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อิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง 

The Influence of Work Factors on Job Performance of Operational 
Employees in Automotive Parts Manufacturing Industry in Laem Chabang 

Industrial Estate  
 

ศิริลักษณ์ สุธรรม1,  ฐิติมา  ไชยะกุล2 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง จำนวน 400 คน โดย
วิธีการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลวิจัยพบว่าปัจจัยในการทำงานด้านลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนาอาชีพการงาน ด้านโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของ
องค์การส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
คำสำคัญ : ปัจจัยในการทำงาน, ผลการปฏิบัติงาน 

 
Abstract 

 The objective this research is to study The Influence of Work Factors on Job Performance of 
Operational Employees in Automotive Parts Manufacturing Industry in Laem Chabang Industrial Estate 
The sampling was 400 Operational Employees in Automotive Parts Manufacturing Industry in Laem 
Chabang Industrial Estate. The stratified sampling was used to collect data. The statistics used for 
analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. The 
results revealed that work factors (Job description, Interpersonal relations, and Roles in organization. 
Additionally, Structure and Organizational environment) had positive effect on with statistical 
significance level at 0.05 
Keywords: Work factor, job performance 
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ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำโดยตรงทำให้ยอดขายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศลดลงและการปรับตัวของเทคโนโลยีไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าทำให้องค์กรเริ่มปรับลดจำนวนแรงงานมากขึ้น 
เพื่อรักษาต้นทุนการผลิตต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) จากการปรับลดจำนวนแรงงานข้างต้นทำให้พนักงานที่อยู ่ใน
องค์กรมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานในองค์กรที่มักพบปัญหาเกี่ยวกับ 
“คนทำงาน” ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับคนทำงานมักมีพฤติกรรมการทำงานหรือผลการปฏิบัติงานไม่ถึงมาตรฐาน แม้หน่วยงาน
จะมีระบบการทำงาน มีกฎ มีระเบียบในการควบคุมให้คนทำงานให้ได้ผลตามมาตรฐานที่คาดหวังมากน้อยเพียงใดก็
ตาม (สำนักงาน ก.พ, 2560) องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับปัจจัยในการทำงานร่วมกับการใช้อำนาจหน้าที่ในการ
บริหารอย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงาน ความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับงานที่ดี เพื่อให้
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (สำนักงาน ก.พ, 2560) เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสำคัญต่อ
การบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Gibson et al., 1997) อีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดข้อบกพร่องในการทำงานหรือรักษาผล
การปฏิบัติงานให้สูงกว่าสิ่งที่องค์กรคาดหวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าพนักงานกำลังทำงานไปสู่เป้าหมาย
ขององค์กร (เกื้อจิตร ชีระกาญจน์ และคณะ, 2549)  

ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที ่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อให้องค์กรรับรู้เกี่ยวกับปัจจัย
ในการทำงานขององค์กรเพื่อนำมาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
สมมติฐานการวิจัย  

H0: ปัจจัยในการทำงานไม่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
H1: ปัจจัยในการทำงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน  

 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้  ได้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีจำนวน 400 คน และสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั ้นภูมิ (Stratified 
Sampling)  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีความครอบคลุมตามเนื้อหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่ งการตั้งคำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลาย
ปิดโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ทำการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของตนเอง โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
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 1) แบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยในการทำงานจากผู ้ตอบ ซึ ่งมีลักษณะเป็นคำถามแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices) โดยผู้วิจัยปรับปรุงภาษาและข้อความและพัฒนาข้อคำถามของ Cartwright & Cooper (1997) 
ที่คลอบคลุมปัจจัยในการทำงาน ซึ่งศึกษาปัจจัยในการทำงาน 5 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ บทบาทหนา้ที่
ภายในองค์กร ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การพัฒนาอาชีพการงาน โครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์การ 

 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
โดยผู้วิจัยพัฒนาข้อคำถามมาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นแบบวัดที่ถามถึงความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงานด้านผลงาน และผลการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรม โดยทำการ
ดัดแปลงตามแบบวัดของ Borman and Motowidlo (1997) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้นำใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การทดสอบค่าสถิติ ดังนี้ 
การทดสอบสมติฐานและตอบวัตถุประสงค์ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple  Regression 

Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 ผลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุของปัจจัยในการทำงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง  

ตัวแปร b SEb β t sig Tolerance VIF 
ปัจจัยในการทำงาน 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  0.221 0.046 0.191 4.805 0.000** 0.428 2.338 
บทบาทหน้าที่ภายในองค์กร  0.229 0.051 0.183 4.520 0.000** 0.416 2.402 
ความส ัมพ ันธภาพระหว ่าง
บุคคล  

0.399 0.042 0.425 9.402 0.000** 0.332 3.010 

โครงสร้างและสภาพแวดล้อม
ขององค์การ  

0.164 0.043 0.162 3.793 0.000** 0.372  2.685 

                 (Constant) -0.130 0.122   -1.067 0.027*   
SEest = ±0.38; Durbin-Watson = 1.587 

R = 0.855; R2adj = 0.729; R2 = 0.732; F = 269.307;  DF = 4; sig = 0.000 
หมายเหตุ: * หมายถึงนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

 ** หมายถึงนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 15 ผลของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยในการทำงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน 
พบว่าค่า F = 269.307 Sig = 0.000 ซึ่งหมายถึง มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยปัจจัยในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยในการ
ทำงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านบทบาทหน้าที่ภายในองค์กร ด้านความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้าน
โครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์การส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน    

ทั ้งนี ้ปัจจัยในการทำงานด้านลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ ด้านบทบาทหน้าที ่ภายในองค์กร ด้านความ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านโครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์การส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานสามารถร่วมกัน
อธิบาย การเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 73.2 (R2 = 0.732) และค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์เท่ากับร้อย
ละ 72.9 (R2adj = 0.729) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
0.855 หมายถึงปัจจัยในการทำงานด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันกับผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85.5 อีกทั้งยังพบว่า
ปัจจัยในการทำงานด้านต่าง ๆ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบัติงาน
เท่ากับ 0.38 โดยคุณสมบัติของความคลาดเคลื่อน ค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation) โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ Durbin – Watson ทดสอบ พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.587 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 และน้อยกว่า 3 แสดงว่า
มีค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation) (Field, 2009) และพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 ดังนั้นจากผลการวิจัยข้างต้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ซึ่งหมายความว่า ปัจจัยในการทำงานส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษาอิทธิพลปัจจัยในการทำงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง พบว่า การถดถอยแบบพหุ
ของปัจจัยในการทำงาน พบว่า มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 คือด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน โดยพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีมีความเห็นว่าลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
แต่ละวันมีความเร่งด่วนและมีระยะเวลาที่จำกัด ทำให้พนักงานมีความกังวลถึงความผิดพลาดในการทำงานนั้น ๆ เมื่อ
พนักงานมีความกังวลในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีลดลงได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Johari and Yahya (2016: 554-575) ศึกษาเรื่อง ลักษณะงาน, การมีส่วนร่วมในการทำงาน และผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะงานและข้อเสนอแนะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งส่งผล
กระทบต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ในส่วนของด้านบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรที่
ปฏิบัติส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน โดยพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีมีความเห็นว่าตนรู้สึกกดดนัจากการที่ต้องทำงานหลายบทบาท รวมไปถึงการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายมักขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่เสมอ เป็นเหตุผลทำให้พนักงานมีความสับสนถึงบทบาทการ
ตัดสินใจในการทำงาน พนักงานจะมีความไม่มั่นใจว่าการที่ตนตัดสินใจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด 
หรือการได้รับมอบหมายงานท่ีขัดแย้งกับบทบาทหน้าท่ีโดยตรง พนักงานอาจจะไม่มีความสามารถในการทำงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ดีเท่าที่ควร เป็นผลทำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ 
ทรัพย์ไพบูลกิจ (2531) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมของงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขโครงการสาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บทบาทใน
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องค์กร และลักษณะงาน  มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของด้านความ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงบวกส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน โดยพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีมีความเห็นว่าการที่ตนขาดความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชา อีกปัจจัยหนึ่งคือการขาดการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน การมอบหมายงานจึงลดลงเนื่องมาจาก
บรรยากาศในการทำงานมีความขัดแย้งจากภาระงานของแต่ละบุคคลในแต่ละวันค่อนข้างมาก เป็นผลให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรค่อนข้างน้อย ทำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Robbins (1991: 597) กล่าวไว้ว่าหากพนักงานมีความเครียดที ่มาจากลักษณะงาน บทบาทหน้าที ่ และ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลไม่ค่อยดีนัก จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานลดลง  และด้านโครงสร้างและ
สภาพแวดล้อมขององค์การส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน โดยพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีมีความเห็นว่าสถานที่ทำงานยังมีขนาดไม่เหมาะสมกับ
จำนวนพนักงานในองค์กร รวมไปถึงองค์กรมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อการทำงานเพียงระดับปานกลาง 
รวมไปถึงนโยบายด้านการส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานไม่มีความชัดเจนมากนัก ส่งผลให้พนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ พรอินทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำที่ไม่เหมาะสม ความ
ฉลาดทางอารมณ์และ ความเครียดในงานที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  องค์กรควรพิจารณาปรับปรุงปัจจัยในการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี สถานท่ีทำงานในการ
อำนวยความสะดวกตามความต้องการของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้พนักงานได้มีความพึงพอใจกับปัจจัยในการทำงาน จะส่งผล
ให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ตั้งใจและทุ่มทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งขึ้น  

2.  หากต้องการให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นองค์กรควรคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมรอบองค์กร 
เช่น การปรับกลยุทธ์ปัจจัยในการทำงานให้องค์กรสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สงูสุด อีก
ทั้งยังทำให้องค์กรมีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการใช้งานได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรม
สืบต่อไป  
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