 3.5 โดยมีอุปสงคภ์ายในประเทศเป็นแรงผลกัของเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ทั้งน้ีการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโนม้ปรับขยายตวัร้อยละ 15 ปัจจยัสนบัสนุนการขยายตวั ไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียตํ่า 
หลายภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมากมีการใชก้าํลงัการผลิตระดบัสูง เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ท่ีดี รวมถึงคาดว่าปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะดีข้ึนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้
มากข้ึน นบัไดว้า่การเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบนัทาํใหเ้กิดการขยายตวัทางการคา้เพิ่มข้ึนอยา่งมาก
มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรัฐบาลให้การ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจท่ีจากเดิมเป็นธุรกิจการคา้ขนาดเลก็ ไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นธุรกิจท่ีมีขนาด
ใหญ่ข้ึน ทาํใหธุ้รกิจตอ้งใชพ้นกังานเป็นจาํนวนมาก และมีการดาํเนินงานท่ีสลบัซบัซอ้น โอกาสท่ีจะ
เกิดการทุจริตและผิดพลาดจึงมีไดง่้าย การท่ีจะดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
กาํหนดไวจึ้งตอ้ง อาศยัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของพนักงานท่ีดีในองค์กร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ทางการบริหารอย่างหน่ึง ทุกองคก์รความสําคญัเร่ืองคนตอ้งมาก่อนเพราะ คนเท่านั้นท่ีจะดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี สาํหรับการปฏิบติัการของพนกังานในองคก์รจะตอ้งมีการ
ประสานความสัมพนัธ์กันทุกขั้นตอนการปฏิบติังานจึงเป็นไปไม่ได้ท่ีคนเพียงคนเดียวจะสร้าง
ความสาํเร็จข้ึนมาได ้ดงันั้นองคก์รจาํเป็นจะตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ
กบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร ซ่ึงตอ้งมีการ
จดัขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัหรือช่วยลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร 
โดยเลือกบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ  เป็นบริษทัในวงการธุรกิจประเภท
เคร่ืองจกัรกลหนกั เร่ิมก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2539 โดยมีหนงัสือรับรองทะเบียนเลขท่ี 
บอจ.ปท.2407 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 25,000,000.00 บาท  สาํนกังานและโรงงาน
ตั้งอยู่ท่ี 68//55 หมู่ท่ี 10 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
12120 บริษทัมียอดขายประมาณ 135 ลา้นบาทต่อปี มีจาํนวนพนกังานประมาณ 85 คน ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นบริษทัขนาดกลางท่ีกาํลงัขยายตวั จนกระทัง่ปี 2544 ผูบ้ริหารมีนโยบายกาํหนดใหด้าํเนินธุรกิจ
หลกั คือ ซ้ือมาขายไปและบริการซ่อมแซม ส่วนการให้บริการเช่าจะเน้นในลกัษณะเช่าเหมา
ทั้งหมด (Fleet Rent) ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 4 บริษทั ไดแ้ก่  บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั มีจาํนวน
พนกังานประมาณ 53 คน และบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั มีจาํนวนพนกังานประมาณ 89 คน 
และ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีจาํนวนพนักงานประมาณ 60 คน ซ่ึงบริษทั ชูไก จาํกัด 
(มหาชน)ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ราย 
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ใหญ่ของทั้ง 4 บริษทั และมีพนกังานประมาณ 138 คน บริษทัในเครือดงักล่าวกระจายอยู่
ในเขตปริมณฑลและตามต่างจงัหวดัในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

 
คาํสําคญั   

การจดัการในการทาํงาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานทาํใหก้ารจดัการในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อจาํแนกความพึงพอใจของพนกังานตามปัจจยั ส่วนบุคคล ของพนกังาน บริษทั เดอะ
เครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
 2. เพื่อศึกษาการจดัการในการปฏิบติังานของพนกังาน  บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั 
และบริษทัในเครือ 
 3. เพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของ
พนักงานในการปฏิบติังาน  ศึกษาเฉพาะกรณี : บริษทั เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัใน
เครือ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และ
บริษทัในเครือ ประกอบด้วย 5 บริษทั รวมพนักงานทั้งหมด จาํนวน 425 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2551 )  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มในการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  โดย อา้งถึง :สูตรของ ทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane)   โดยกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนไดท่ี้ระดบั 0.05  ตาม
สูตร  ดงัน้ี 
 เม่ือ n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
  e  = ความคลาดเคล่ือนท่ี .05 
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  สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)       ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  425  คน  ดงัต่อไปน้ี   
กลุ่มท่ี    1    บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั มีพนกังานประมาณ 85 คน 

 กลุ่มท่ี    2    บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั มีพนกังานประมาณ 53 คน 
กลุ่มท่ี    3    บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั มีพนกังานประมาณ          89 คน 

