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ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของบริษัท เทินบู
ดีไซน จํากัด 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด
และ 3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด กลุมตัวอยาง คือ พนักงานของบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 99 คน ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา 1) ความพึงพอใจของพนักงานตอการบริหารจัดการของบริษัท เทินบู ดีไซน
จํากัด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีความพึงพอใจในระดับมากมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ การบังคับบัญชาสั่งการ รองลงมาคือ การวางแผน และดานที่มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การควบคุม 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
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เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ
ความถูกตองในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและดานที่มีประสิทธิภาพ
ในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจ
ต อ การบริ ห ารจั ด การมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกในระดั บ ปานกลางกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ; ประสิทธิภาพ; การบริหารจัดการ

Abstract
The purposes of this research were to: 1) Study the employees’ satisfaction levels
towards the business management of Turnbull Designs Co.,Ltd. 2) Study the efficiency
of employees’ working performances levels. 3) To study the relationship between
the satisfaction towards the business management and efficiency of employee’s
working performances of Turnbull Designs Co.,Ltd. The sample was 99 employees at
Turnbull Designs Co.,Ltd and use convenience sampling method. The instrument
was a questionnaire. Statistical analysis was employed using mean, standard
deviation and Pearson’s correlation. The findings were as follows: 1) The employees’
satisfaction level towards the business management of Turnbull Designs Co.,Ltd,
was high level when it was viewed as a whole. The highest score of satisfaction
was found on Commanding, ordered a second was Planning and the lowest score
was found on Controlling. 2) The efficiency of employees’ working performances
of Turnbull Design Co.,Ltd was high level. The highest score of the performance
efficiency was found on correctness, ordered a second was a quick and the lowest
score was the achievement. 3) The employees’ satisfaction towards the business
management had significantly positive correlation to the efficiency of employees’
working performances of Turnbull Designs Co.,Ltd., at moderate level with the
statistical significance level of 0.05.
Keywords: Satisfaction; Efficiency; Management

บทนํา
เมือ่ กลาวถึงการบริหารมักจะคํานึงถึงองคการ ซึง่ เปนสถานทีท่ ก่ี ลุม บุคคลมารวมกันทํางานโดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อใหงานนั้นบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตนตองการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการบริหารจัดการที่จะใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยูอันไดแก คน วัสดุ
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และเวลาใหนอยที่สุด เพื่อจะใหเกิดผลสําเร็จกับองคการ ดังนั้น การบริหารจัดการจึงเกี่ยวของกับ
การ “บริหารงาน” และ “บริหารคน” อยูต ลอดเวลา ผูบ ริหารจึงตองทําหนาทีจ่ ดั การเรือ่ งระบบงานดานตาง ๆ
และวิธีปฏิบัตงิ าน เพื่อใหเกิดระบบการผลิต การใหบริการ หรือการดําเนินงานดานตาง ๆ ทุกดาน
เปนไปดวยดีพรอม ๆ กัน การบริหารจัดการเปนการกําหนดทิศทางของหนวยงาน กลุม งานหรือการดําเนินงาน
ในหนาที่ตาง ๆ ใหใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ครอบคลุมถึงการใชทรัพยากรได
อยางเฉลียวฉลาดเหมาะสมและคุมคา (Cost-Effectiveness) สวนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล
(Effectiveness) นั้นหมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จ
ตามแผนที่กําหนดไว การนําพาองคการไปใหถึงเปาหมายและบรรลุผลสําเร็จไดโดยสวนรวม ผูบริหาร
มีหนาที่รวบรวมและจัดการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกัน
โดยใชกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชาสั่งการ
การประสานงาน การควบคุม ใหสอดคลองกับสภาพความตองการและลักษณะสังคมปจจุบัน ทรัพยากร
บุคคลซึ่งมีทั้งชีวิต จิตใจ มีความรูสึกนึกคิด มีอารมณ มีความสามารถในการที่จะนําการคิดพัฒนาหรือ
นําการเปลีย่ นแปลงใหม ๆ มาสูอ งคกรได ดังนัน้ ทรัพยากรบุคคลจึงมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ และยังสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาขององคกรอีกดวย ซึ่งในการที่จะนํา
ทรัพยากรบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดยอมตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากองคกรคือ
ระบบทางสังคมที่ซับซอนมีการประสานกิจกรรมของคนจํานวนมากเขาดวยกันจึงจําเปนตองมีการนํา
ระบบการบริหารจัดการมาใชไมวาจะเปนการวางแผนการจัดองคการ การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
การแบงงาน ตลอดจนการควบคุม โดยผูบังคับบัญชาจะเปนผูกําหนดแนวนโยบายการดําเนินงาน
