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บทที
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั ผูศ้ ึกษาขอนําเสนอตามลําดับของการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจะนําเสนอ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์โดยสรุ ปออกเป็ น ส่ วนนี
ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของพนักงาน บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จํากัด
จากผลการวิเคราะห์ สรุ ปได้วา่ จาก พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน
คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ . รองลงเป็ นเพศหญิง ร้อยละ . พนักงานส่ วนใหญ่มี
อายุ - ปี ร้อยละ . รองลงมามีอายุ - ปี ร้อยละ . พนักงานส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
ร้ อยละ . รองลงมามีสถานภาพสมรส ร้ อยละ . พนักงานส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํากว่า
ปริ ญญาตรี ร้ อยละ . รองลงมามีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ . พนักงานส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ปี ขึนไป ร้อยละ . รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานตํากว่า
ปี ร้อยละ . พนักงานส่ วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือน , - , บาท ร้อยละ . รองลงมา
มีระดับรายได้ต่อเดื อนตํากว่า , และ , - , บาท เท่ากัน ร้ อยละ . และพนักงาน
ส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่งงานในสายงานสนับสนุ นการขาย ร้อยละ . รองลงมามีตาํ แหน่งงานในสาย
งานขาย ร้อยละ .
ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นของพนักงาน บริ ษัท มาราธอน(ประเทศไทย)
จํากัด เกียวกับปัจจัยภายใน
จากผลการวิเคราะห์ สรุ ปได้วา่ จากพนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน
ทังสิ น คน มีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยภายใน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย .
เมือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากทีสุ ดไปหาค่าเฉลียน้อยทีสุ ดได้แก่
1.ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารงานและนโยบายบริ ษทั มีค่าเฉลีย .
.ปั จจัยด้านความมันคงและความก้าวหน้า มีค่าเฉลีย .
.ปั จจัยด้านเพือนร่ วมงาน มีค่าเฉลีย .
.ปั จจัยด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ทีได้รับ มีค่าเฉลีย .
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และเมือพิจารณาความคิดเห็ นเกียวกับปั จจัยภายใน แต่ละด้าน พนักงาน บริ ษทั มาราธอน
(ประเทศไทย) จํากัด ได้แสดงความคิดเห็นดังนี
ปั จจัยภายใน ด้านผูบ้ ริ หารและนโยบายบริ ษทั พบว่าพนักงานบริ ษทั มีความคิดเห็ นอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความสามารถในการปกครองและบริ หารงานได้เป็ นอย่างดี
.ท่านสามารถปฏิบตั ิงานตามการบริ หารงานและนโยบายบริ ษทั ได้
.เมือเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน ท่านได้รับคําแนะนําจากผูบ้ งั คับบัญชาเสมอ
ปั จจัยภายในด้านความมันคงและความก้าวหน้า พบว่าพนักงานบริ ษทั มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ท่านคิดว่าบริ ษทั ทีทําอยูใ่ ห้อนาคตทีมันคง
.ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจในและผูกพันกับบริ ษทั ทีทํางานอยู่
.ท่านคิดว่างานทีท่านรับผิดชอบทําให้มีความรู ้สึกมันคงในการทํางาน
ปั จจัยภายใน ด้านเพือนร่ วมงาน พบว่าพนักงานบริ ษทั มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ท่านสามารถเข้ากับเพือนร่ วมงานได้ดี
.ถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนทังเรื องงานและส่ วนตัว เพือนของท่านจะให้ความช่วยเหลือ
เป็ นอย่างดี
.ท่านเป็ นทีรักใคร่ ของเพือนร่ วมงาน
ปั จจัยภายใน ด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ทีได้รับ พบว่าพนักงานบริ ษทั มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ระยะเวลาในการปรับเงินเดือนเป็ นไปอย่างเหมาะสม
.การให้ เ งิ น เดื อ นมี ค วามเหมาะสมกับ งานที ปฏิ บ ัติ , วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ แ ละ
ความสามารถ
.ค่าตอบแทนทีท่านได้เพียงพอต่อการดํารงชีวติ
ส่ วนที ผลวิเคราะห์ ข้อมู ลความคิด เห็นของพนั กงาน บริ ษัท มาราธอน(ประเทศไทย)
จํากัด เกียวกับพฤติกรรมการทํางาน
จากผลการวิเคราะห์ สรุ ปได้วา่ จากพนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน
ทังสิ น คน มีความคิดเห็นเกียวกับพฤติกรรมการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย .
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เมือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากค่าเฉลียมากทีสุ ดไปหาค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่
.พฤติกรรมการทํางานด้านการทํางานเป็ นทีม มีค่าเฉลีย .
.พฤติกรรมการทํางานด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร มีค่าเฉลีย .
.พฤติกรรมการทํางานด้านการแก้ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจ มีค่าเฉลีย .
.พฤติกรรมการทํางานด้านความพึงพอใจในการทํางาน มีค่าเฉลีย .
และเมือพิจารณาความคิดเห็ นเกียวกับพฤติกรรมการทํางานในแต่ละด้าน พนักงาน บริ ษทั
มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี
พฤติกรรมการทํางานด้ านการทํางานเป็ นทีม พบว่า พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศ
ไทย) จํากัด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ท่านเป็ นผูร้ ับฟังความคิดเห็นจากเพือนร่ วมทีมงาน
.ท่านชอบทํางานเป็ นทีม
.ท่านและเพือนร่ วมงานสามารถทํางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
พฤติกรรมการทํางานด้ านความจงรั กภักดีต่ององค์ กร พบว่า พนักงาน บริ ษทั มาราธอน
(ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ท่านมีความซื อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็ นทีตัง
.ท่านรู ้สึกภูมิใจเมือได้ยนิ บุคคลอืนกล่าวถึงองค์กรในทางทีดี
.เมือองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึน ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย
พฤติกรรมการทํางานด้ านการแก้ ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ พบว่า พนักงาน บริ ษทั มาราธอน
(ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ท่านพิจารณาแก้ไขงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
.ท่านสามารถแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆในการทํางานได้
.ท่านวิเคราะห์งานหรื อปั ญหาต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผล
พฤติกรรมการทํางานด้ านความพึงพอใจในการทํางาน พบว่า พนักงาน บริ ษทั มาราธอน
(ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับได้ดงั นี
.ความพึงพอใจทีท่านได้ทาํ งานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู ้ ความสามารถ
.ความพึงพอใจทีมีต่อการให้คาํ ปรึ กษา การได้รับความช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชา
.ท่านพึงพอใจกับงานทีได้รับมอบหมาย และมีอิสระในการตัดสิ นใจในงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ
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ส่ วนที สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมีขอ้ มูลสถานภาพบุคคลที
แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับรายได้ต่อ
เดือน ตําแหน่งงาน มีความคิดเห็นเกี ยวกับพฤติกรรมการทํางานแตกต่างกัน ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผล
การทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี
ผลทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้ว่า พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ที
เพศแตกต่างกันมี พฤติ กรรมการทํางานแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ . ได้แก่
พฤติกรรมการทํางานด้านการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ โดยพนักงานเพศชาย มีค่าเฉลี ยของความ
คิดเห็นมากกว่าเพศหญิง พนักงานทีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานด้านการทํางานเป็ นทีม
ด้านความพึงพอใจในการทํางาน และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .
ผลทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้วา่ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมี
อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ได้แก่
พฤติกรรมการทํางานด้ านความพึงพอใจในการทํางาน โดยพนักงานที มี อายุ - ปี มี
ค่าเฉลียของความคิดเห็นมากกว่าพนักงานทีมีอายุ - ปี พนักงานทีมีอายุ - ปี มีค่าเฉลียของ
ความคิดเห็นมากกว่า พนักงานทีมีอายุ - ปี
พนักงานบริ ษทั ทีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานด้านการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ
ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .
ผลทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้วา่ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมี
สถานภาพแตกต่างกันมี พฤติ กรรมการทํา งานแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .
ได้แก่
พฤติกรรมการทํางานด้ านการทํางานเป็ นทีม โดยพนักงานทีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉลียของ
ความคิดเห็ นมากกว่า พนักงานทีมีสถานภาพหย่าร้ าง พนักงานทีมีสถานภาพสมรส มีค่าเฉลี ยของ
ความคิดเห็นมากกว่าพนักงานทีมีสถานภาพหย่าร้าง
พฤติกรรมการทํางานด้ านความพึงพอใจในการทํางาน โดยพนักงานทีมีสถานภาพโสด มี
ค่าเฉลี ยของความคิ ดเห็ นมากกว่า พนักงานที สถานภาพหย่าร้ าง พนักงานที มี สถานภาพสมรส มี
ค่าเฉลียของความคิดเห็นมากมากกว่า พนักงานทีมีสถานภาพหย่าร้าง
พนักงานบริ ษทั ทีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานด้านการแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสิ นใจ และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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ผลทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้วา่ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
.
ผลทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้วา่ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ . ได้แก่
พฤติกรรมการทํางานด้ านการทํางานเป็ นทีม โดยพนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ตํากว่า ปี มีค่าเฉลียของความคิดเห็นมากกว่า พนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ปี ขึนไป
พฤติกรรมการทํางานด้ านความพึงพอใจในการทํางาน โดยพนักงาน ทีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานตํากว่า ปี มีค่าเฉลียของความคิดเห็นมากกว่า พนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ปี ขึนไป พนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน - ปี มีค่าเฉลียของความคิดเห็นมากกว่าพนักงาน
ทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ปี ขึนไป พนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน - ปี มีค่าเฉลีย
ของความคิดเห็นมากกว่าพนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ปี ขึนไป
พนักงานทีมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานด้านการแก้ไข
ปั ญหาและตัดสิ นใจ และด้านความจงรักภักดี ต่อองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .
ผลทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้วา่ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมี
ระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
. ได้แก่
พฤติกรรมการทํางานด้ านการแก้ ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ โดยพนักงานทีมีระดับรายได้ต่อ
เดื อน , - , บาท มีค่าเฉลี ยของความคิดเห็ นน้อยกว่า พนักงานทีมีระดับรายได้ต่อเดื อน
, บาทขึนไป พนักงานทีมีระดับรายได้ต่อเดือน , - , บาท มีค่าเฉลียของความคิดเห็น
น้อยกว่า พนักงานทีมีระดับรายได้ต่อเดือน , บาทขึนไป
พฤติกรรมการทํางานด้ านความจงรั กภักดีต่อองค์ กร โดยพนักงานทีมีระดับรายได้ต่อเดือน
, - , บาท มีค่าเฉลียของความคิดเห็ นน้อยกว่า พนักงานทีมีระดับรายได้ต่อเดื อน ,
บาทขึนไป
พนักงานทีมีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานด้านการทํางานเป็ นทีม
และด้านความพึงพอใจในการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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ผลทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้วา่ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมี
ตําแหน่ งงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ได้แก่
พฤติกรรมการทํางานด้ านการแก้ ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ โดยพนักงานทีมีตาํ แหน่งงานใน
สายงานขาย มีค่าเฉลียของความคิดเห็นมากกว่า พนักงานทีมีตาํ แหน่งงานในสายงานอืนๆ พนักงาน
ที มี ตาํ แหน่ งงานในสายงานสนับสนุ นการขาย มี ค่าเฉลี ยของความคิ ดเห็ นมากกว่า พนักงานที มี
ตําแหน่งงานในสายงานอืน
พฤติกรรมการทํางานด้านการทํางานเป็ นทีม โดยพนักงานทีมีตาํ แหน่ งในสายงานขาย มี