 กลุ่มท่ี    4    บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีพนกังานประมาณ 60 คน 
กลุ่มท่ี    5    บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) มีพนกังานประมาณ              138 คน 

 
n   =          N 

                           1+Ne2 
                                       n  =            425                      =  206   
                                           1+425 (0.052) 

 
ดงันั้น ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั  206 ตวัอยา่ง 

 จากการคาํนวณ ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 206 คน และบวกเพ่ิม 15% ท่ีอาจเกิดจากการตอบ
แบบสอบถามไม่สมบรูณ์ และจาํนวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาไม่ครบ ดงันั้นรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 234 คน 
  2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
     2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่   

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน   ตาํแหน่งงาน 

การจดัการในการทาํงาน ไดแ้ก่  การวางแผน   การจดัการองคก์ารการบงัคบับญัชาหรือการ
สัง่การ  การประสานงานและการควบคุม 
                  2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  ความมัน่คงปลอดภยั โอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน  การจดัการ  ค่าจา้งและค่าตอบแทน  ลกัษณะงานท่ีทาํ  การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม  การ
ติดต่อส่ือสาร  สภาพการทาํงาน  ลกัษณะทางสงัคมและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 3. เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ 
3.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
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โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจ
ของพนักงานในการปฏิบติังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ โดยแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check List)สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบลิเคร์ิท (Likert’s Scales) โดยมีขอ้ความใหผู้ต้อบ
พิจารณา เพื่อลงสรุปความคิดเห็นหรือตอบตามท่ีปรากฏตามระดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการในการปฏิบติังานของพนักงานเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคร์ิท (Likert’s Scales) โดยมีขอ้ความให้ผูต้อบ
พิจารณา เพื่อลงสรุปความคิดเห็นหรือตอบตามท่ีปรากฏตามระดบั 

3.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.2.1 ศึกษาจากเอกสาร หนงัสือและแนวคิดต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งระดบั

ในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังาน
ในการปฏิบติังาน  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามากาํหนดแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ 

3.2.2 ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเก่ียวกบัระดบัในการปฏิบติังานมี  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังาน  

3.2.3 สร้างแบบสอบถามและนาํเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์ 3 ท่าน 
ดงัน้ี 
   1.) อาจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ    
   2.) อาจารย ์ดร.ฉนัธะ  จนัทะเสนา 
   3.) รองศาสตราจารยว์นัทนีย ์ ภูมิภทัราคม 

3.2.4 นาํแบบสอบถามไปทดลองกบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cranach’s Alpha) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.75 

3.2.5 นาํขอ้บกพร่องจากการทดสอบมาปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เพื่อนาํไปพิมพเ์ป็นฉบบั
สมบูรณ์ ใชใ้นการวิจยั 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4.1 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากพนกังานท่ีเป็นประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 
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4.2 ผูว้ิจยัดาํเนินการนาํแบบสอบถามไปแจกประชากรหรือตวัอยา่งท่ีจะศึกษา จาํนวน 
234 ฉบบั โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แลว้ให้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมด เพื่อจะไดน้าํไปวิเคราะห์ต่อไป 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน และให้คะแนนตาม

แนวทางท่ีกาํหนด 
5.2 นาํคะแนนท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติโดยใชค่้าทางสถิติดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถาท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัตาํแหน่งงาน 
โดยหาค่าร้อยละ นาํเสนอผลการวิเคราะห์โดยการใชต้ารางการบรรยาย โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี 
(Descriptive) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการจดัการในการปฏิบติังานของพนักงาน
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใช้การหาค่าความถ่ี 
(Descriptive) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบั การจดัการในการทาํงานกบัความ
พึงพอใจของพนกังานในการปฏิบติังาน  ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยใชก้ารหาค่าความถ่ี 
(Correlations)  

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบวิเคราะห์เน้ือหา และสังเคราะห์ขอ้ความเป็นขอ้ ๆ 
เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูล 

 
ผลการวจัิย 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 87.2 และเพศหญิงร้อยละ 12.8 
อายชุ่วงระหว่าง 35 ถึง 44 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปวช/มธัยมปลาย จาํนวน 101 คน ส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 8,001-12,000 บาท จาํนวน 93 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุงาน
ระหวา่ง 1-5 ปี6-10 ปี จาํนวน 91 คน เท่ากนั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบติัการจาํนวน 148 คน 

 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

139 

2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน ทั้ง 10 
ดา้น ไดแ้ก่  ความมัน่คงปลอดภยั โอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน  การจดัการ  ค่าจา้งและ
ค่าตอบแทน  ลกัษณะงานท่ีทาํ  การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม  การติดต่อส่ือสาร สภาพการทาํงาน 
ลกัษณะทางสงัคมและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน
อยูใ่นระดบัสูง 

