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รายงานการวิจัย 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงาน  
บริษัท ชินเอ-ไฮเทค จํากดั 

Factors Affecting Operating Efficiency of Shinnei Hightech Company‘s  
Employees 

 
สุรสิทธ์ิ  อ่อนดี1 

 
บทคัดย่อ 

ก า ร วิ จั ย ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ค รั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ชินเอ-ไฮเทค  
จํ า กั ด   2)  ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มประชากรที่
ทําการศึกษาคือ พนักงานบริษัทชินเอ-ไฮเทค 
จํากัด จํานวน 1,562 คน กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 305 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ โปรแกรมสํา เร็จรูปทางสถิ ติ  สถิ ติที่ ใช้
ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณา (ได้แก่ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
และสถิติเชิงอนุมานได้แก่การทอสอบด้วย
ค่าสถิติ Chi - Square    
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุอยู่
ในช่วง 25-29 ปี มีตําแหน่งเป็นพนักงานฝ่าย
ผลิตรายวัน แผนกที่สังกัดคือคัตต้ิง อายุงานอยู่
ในช่วง 1-3 ปี พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านสภาพการ
ปฏิ บั ติงาน  ปัจจัย ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับปานกลาง   

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  
ส ถ า น ภ า พ ข อ ง พ นั ก ง า น ฝ่ า ย ผ ลิ ต มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเพื่อน อายุของ
พนักงานฝ่ายผลิตมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัย
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ตําแหน่งของ
พนักงานฝ่ายผลิตมีความ สัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านนโยบายและการบริหารงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน 
 
Abstract 

The objectives of this 
independent study were 1) to study 
the opinion of Shinnei - Hightech 
Company‘s workers related to the 
factors influential to their operating 
efficiency. 2) to study the relationship 
between personal factors of workers 
and their opinion related to factors 
favorable to their operating efficiency  3)  

1  บัณฑิตวิทยาลัย หลกัสูตรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาวิขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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to identify problems as well as threats 
to their operation. Population under 
study included Company’s 1,562 
workers. Sample size was determined 
using Krejcie Morgan’s table which 
turned out to be 305. Analysis of data 
was performed with the aid of 
statistical software. Statistics used 
included descriptive statistics 
(frequency, percentage, mean, 
standard deviation) and inferential 
statistics (Chi – Square test)    
 Outcome of the study revealed 
that the majority of samples were 
female, single, 25-29 years of age, 
working as daily production employee 
in cutting department with 1-3 year 
working experience. Their opinion on 
the following factors - immediate 
supervisor, working condition, policy 
and administration, their working 
colleagues, motivation scored medium 
on a given rating scale. Hypothesis test 
showed that their status was 
correlated to their opinion on working 
colleagues, that their age was 
correlated to their opinion on policy 
and administration, that their position 
was correlated to their opinion on 
policy and administration, at 0.05 level 
of significance. 
 
Key words : Operating efficiency 
   
บทนํา 
 ปัจจุบันในโลกธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากและรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี

การสื่อสาร  การเปิดการค้าเสรีกับหลายๆ 
ประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้คู่แข่งจากทั่วทุกมุม
โลกหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรมหาชน  สถานการณ์
จากภัยทางธรรมชาติและสถานการณ์ทาง 
การเมือง  สิ่ ง ต่ างๆ  เหล่ านี้  ล้วนทํ า ให้มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและการ
แข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนั้นผู้บริโภคยังมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมี
แนวโน้มของความต้องการและความคาดหวัง
ต่อสินค้าหรือบริการที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็มี
ความเข้าใจต่อสินค้าและบริการมากขึ้น  ทําให้
ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  
ดังนั้นธุรกิจจึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทัน
ต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดที่ เคยใช้และ
ประสบความสําเร็จในอดีตหรือในปัจจุบันอาจ
ไม่สามารถใช้ ไ ด้ผลดี อีกต่อไปในอนาคต  
นอกจากนี้กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  
ด้วยเหตุธุรกิจในปัจจุบันจึงต้องปรับตัวเพื่อ
สร้างความแตกต่างให้ เหนือคู่แข่งในการ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่ มลูกค้ า
เป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการ รวมทั้งการลดต้นทุนในการผลิต เป็น
ต้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ 
 นอกจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว 
การบริหารงานภายในก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
สําคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน จึงได้มีธุรกิจเป็นจํานวนมากหันมา
สนใจ เน้นการบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ และสิ่ งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อทําให้วัตถุประสงค์
ขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้และ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  ทรัพยากรที่ธุรกิจ
มีอยู่นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานขององค์กรได้ โดยเฉพาะทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งนี้การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วม
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งานจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะคนจะ
เ ป็ นผู้ ขั บ เ คลื่ อ นอ งค์ ก ร ให้ มุ่ ง ไ ปต ามที่
ต้ังเป้าหมายไว้ การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การทํางาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะกับบรรยากาศของการทํางาน จะทําให้
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข และเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
 บริษัท ชินเอ ไฮเทค จํากัด ได้ก่อต้ัง
ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2537 โดยนายคุ
นิโอะ นิชิมูระ ประธานบริษัทฯ เริ่มการผลิตใน
ปี  2538 บริษัทฯ  มีสินค้ าหลักที่ ผลิต  คือ 
Aluminum Die Casting, Cutting, 
Assembly of Electronics, Electrical, 
Automobile and other Parts; Zinc Die 
Casting  และ  ED-Coat  โดยมีสํานักงาน
ใหญ่อยู่ที่เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น และใน
ประเทศไทยมีสํานักงานใหญ่สุรนารี ต้ังอยู่ที่
เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อําเภอเมือง และ
สํานักงานสาขานวนคร ต้ังอยู่ที่เขตส่งเสริม
ประกอบการอุตสาหกรรม นวนคร อําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนพนักงาน
ของบริษัทฯ ประมาณ 1,700 คน (พฤษภาคม 
2552)  พนั ก งานส่ วน ใหญ่ ของบริ ษั ทคื อ 
พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่
สําคัญต่อกระบวนการผลิตของโรงงาน  และ
พนักงานในฝ่ายอ่ืนๆ  อีกจํานวนหนึ่ง  ซึ่งหาก
บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรเหล่านี้ได้  จะเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ผู้ศึกษาในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ในหน่วยงานนี้ จึงมีความ
ต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท เพื่อ
จะได้ นํามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัดการภายในให้กับบริษัท
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ชินเอ-ไฮเทค 
จํากัด 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ชินเอ-ไฮเทค จํากัด 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทชินเอ-ไฮเทค  
จํากัด  
 
สมมติฐานการวิจัย 

พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ 
อายุ ตําแหน่ง แผนกที่สังกัด อายุงาน) 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ชินเอ-ไฮเทค 
จํ า กั ด  เ ป็ นกา รวิ จั ย เ ชิ ง สํ า ร วจ  (survey 
research) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
พนักงานของบริษัท ชินเอ-ไฮเทค จํานวน 
1,562 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาด
ตัวอย่ า ง  305 คน  เ ก็ บข้ อมู ล โดยอาศั ย
แบบสอบถาม ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 
สถิ ติที่ ใ ช้ประกอบด้ วย  สถิ ติ เชิ งพรรณา 
(Descriptive statistics)  ไ ด้แ ก่  ค่ าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ได้แก่ การทดสอบด้วย ค่าสถิติ 
Chi-Square   
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ผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น เ พ ศหญิ ง  (ร้ อ ย ล ะ  79.7
สถานภาพโสด (ร้อยละ 54.8) อายุอยู่ในช่วง
อ ายุ  25-29 ปี  (ร้ อ ยละ  32.1) ตํ า แหน่ ง
พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน (ร้อยละ 75.1) สังกัด
แผนกคัตต้ิง (ร้อยละ 32.5) อายุงานอยู่ในช่วง 
1-3 ปี (ร้อยละ 48.9) 

ส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  เรียงลํ า ดับจากมากไปหาน้อยไ ด้แ ก่
ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถในสาย
งาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) ผู้บังคับบัญชาและ
ตัวพนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53) ผู้บังคับบัญชายินดีรับฟังความ
คิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ ใ ต้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41) ผู้ บังคับบัญชาสนับสนุนและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับผู้ใต้บังคับ บัญชาที่
มีความสามารถ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38) เมื่อ
เกิดปัญหาสามารถขอคําปรึกษาหรือข้อคิดเห็น
จากผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29)  
และผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมกับตัวท่าน
และผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในเรื่องของงานและ
เรื่องส่วนตัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20) 