เลือกเทคโนโลยีเพื่อการผลิต แตผูใตบังคับบัญชาเปนผูเสียสละทุมเทความรู สติปญญา กําลังกาย
เพื่อปฏิบัติหนาที่และทํางานในความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ (นพวรรณ, 2539)
บริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด เปนบริษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพิมพผาและวอลเปเปอร
ซึ่งไดกอตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 และไดรับการสงเสริมการลงทุน จาก BOI ในดานการบริหาร
จัดการองคกร บริษัทไดเปดดําเนินกิจการมามากกวา 3 ป สินคาที่ผลิตไดสงออกไปขายยังประเทศยุโรป
และอเมริกา 100% ผลจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด อยางไรก็ตาม
ทางบริษัทก็ยังมีอุปสรรคในการดําเนินงานสวนใหญเปนเรื่องอัตรากําลังคนในสวนของโรงงานผลิต
ซึ่งมีอัตราการลาออก การขาด ลา มาสาย มีเปนประจํา จากการที่มีพนักงานขาดงาน ลางานและลาออก
ของพนักงานสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตโดยตรง คือตองสูญเสียคาใชจาย ในการทํางานลวงเวลา
เพราะไมสามารถผลิตไดตามเปาหมายที่กําหนดไว พนักงานบางสวนลาออก จําเปนตองหาพนักงานใหม
มาทดแทน ทําใหเกิดคาใชจา ยในการสรรหา คัดเลือก การฝกอบรมพนักงานใหม สูญเสียเวลาการสอนงาน
และสูญเสียบุคลากรที่มีทักษะมีความชํานาญ เพื่อใหปญหาที่กลาวมาลดลง บริษัทจึงตองปรับปรุง
การบริหารจัดการ โดยการเพิ่มภารกิจหนาที่ของพนักงานมากขึ้น การพัฒนาความรูความสามารถของ
พนักงานใหสามารถทํางานไดหลายตําแหนง หรือทํางานในตําแหนงที่ขาดแคลนได และเพื่อเปนการ
ลดภาระคาใชจายของบริษัทใหสามารถดําเนินงานอยูไดและเพื่อใหบริษัทฯ สามารถสงสินคาที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสงออกไปแขงขันในตลาดโลกไดจึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกระบวนการผลิตนั้น จะตองอาศัยการบริหารจัดการที่จะสงผลใหการปฏิบัติงาน
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มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอยางเชน บริษัทมีเปาหมายที่จะผลิตผาพิมพ ในเดือนมิถุนายน 2557
จํานวน 100 ชิน้ เมือ่ สิน้ เดือนมิถนุ ายน พนักงานผลิตผาพิมพได 95 ชิน้ ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
จะเทากับรอยละ 95 ดังทีอ่ ภินนั ท จันตะนี (อภินนั ท, 2549) ไดอธิบายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
หมายถึง การปฏิบตั งิ านหรือดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไวหรือไดผลสําเร็จของงานโดยใชเวลา
และทรัพยากรตามที่กําหนด หรือการใชทรัพยากรเทาเดิม ไดแก ความถูกตอง และความรวดเร็วทันเวลา
ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งการสําเร็จเสร็จสิ้น ตรงเวลาและบรรลุตามจุดมุงหมายของกิจกรรม
จากความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั เทินบู ดีไซน จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลที่จะเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาและหาแนวทาง
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานตอการบริหารจัดการของบริษทั เทินบู ดีไซน จํากัด
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารจั ด การกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด

สมมุติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก พนักงานของบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้น 130 คน โดยปฏิบัติงานอยูในระดับจัดการ ระดับบังคับบัญชาหรือวิชาชีพและระดับพนักงาน
ปฏิบัติการ (บริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด แผนกบุคคล, 2556ก)
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานของบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 99 คน ทําการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยคํานวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยาง กรณีทราบจํานวนประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (บุญธรรม, 2549)

2. ขอบเขตของตัวแปรในการวิจัย

เนือ้ หาในการศึกษาครัง้ นี้ มุง ศึกษาความพึงพอใจตอการบริหารจัดการและระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด ซึ่งแบงตัวแปรดังนี้
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2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
ของบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา
สั่งการ การประสานงาน และการควบคุม
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษทั เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ไดแก ความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ านความถูกตอง
ในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
โดยลักษณะเปนขอคําถามแบบตัวเลือก (Check-list) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของบริษัท เทินบู ดี ไซน จํากัด
จังหวัดนครราชสีมา แบงเปน 5 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการบังคับบัญชาสัง่ การ
ดานการประสานงาน และดานการควบคุม ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามแบบปด (Close Ended
Question) โดยใชวิธีประมาณคารวม (Rating Scale) ใหเลือกตอบ 5 ระดับ (ธานินทร, 2555) มีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
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ดีไซน จํากัด ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บริษทั เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน
ความถูกตองในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และการบรรลุวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามแบบปด (Close Ended Question) โดยใช