ค่าเฉลียของความคิดเห็นน้อยกว่า พนักงานทีมีตาํ แหน่งงานในสายงานสนับสนุนการขาย
พนัก งานที มี ตาํ แหน่ ง งานแตกต่ างกันมี พฤติ ก รรมการทํา งานด้านความพึง พอใจในการ
ทํางาน และด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ส่ วนที ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยภายในกับพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงาน บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานที ปั จจัยภายในมีความสัมพันธ์ มีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน ผูศ้ ึกษา สามารถ
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดงั นี
ผลการทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยภายในมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ทํางานด้านการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ได้แก่
ปั จจัยภายในทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานมากทีสุ ด คือ ด้านผูบ้ ริ หารงานและ
นโยบายบริ ษทั รองลงคือด้านเพือนร่ วมงาน ด้านความมันคงและความก้าวหน้า และสุ ดท้ายคือด้าน
สวัสดิ การและผลประโยชน์ทีได้รับ ตามลําดับ ไม่มีปัจจัยภายในด้านใดที ไม่มีความสัมพันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการทํางานด้านการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ
ผลการทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยภายในมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ทํางานด้านการทํางานเป็ นทีม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ได้แก่
ปั จจัยภายในทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานมากทีสุ ด คือ ด้านผูบ้ ริ หารงานและนโยบาย
บริ ษทั รองลงมาคือด้านความมันคงและความก้าวหน้า และสุ ดท้ายด้านสวัสดิการและผลประโยชน์
ทีได้รับ ตามลําดับ
ปั จจัยภายในด้านเพือนร่ วมงานไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้านการทํางาน
เป็ นทีม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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ผลการทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยภายในมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ทํางานด้านความพึงพอใจในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติมีระดับ . ได้แก่
ปั จจัยภายในทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานมากทีสุ ดคือ ด้านผูบ้ ริ หารงานและ
นโยบายบริ ษทั รองลงมาคือด้านความมันคงและความก้าวหน้า และสุ ดท้ายคือ ด้านสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ทีได้รับ ตามลําดับ
ปั จจัยภายในด้านเพือนร่ วมงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้านความพึง
พอใจในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
ผลการทดสอบสมมติฐานที . สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยภายในมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ทํางานด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติมีระดับ . ได้แก่
ปั จจัยภายในทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางาน มากทีสุ ดคือ ด้านผูบ้ ริ หารงานและ
นโยบายบริ ษทั รองลงมาคื อด้า นความมันคงและความก้าวหน้า และสุ ดท้ายด้านสวัสดิ การและ
ผลประโยชน์ทีได้รับ ตามลําดับ
ปั จ จัย ภายในด้า นเพื อนร่ ว มงานไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการทํา งานด้า นความ
จงรักภักดีต่อองค์กร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการค้นคว้า วิจยั เรื อง “ปั จจัย ที มี ค วามสัม พันธ์ ต่อพฤติ ก รรมการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด” มีประเด็นทีสามารถนําผลการค้นคว้าวิจยั มาอภิปรายผล ได้
ดังนี
การอภิปรายผลข้ อมูลประชากรพนักงาน บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด
พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีตอบแบบสอบถาม จํานวนทังสิ น คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ . มีอายุอยูใ่ นช่วง - ปี ร้อยละ . มีสถานภาพโสด ร้อยละ
. ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ . พนักงานทีตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานเป็ นระยะเวลา ปี ขึนไป ร้ อยละ . ระดับรายได้ต่อเดื อน , , บาท ร้อยละ . และทํางานในสายงานสนับสนุนการขาย ร้อยละ . ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ สังเกตว่า
การวิจยั ครังนี เป็ นความคิดเห็นจากพนักงานชาย อายุไม่เกิน ปี ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี
ทํางานมากกว่า ปี รายได้ปานกลาง และทํางานในตําแหน่งงานสนับสนุนการขาย
การอภิปรายผลความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด
.ปั จจัยภายใน ของพนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด มีความคิดเห็นเกียวกับ
ปั จจัยภายในในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึ งมาก โดยพนักงานบริ ษทั มีความคิดเห็ นเกี ยวกับ
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ปั จจัยภายใน ด้านผูบ้ ริ หารและนโยบายบริ ษทั และด้านความมันคงและความก้าวหน้า อยูใ่ นระดับ
มากเป็ นส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยภายใน ด้านเพือนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับปานกลางเป็ น
ส่ วนใหญ่ และมีความคิดเห็ นเกียวกับปั จจัยภายใน ด้านสวัสดิ การและผลประโยชน์ทีได้รับ อยู่ใน
ระดับน้อยถึงปานกลางเป็ นส่ วนใหญ่ พนักงานบริ ษทั เห็นว่าปั จจัยภายในเกียวกับผูบ้ งั คับบัญชาของ
ท่านมีความสามารถในการปกครองและบริ หารงานได้เป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ผูศ้ ึกษามีขอ้ สังเกตเสนอให้ บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ได้รับทราบข้อมูลเพือ
ปรับปรุ งให้เกิดความคิดเห็นทีดีขึนต่อไป ในปั จจัยด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ทีได้รับ เกียวกับ
ค่าตอบแทนทีท่านได้เพียงพอต่อการดํารงชี วิต อัตราการปรับเงินเดื อนเหมาะสมและยุติธรรม และ
ท่านพอใจในสวัสดิการทีท่านได้รับ มีความคิดเห็นในระดับน้อย
.พฤติ กรรมการทํางาน พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด มี ความคิ ดเห็ น
เกี ยวกับพฤติกรรมการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พนักงานมีความคิดเห็ น เรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรมการทํางานด้านการทํางานเป็ นทีม พฤติกรรมการทํางานด้านความ
จงรักภักดี ต่อองค์กร พฤติกรรมการทํางานด้านการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ และพฤติกรรมการ
ทํางานด้านความพึงพอใจในการทํางาน ตามลําดับ
ผูศ้ ึกษามีขอ้ สังเกตจากพฤติกรรมการทํางาน พบว่า พนักงานมีความซื อสัตย์และจงรักภักดี
ต่อองค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็ นทีตัง มากทีสุ ด และพนักงานไม่คิดจะไปปฏิบตั ิงาน
ทีองค์กรอืน แม้วา่ จะได้รับตําแหน่งและเงิ นเดื อนทีดีกว่า น้อยสุ ด แต่อยูใ่ นระดับความคิดเห็ นปาน
กลาง ถือว่าพนักงานมีพฤติกรรมการทํางานดีมากสําหรับบริ ษทั
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
ด้ านพฤติกรรมการทํางาน
.เพศ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมีเพศทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ทํางานทีแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ได้แก่
พนักงานชายมีพฤติกรรมการแก้ไขปั ญและตัดสิ นใจ ได้มากกว่า พนักงานหญิง
.อายุ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ทํางานทีแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ได้แก่
พนักงานทีมีอายุ - ปี มีพฤติกรรมการทํางานด้านความพึงพอใจในการทํางานมากกว่า
พนักงานทีมีอายุ - ปี
พนักงานทีมีอายุ - ปี มีพฤติกรรมการทํางานด้านความพึงพอใจในการทํางานมากกว่า
พนักงานทีมีอายุ - ปี
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.สถานภาพ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมีสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการทํางานทีแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ได้แก่
พนักงานทีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีมมากกว่า พนักงานทีมีสถานภาพ
หย่าร้าง
พนัก งานที มี ส ถานภาพสมรส มี พ ฤติ ก รรมการทํา งานเป็ นที ม มากกว่ า พนัก งานที มี
สถานภาพหย่าร้าง
พนักงานทีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีมมากกว่า พนักงานทีมีสถานภาพ
หย่าร้าง
พนัก งานที มี ส ถานภาพสมรส มี พ ฤติ ก รรมการทํา งานเป็ นที ม มากกว่ า พนัก งานที มี
สถานภาพหย่าร้าง
.ระดั บ การศึ ก ษา พนัก งาน บริ ษ ทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํา กัด ที มี ระดับ การศึ กษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานทีไม่แตกต่างกัน
.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมีระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานทีแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตัง
ไว้ ได้แก่
พนักงานทีมีอายุงานตํากว่า ปี มีพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีมมากกว่า พนักงานทีมีอายุงาน
ปี ขึนไป
พนักงานทีมีอายุงานตํากว่า ปี มีพฤติกรรมความพึงพอใจการทํางานมากกว่า พนักงานทีมี
อายุงาน ปี ขึนไป
พนัก งานที มี อ ายุ ง านระยะเวลา - ปี มี พ ฤติ ก รรมความพึ ง พอใจการทํา งานมากกว่า
พนักงานทีมีอายุงาน ปี ขึนไป
พนัก งานที มี อ ายุ ง านระยะเวลา - ปี มี พ ฤติ ก รรมความพึ ง พอใจการทํา งานมากกว่า
พนักงานทีมีอายุงาน ปี ขึนไป
.ระดับรายได้ ต่อเดือน พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมีระดับรายได้ต่อ
เดือนทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทํางานทีแตกต่าง ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ได้แก่
พนักงานทีมีรายได้ - - , มีพฤติกรรมด้านการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ น้อยกว่า
พนักงานทีมีรายได้ , บาทขึนไป
พนักงานทีมีรายได้ - - , มีพฤติกรรมด้านการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจ น้อยกว่า
พนักงานทีมีรายได้ , บาทขึนไป
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พนักงานที มี รายได้ - - , มี พฤติ กรรมด้านความจงรั กภักดี ต่อองค์กร น้อยกว่า
พนักงานทีมีรายได้ , บาทขึนไป
.ตําแหน่ งงาน พนักงาน บริ ษทั มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด ทีมีตาํ แหน่งงานทีแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการทํางานทีแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ได้แก่
พนัก งานที มี ต าํ แหน่ ง ในสายงานขาย มี พ ฤติ ก รรมความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ องค์ก รน้อ ยกว่า
ตําแหน่งงานในสายงานสนับสนุนการขาย
การอภิปรายผลการศึ กษาความสั มพันธ์ ของปั จจัยภายในทีมีความสั มพันธ์ กับพฤติก รรม
การทํางาน ของพนักงาน บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จํากัด
พบว่าปั จจัยภายในมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ในระดับตํามาก
จนถึ งปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกัน ยกเว้นปั จจัยภายในด้านเพือนร่ วมงานไม่
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้านการทํางานเป็ นที ม และด้านความจงรักภักดี ต่อองค์กร แต่มี
ความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกัน และปั จจัยภายในด้า นเพื อนร่ วมงานมี ค วามสั มพันธ์ ใ นทิ ศ ทาง
ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการทํางานด้านความพึงพอใจในการทํางาน
. ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
.การปฏิบตั ิงานในทุกองค์กร พนักงานทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบและรู ้หน้าทีตนเอง
.องค์กรควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิ ดเห็ นและตัดสิ นใจในการทํางานที
ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ โดยผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาํ แนะนําเพิมเติม เมือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ต้องการความช่วยเหลือ
.ควรมีการจัดอบรมพนักงานในด้านความรู ้ทีเกียวกับงานทีรับผิดชอบ และทัศนคติทีดีต่อ
การทํางานและองค์กร
5.4 งานวิจัยทีเกียวเนืองในอนาคต
.ควรศึกษาตัวแปรอืนๆ ทีเกี ยวข้องกับ บริ ษทั มาราธอน (ประเทศไทย) จํากัด เช่ น เรื อง
ทัศนคติของพนักงาน
2.ควรศึกษาคุ ณภาพการให้บริ การหลังการขายของ พนักงาน บริ ษทั มาราธอน (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสิ นค้าและบริ การ