ส่ ว น ข อ ง ปั จ จั ย ด้ า น ส ภ าพก า ร
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ  3.14) เ มื่ อพิ จ า รณา เป็ น ร ายข้ อ 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่งานที่
ปฏิบัติอยู่มีเกียรติและศักด์ิศรีไม่น้อยกว่างาน
อ่ืน (ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.72) ยินดีปฏิบัติใน
หน่วยงานนี้ไม่คิดจะเปลี่ยนงานจนเกษียณ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48) งานที่ทําเป็นงานที่ท้า
ทายความสามารถ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42) รู้สึก
ว่าตนเอง เป็นสมาชิกที่ มี ความสํ าคัญ ต่อ

หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35) งานที่ทําต้อง
ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.15) สภาพแวดล้อมในหน่วยงานของท่าน 
เช่น  แสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมต่อการ
ทํางานของท่าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93) และ
หน่วยงานมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
2.60) ภูมิใจเสมอกับความสําเร็จของหน่วยงาน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47) ในส่วนของปัจจัย   
ด้านการปฏิ บั ติงานด้านนโยบายและการ
บริหารงาน พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายและการ
บริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ  3.03) เ มื่ อพิ จ า รณา เป็ น ร ายข้ อ 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งานที่
ปฏิบัติอยู่มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 มีความเข้าใจ
ชัดเจนในเรื่องนโยบายการปฏิบัติงานของ
หน่ วยงาน  (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ  3.42) มี กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับ มีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40) หน่วยงานมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.92) ขั้นตอนการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
เหมาะสมดีอยู่แล้ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80) มี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.62) และ การพิจารณาความดีความชอบเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบบริหารเป็นไปอย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.54) ในส่วนของ
ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่
ในการปฏิ บั ติ งาน  ท่ านและผู้ ร่ วมงานมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53) 
เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานใน
ยามที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47) สมาชิก
ในหน่วยงานมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี 
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(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) ผู้ร่วมงานในหน่วยงาน
ของท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37) สมาชิกใน
หน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสําเร็จขององค์กร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34) 
และเพื่อนร่วมงานยินดีรับฟังความคิดเห็นและ
ให้ข้อ เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ในการ
ปฏิบั ติงาน  (ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ  3.33) เพื่ อน
ร่วมงานให้ความสัญต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27) ในส่วนของ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ มี
ทั ศนค ติที่ ดี ต่ อ ง าน  เพื่ อนร่ วม ง านและ
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) มีความพึง
พอใจ ในงานและหน่ วยงานที่ ป ฏิ บั ติอยู่ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) งานที่ปฏิบัติอยู่มีความ
ถนัดตามความสามารถของตัวเอง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40) หน้าที่ราชการที่ปฏิบัติอยู่เป็น
งานที่ มั่ นคง ไม่ ถู กออกจากงานโดยง่ าย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94) และได้รับรายได้ที่
เพี ย งพอต่อการดํ ารงชี วิ ตของท่ านและ
ครอบครัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50) สวัสดิการท่ี
ได้รับอยู่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47) และ
ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่มีโอกาสความก้าวหน้า
ในงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45) 

ส่วนของปัจจัยการปฏิบัติในทุกด้าน  
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย 3.20) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 3.42) 
ด้านเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านสภาพ
การปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.14) ด้านนโยบาย
และการบริหารงาน (ค่าเฉลี่ย 3.03) และด้าน
แรงจูงใจ (ค่าเฉลี่ย 3.01) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า 
สถานภาพของพนักงานฝ่ายผลิตมีความสัมพันธ์

กับ ปัจจั ยที่ มี ผล ต่อประสิท ธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ งาน ด้าน เพื่ อนร่ วมงาน  อายุ ของ
พนักงานฝ่ายผลิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ตําแหน่งของ
พนักงานฝ่ายผลิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและการบริหารงาน     
 