วิธีประมาณคารวม (Rating Scale) ใหเลือกตอบ 5 ระดับ (ธานินทร, 2555) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพนอย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพนอยที่สุด
ตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูว จิ ยั นําแบบสอบถามไปสอบถามกับพนักงานบริษทั เทินบู ดีไซน จํากัด
จังหวัดนครราชสีมาและนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยตอไป
3. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
โดยใชสถิติวิเคราะห ดังนี้
3.1 การวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ซึง่ เปนขอมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน และตําแหนงงาน
ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ จํานวน และคารอยละ
3.2 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารจั ด การของ
บริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ทําการวิเคราะหโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.3 การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
บริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ทําการวิเคราะหโดยวิธีการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient of Correlation) ซึ่งกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 (Coefficient of Correlation)
เกณฑในการพิจารณาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดี ไซน จํากัด โดยการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
หากคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธมคี า เทากับ 0 แสดงวาตัวแปรทัง้ สองไมมคี วามสัมพันธกนั แตถา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีคาไมเทากับ 0 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันแลวนําคาที่ ไดไปวัดระดับ
ความสัมพันธ ดังนี้ (อภินันท และสุธานันท, 2551)
คาสหสัมพันธ 0.01 - 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับตํ่ามาก
คาสหสัมพันธ 0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า
คาสหสัมพันธ 0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
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คาสหสัมพันธ 0.61 - 0.75 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
คาสหสัมพันธ 0.76 - 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูง
คาสหสัมพันธ 0.91 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก

ผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของพนักงานตอการบริหารจัดการของบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.54, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การบังคับบัญชาสั่งการ ( = 3.73,
S.D. = 0.34) รองลงมาคือ การวางแผน ( = 3.69, S.D. = 0.32) และดานที่มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การควบคุม ( = 3.23, S.D. = 0.31)
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( = 3.66, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
ประสิทธิภาพในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความถูกตองในการปฏิบัติงาน ( = 3.74,
S.D. = 0.30) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ( = 3.69, S.D. = 0.34) และ
ดานที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
( = 3.57, S.D. = 0.29)
3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เทินบู ดี ไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความสัมพันธ ในระดับปานกลาง
(r = 0.583) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผล
1. ความพึงพอใจของพนักงานตอการบริหารจัดการของบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การบังคับบัญชาสั่งการ รองลงมาคือ การวางแผน และ
ดานที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การควบคุม
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ความถูกตองในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และ
ดานที่มีประสิทธิภาพในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน
3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เทินบู ดี ไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความสัมพันธ ในระดับปานกลาง
(r = 0.583) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
1. พนักงานมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานการบังคับบัญชาสั่งการ รองลงมาคือ ดานการวางแผน และความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด ไดใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการตอการบริหารงานทุกประเภท เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ดําเนินงานไปในทิศทางที่ถูกตอง สงผลกอใหเกิดเอกภาพในการบริหารงานดําเนินไปดวยความราบรื่น
และบรรลุตามเปาหมายของบริษัท ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการบริหารของเฮนรี ฟาโยล (Fayol, 1916)
ไดเสนอแนวทางการบริหาร ซึ่งประกอบดวยหนาที่ทางการบริหาร 5 ประการคือ การวางแผน
การจัดองคการ การบังคับบัญชาสัง่ การ การประสานงาน และการควบคุม สอดคลองกับอัจจิมา หอมระรืน่
(อัจจิมา, 2552) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แคนนอน ไฮ - เทค
(ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจยั พบวาพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านในภาพรวมอยูในระดับมาก
และสอดคลองกับเทพโยธิน นิลาด (เทพโยธิน, 2550) ไดทาํ การศึกษาเรือ่ งปจจัยทางดานการบริหารจัดการ