3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
การวางแผน การจดัการองคก์าร การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ การประสานงาน การควบคุมและ
ความพึงพอใจของลูกคา้ โดยภาพรวมความคิดเห็นของพนกังาน อยูใ่นระดบัสูง 

4.  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจทั้ง 10 ดา้น กบัการจดัการในการ
ทาํงานของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ ความมัน่คง
ปลอดภยั การจดัการ ค่าจา้งและค่าตอบแทน สภาพการทาํงานและลกัษณะทางสังคมโดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบัสูง ส่วนโอกาสความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน ลกัษณะงานท่ีทาํ การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม การติดต่อส่ือสารและส่ิงตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์ต่าง ๆโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ค่า P< 0.05) ในระดบั
ปานกลาง 

 
อภิปรายผล 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทาํให้การจัดการในการปฏิบัติงานแตกต่างกันของ 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ  ทั้ง 10 ดา้น อยูใ่นระดบัสูง ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะวา่พนกังานในส่วนของ บริษทั 
เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และบริษทัในเครือ  ทราบงานและหนา้ท่ีของตน และมีความเขา้ใจ และ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ดงันั้น พนกังานจึงมีความคิดเห็นต่อลกัษณะงานท่ีทาํอยูใ่นระดบั
มากจึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ วนัชยั  ไชยมหาพฤกษ ์ (2541) วิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจใน
การบริการหลงัการขายของลูกคา้ บริษทั สุโขทยัฮอนดา้คาร์ส จาํกดั จงัหวดัสุโขทยั พบวา่ ความ
คิดเห็นของพนกังานต่อลกัษณะการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก  

2. โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่าพนกังานในส่วน 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั และบริษทัในเครือ  เห็นว่าการไดเ้ล่ือนตาํแหน่งเป็นไปอย่าง
ยติุธรรม อีกทั้งยงัมีการอบรมใหก้บัพนกังานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดงันั้น พนกังานจึง
มีความคิดเห็นต่อความสําเร็จในการปฏิบติังานในระดบัมาก ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชชัวาล ป่ีทอง. 2540. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัอาชญากรรมของ 
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ตาํรวจสายตรวจ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตาํรวจนครบาลบางเขน พบว่า ความคิดเห็นของ
พนกังานต่อความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

3. การจดัการอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และ
บริษทัในเครือ มีการกาํหนดนโยบายในการบริหารท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดต้ามท่ีวางแผนไว ้
ดงัน้ี พนกังานจึงมีความคิดเห็นต่อนโยบายการบริหารในระดบัมากจึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธีรศกัด์ิ วระสุข (2538)  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั  พบว่า ความคิดเห็น
ของพนกังานต่อลกัษณะการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ค่าจา้งและค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดั และบริษทัในเครือ มีการจ่ายเงินชดเชยเม่ือพนักงานออกจากงานหรือเกษียณอายุและมี
สวสัดิการในกรณีท่ีพนกังานเจ็บป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉินพบว่า ความคิดเห็นของพนกังานต่อ
ลกัษณะการค่าจา้งและค่าตอบแทน อยู่ในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ บุษบา  
เช้ือวงศ ์(2545) การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการ สิทธิผล เซลส์ 
จาํกดั สาขาหวัหมาก พบวา่มีความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ลกัษณะงานท่ีทาํอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะวา่ บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดัและ
บริษทัในเครือ วางระบบหรือจดับุคลากรตรงกบัความรู้ความสามารถของท่านตรงกบัความรู้ พบว่า 
ความคิดเห็นของพนกังานตรงกบัลกัษณะงานท่ีทาํอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สมเกียรติ ฉายสุรียศ์รี (2545)  ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีนาํรถเขา้รับบริการ ณ ศูนยบ์ริการ รถยนต์
ฮอนดา้  พบวา่มีความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

6. การนิเทศงานหรือการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่
ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ มีการจดัฝึกอบรมภายในองคก์รและไดรั้บการสอนแนะหรือการให้
คาํปรึกษาตลอดจนไดรั้บการสอนงานหรือนิเทศงาน พบว่าความคิดเห็นของพนักงานตรงกบัการ
นิเทศหรือการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก 

7. การติดต่อส่ือสารท่ีทาํอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดัและบริษทัในเครือ ไดมี้การติดต่อดว้ยวาจาหรือคาํพดู  มีความสะดวก รวดเร็วดว้ยลายลกัษณ์
อกัษร  เป็นทางการและมีหลกัฐานชดัเจน ดงันั้นพนกังานจึงมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารใน
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ กิตติมา ปรีดิลก(2529) ทฤษฏี
บริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร  มีระดับการมีส่วนร่วมในงานพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากสมาชิกท่ีมีความสัมพนัธ์ของเพื่อนสมาชิกในองคก์รแตกต่างกนั ต่างก็มีระดบัการมีส่วน
ร่วมโดยรวมท่ีแตกต่างกนั 
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8. สภาพการทาํงานท่ีทาํอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดัและบริษทัในเครือ พบว่าสถานท่ีทาํงานของท่านมีความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานดีแลว้และสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานของท่าน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิอยู่
ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน ความคิดเห็นของพนักงานตรงกบัสภาพการทาํงานอยู่ใน
ระดบัมาก 