สรุปและอภิปรายผล 
        จากการวิจัย  พบว่า  พนักงานกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางนั้น 
แสดงว่าปัจจัยต่างๆ นั้นไม่สามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการของพนักงานตามความ
คาดหวังได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ    
ประวิทย์ ทิมครองธรรม (2548) ที่ได้ศึกษา 
เ รื่ อ งปั จ จั ยแร งจู ง ใ จที่ มี ผ ล ต่อการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายผลิตโรงงานผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต์ 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก โดย
ศึกษา ปัจจัยแรงจูงใจภายใน ได้แก่ ผลสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน การยกย่องและการยอมรับ
นับถือ การมีส่วนร่วมในงาน โอกาสในการ
ก้าวหน้า และลักษณะของงานที่ท้าทาย  และ
แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ นโยบายและการ
บริหาร การพัฒนาฝึกอบรม การเลื่อนตําแหน่ง 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ
ต่างๆ นั้น มีผลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งการที่ปัจจัยต่างๆ นั้นไม่สามาร
รถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ 
ส่งผลทําให้มีระดับความคิดเห็นต่อระดับปัจจัย
ต่างๆ ในระดับที่ลดลงมา อีกประการหนึ่ง
อาจจะเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายวัน ซึ่งกลุ่ม
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บุคคลเหล่านี้จะคํานึงถึงเรื่องของผลตอบแทน
ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานมากกว่าสิ่งอื่น 
แม้กระทั่งเรื่องการเจริญเติบโตขององค์กร  ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎีของมาสโลว์ (A.H.Maslow) 
(พิทยา บวรวัฒนา, 2547:24-30) ที่ว่าด้วย
ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ขั้นที่หนึ่งคือ
ความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิต หาก
พนักงานเหล่านี้ ยังไม่ ได้รับค่าตอบแทนที่
ส าม า รถตอบสนองต่ อ ก า รดํ า ร ง ชี พ ใ น
ชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่ ความต้องการใน
เรื่องอื่นๆ ก็จะยังไม่เกิดขึ้น จึงเป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่พนักงานไม่สนใจในเรื่องปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการทํางานมากนัก 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ปัจจัย
ด้านผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่พนักงานคิดว่า
มีผลต่อการปฏิบัติงานมากที่สุดนั้น สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ชลดา  หมื่นไสยาท (2551) 
ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เจ.บี.พี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ เกี่ยวกับที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในบริษัทฯ ปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจลาออก ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลาออกมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าพนักงานจะรู้สึก
ดีต่อผู้บังคับบัญชาหากผู้บังคับบัญชามีความรู้
ความสามารถในสายงาน  ซึ่ ง เป็นไปตาม
แนวคิดเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจในการ
ทํ างานที่ ว่ า ด้วยเรื่ อ งความศรัทธาในตั ว
ผู้บริหาร ความประพฤติ  ความสามารรถ และ
ความต้ังใจผู้บริหารมี ต่อหน่วยงาน ทําให้
พนักงานเกิดความศรัทธา จะช่วยสร้างความ
พึงพอใจในการทํางานและพนักงานจะทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยต่างๆ ที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า  
ส ถ า น ภ า พ ข อ ง พ นั ก ง า น ฝ่ า ย ผ ลิ ต มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านเพื่อนร่วมงาน  และ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานก็
พบว่าปัจจัยเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยอันดับที่
สองรองจากผู้บังคับบัญชานั้น แสดงว่า เพื่อน
ร่วมงานมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการ
ทํ างานของพนักงาน  อาจจะกล่ าวไ ด้ ว่ า
ประสิทธิภาพในการทํางานมิได้เกิดจากปัจจัย
ท า ง ด้ า น ก า ยภ าพห รื อ ร ะ บบก า ร จ่ า ย
ผลตอบแทนเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงาน
ด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ เรียกว่า 
Hawthorn Study (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ : 
2551) ที่พบว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มในการ
ทํางานร่วมกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อเสนอแนะของพนักงานที่ตอบ
แบบสอบถามพบถึงปัญหาด้านอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทํางานไม่ เพียงพอ  บริษัทควรจัดหา
อุปกรณ์ เพิ่ ม เ ติม  เพื่ อ ให้การทํ างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และบริษัทควรมีมาตรการ
หรือกลยุท ธ์ ต่างๆ  ในการสร้างขวัญและ
กําลังใจในการทํางานเพื่อให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกที่ดี รักในบริษัท  และภูมิใจในการ
ทํางานที่บริษัทนี้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้ง
ต่อไป 

ควรทําการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เช่น อุปกรณ์  อาคารสถานที่ 
เป็นต้น 
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