ทีม่ คี วามสัมพันธกบั ความพึงพอใจของพนักงานบริษทั ไทยมารูจนู จํากัด ผลการวิจยั พบวา ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานบริษัท ไทยมารูจูน จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. พนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยประสิทธิภาพอยูในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานความถูกตองในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท
มีการกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการบริหารจัดการของบริษทั อยางชัดเจน โดยจัดทําแผนการอบรมพนักงานใหม
ทุกคน มีการทดสอบกอนเขาปฏิบตั งิ านจริง พรอมกันนัน้ ยังไดจดั ใหบคุ ลากรปฏิบตั งิ านไดอยางเหมาะสม
ตรงตามความถนัดความรูความสามารถเพื่อใหมีความรวดเร็วและความถูกตองชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ตามสายงานหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางเหมาะสมและใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาแผนงาน
เพือ่ ควบคุมงานและติดตามผลการปฏิบตั ิใหไดตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด ซึง่ สอดคลองกับปรีชา อินทรเลิศ
(ปรีชา, 2554) ไดทาํ การศึกษากระบวนการบริหารจัดการทีม่ ผี ลตอประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
เทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่ อําเภอหนองบัวระเหวโดยรวมอยูในระดับมาก
3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท
มีการบริหารจัดการดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการบังคับบัญชาสัง่ การ ดานการประสานงาน
และดานการควบคุม สงผลใหพนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากและทําใหการปฏิบัติงานของพนักงาน
มีประสิทธิภาพทัง้ ในดานความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน ความถูกตองในการปฏิบตั งิ าน ความสําเร็จตรงเวลา
ในการปฏิบัติงาน และการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานในระดับมากเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ สุรัสวดี ราชกุลชัย (สุรัสวดี, 2547) กลาววา การบริหารคือ กลุมของกิจกรรม ประกอบดวย
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การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการหรือการชี้นํา และการควบคุม ซึ่งจะมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ทรัพยากรขององคการ เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนและดวยจุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถวน ซึ่งสอดคลองกับ ปรีชา
อินทรเลิศ (ปรีชา, 2554) ไดทาํ การศึกษา กระบวนการบริหารจัดการทีม่ ผี ลตอประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตพื้นที่อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ กระบวนการบริหารจัดการ
รวมทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1.1 ความพึ ง พอใจของพนั ก งานต อ การบริ ห ารจั ด การโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
ดังนั้นบริษัทจึงควรมีการสงเสริมอบรมใหพนักงานไดเขาใจในรูปแบบการบริหารจัดการของบริษัท
เพื่อใหพนักงานทุกระดับมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
มีการปรับปรุงการบริหารงานและการจัดการภายในองคกรใหมีความทันสมัยเหมาะกับสถานการณปจจุบัน
รวมทัง้ ควรมีการนํากระบวนการบริหารจัดการเขาไปใชในการบริหารงาน โดยทางดานการควบคุมฝายบริหาร
(Management) ควรแตงตัง้ หัวหนาฝายใหมกี ารควบคุมการปฏิบตั งิ านอยางตอเนือ่ ง วางรูปแบบควบคุม
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดและ
ตอเนื่องเปนระบบ และเพื่อใหรูปแบบการกํากับติดตามผลการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่วางไว
เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
1.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เทินบู ดีไซน จํากัด จังหวัด
นครราชสีมา ภาพรวมอยู ในระดับมาก ดังนั้นบริษัทจึงควรกําหนดใหมีนโยบายและการวางแผน
กอนการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยตั้งเปาหมายของการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนจัดทําแผนภูมิแสดงสายงาน
อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบไวอยางเหมาะสมเพือ่ ใหพนักงานทุกคนทราบไดอยางถูกตองในการปฏิบตั งิ าน
มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายมาตรฐานและตัวชี้วัดความสําเร็จการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
รวมทั้งควรมีการแจงผลการประเมินผลความสําเร็จวัตถุประสงคการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
เพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนชวยกําหนดแผนงานที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการใหดีขึ้น
ทําใหเกิดการพัฒนาองคการอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เปนการชวยเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบริษัทอื่นที่ทําธุรกิจเหมือนกัน
เพือ่ เปรียบเทียบ เพือ่ ทีจ่ ะไดทราบปญหาและวิธกี าร เพือ่ นํามาประยุกตและกําหนดแนวทางการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั อืน่ ๆ
เพื่อจะไดนําขอมูลที่ ไดมาเปรียบเทียบและเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาและ
อุปสรรคตอไป
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การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั เทินบู
ดีไซน จํากัด ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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