9. ลกัษณะทางสังคมท่ีทาํอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 
จาํกดัและบริษทัในเครือ ไดใ้ห้บริการและให้ความเช่ือถือจากสังคมรวมถึงการเป็นองคก์รใหญ่ท่ี
เก่ียวกบัเคร่ืองมือหนกั จึงเป็นเหตุใหล้กัษณะทางสงัคมของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก 

10. ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีทาํอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะ
เครน เฮฟวีลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ ให้ผลตอบแทนแด่พนกังาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สงเคราะห์ รวมถึงพนกังานไดรั้บความสะดวกเป็นอยา่งดีในการใชส้วสัดิการต่าง ๆของหน่วยงาน 
เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ พบว่าความคิดเห็นของพนกังานตรงกบัส่ิงตอบแทน
หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก 

สรุปการจดัการในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เป็นเพราะว่า บริษทั เดอะ
เครน เฮฟวีลิฟท ์ จาํกดั  เห็นว่า การวางแผน การจดัการองคก์าร การบงัคบับญัชาหรือการสั่งการ 
การประสานงานและการควบคุม เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ดงันั้น
พนักงานจึงมีความคิดเห็นต่อการจดัการในการปฏิบติังานในระดับมากดังนั้นจึงสอดคลอ้งกับ 
งานวิจยัของ สุรศกัด์ิ  นานานุกลู  (2525)  การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการบริการ พบว่า 
ความคิดเห็นของพนกังานต่อความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กับการจดัการในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ โดยภาพรวมมีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( X  = .63) แยกระดบัความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี ความสัมพนัธ์
ระดบัสูงไดแ้ก่ความมัน่คงปลอดภยัการจดัการ ค่าจา้งและค่าตอบแทน ลกัษณะทางสังคม และ
สภาพการทาํงาน  ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ โอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน ลกัษณะ
งานท่ีทาํ การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม การติดต่อส่ือสารและส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมยศ  นาวีการ (2521)  การบริหาร (พิมพค์ร้ังท่ี 2) กรุงเทพมหานคร:สาํนกัพิมพ์
ดอกหญา้. กล่าวไวว้่า หลกัการให้บริการท่ีดีนั้นไดแ้ก่  หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
บุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือประโยชน์และบริการท่ีองค์การจดัให้นั้น จะได้ตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด  
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการในการทาํงานกบัความพึงพอใจของ

พนักงานในการปฏิบติังาน ศึกษาเฉพาะกรณี : บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัใน
เครือสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการไดด้งัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับฝ่ายบริหาร 
1.1 ผูบ้ริหารทุกระดบัชั้นควรให้ความสาํคญัในปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนในทุกๆ ดา้น

เพราะมีความสําคญัต่อความพึงพอใจของพนักงาน ถ้าปัจจัยด้านใดด้านหน่ึงอยู่ในระดับตํ่า ก็
หมายความว่าพนักงานตอ้งการปัจจยัดา้นนั้นมากข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นแนวทางให้กับ
ผูบ้ริหารในการท่ีจะปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังานอยา่ง
เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานสูงสุดแก่พนักงาน และ
สามารถส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานให้ทาํงาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อ
องคก์ร 

1.2  บริษทัควรจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารงานท่ีเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีอิสระในการ
เสนอความคิดเห็นและใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการทาํงานมากข้ึน ก็จะส่งผลให้พนกังานเกิดความ
พยายามและเตม็ใจท่ีจะทาํงานมากยิง่ข้ึน 

1.3 ผู ้บริหารควรให้ความสําคัญในด้านการยอมรับนับถือ  เห็นประโยชน์  และ
ความสําคญัของพนกังานอย่างมีคุณค่า ดว้ยการช่ืนชมพนกังานท่ีมีผลงานและความประพฤติดีเด่น 
และเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่พนกังานคนอ่ืนอีกดว้ย 

1.4  ผูบ้ริหารทุกระดับควรหาโอกาสในการพบปะสังสรรค์กับผูไ้ด้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากเวลาปฏิบติังานบา้ง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อีกทั้ง
ยงัเป็นการลดช่องว่างระหว่างกนั ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัดา้นหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อความพึงพอใจของ
พนกังาน 

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เดอะเครน 

เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
2.2 ควรศึกษาการเปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั 

เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
2.3  ควรศึกษาปัจจยัดา้นสถานภาพของพนกังานและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ จาํกดั และบริษทัในเครือ 
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