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บทคัดย่อ 
 งานค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท บรูพา 
เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งจํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม
พนักงาน จํานวน 84 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่เชิงอนุมานประกอบด้วย Independent samples t-test ,One-way ANOVA 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ตําแหน่งงานระดับปฎิบัติการ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1 ปี – 3 ปี ปัจจัยในการทํางานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานสูงที่สุด ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานมากที่สุด มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกับปัจจัยในการทํางาน พบว่าปัจจัยในการทํางานทุกด้าน มีค่า Sig น้อย
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กว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  หมายความว่า ปัจจัยในการทํางานต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานแตกต่างกัน 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการทํางาน; ปัจจัยในการทํางาน; พนักงานบริษัท 
 
ABSTRACT 

The objectives of this independent study are to study about working performance 
of employees of Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd. (Bangkok Branch) by 
collecting data from giving a survey to 84 employees. Statistics used in data analysis are 
frequency data, percentage, average, standard deviation and inferential statistics which 
including independent samples t-test and one-way ANOVA. 
Most of respondents are single female aged between 25 – 35 years with bachelor degree or 
equivalent, 1 to 3 years in an operation-level position with an average monthly income of 
20.000 – 30,000 baht. The overall working factor of the employees is at high level, the 
relationship with co-worker is at highest level, working performance of employees in terms 
of achieving the objective is the most, the opinion level is at high, when comparing the 
performance of employees according to demographic characteristics, it can be found that 
the difference of age has affected to a working performance in different way and when 
comparing working performance of employees with the working factor, it was found that all 
of working have Sig value less than 0.05 which means the differences of working factor 
affected to working performance in different ways. 
Key Words: Working performance; Working factor; Employees 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว การก้าวเข้าสู่ยุคของการบริหารที่เน้นองค์ความรู้ ส่งผลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็น
เหตุให้ทุกองค์กรต้องตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึ่งบุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด 
องค์กรจะประสบความสําเร็จได้ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรเหล่านั้น ดังน้ัน องค์กรควรมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาจูงใจ 
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กําหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มุ่งสู้เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และหาแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

ส่ิงที่พนักงานคาดหวังและได้รับการตอบสนองความคาดหวังจากองค์กรเป็นแรงขับเคล่ือนสําคัญที่
ทําให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ในการทําความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยองค์กรควรมี
ระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและจูงใจ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีระบบความก้าวหน้าใน
อาชีพที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและมีคุณค่า สภาพแวดล้อมในการทํางานถูกสุขลักษณะ
อนามัยและปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร มีระบบให้คําปรึกษาใน
การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของพนักงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยกิจกรรมสังคม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ
ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข คนที่ทํางานด้วยความสุข ย่อมทํางานด้วยความต้ังใจ มี
จุดมุ่งหมาย มีการวางแผนงาน มีการวิเคราะห์งาน มีการจดบันทึกการทํางานในแต่ละวัน มีการแบ่งขนาด 
หรือ ลําดับความสําคัญของงานก่อน – หลังไว้อย่างชัดเจนเช่นนี้ก็ทําให้งานประสบผลสําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทําให้ลูกค้าประทับใจ ส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริษัทดีขึ้นตามไปด้วย องค์กรมีผลกําไร และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิค
อล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เน่ืองจากประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค์กรโดยรวม โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะนําไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูล
ให้กับองค์กรในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) อันจะนําไปสู่การทํางานที่ดี มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานให้สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาสภานะภาพส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

(มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

สาขา กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

(มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร 
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4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล 

5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปัจจัยในการทํางานของพนักงาน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร 
2. การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร 
3. ประสิทธิภาพในการทํางาน เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร โดยผู้วิจัยได้ศึกษา

ประสิทธิภาพในการทํางาน 3 ด้าน คือ (1) ด้านความถูกต้องในงานภายในเวลากําหนด (2) ด้านการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน (3) ด้านการใช้ทรัพยาการอย่างคุ้มค่า 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เพื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น 
 

แนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
 ความหมายของความคาดหวัง 
 Clay (1988, p.252) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังต่อการกระทําหรือสถานการณ์ว่าเป็นการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นการมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่าความน่าจะเป็นของส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่หวังไว้ 
 พนัส หันนาคินทร์ (2542, น.138-140) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy) คน
เมื่อมีความคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุถึงตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือรางวัลที่พึงได้รับจากการทํางานจะเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการทุ่มเทให้แก่พนักงานเพื่อสร้างโอกาสที่เป็นไปได้ให้แก่ตนเองซึ่งมี 4 ลักษณะ 
ประกอบด้วย 

1. เมื่อมีความคาดหวังก็เกิดแรงจูงใจในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ซึ่งใช้ความพยายามที่มั่นใจว่า  
สามารถทํางานนั้นให้สําเร็จได้ตามความคาดหมาย 
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2. ความคาดหวังที่รับควรได้รับผลตอบแทนจากการทํางานโดยใช้ความพยายามทําไปตามที่ได้รับ
มอบหมาย หลังจากได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจน แรงกระตุ้นก็จะมีมากยิ่งขึ้นสร้างความม่ันใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างแน่ใจในตัวผู้ส่ังงานว่ามีอํานาจเพียงพอที่จะให้ผลตอบแทนหรือรางวัลนั้นจริง 

3. ผลงานที่เป็นไปตามคาดหวังเป็นส่วนทําให้บรรลุถึงผลของความต้องการที่มีอยู่ลึกๆ อาจกล่าวได้ว่า 
เป็นความพยายามทํางานให้ได้ดีที่สุดนั้นเป็นเครื่องมือและหนทางที่นําไปสู่ความต้องการอย่างจรงิจงั
อาจเป็นชื่อเสียง เกียรติยศมากกว่าตัวเงิน 

4. พลังความพึงพอใจเป็นความต้องการภายในตัวคนที่มีความภาคภูมิใจต่อผลงานที่ตนเองทําได้สําเร็จ 
หรือเป็นวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นเงินเดือนที่ได้สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีค่าของส่ิงตอบแทนที่พึงได้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ขั้นมุ่งหวังขององค์กรทุกๆ แห่งต้องการงานแบบที่ดี มีคุณภาพ คนก็เช่นเดียวกันทุก ๆ องค์กรย่อม
คาดหวังและปรารถนาอย่างได้ทรัพยากรที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทํางานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ งานที่
อยู่บนโลกใบนี้ที่มนุษย์เป็นผู้สรรค์สร้างขึ้นมา งานไหนบ้างที่อยากได้คนงานเพิ่มหรือต้องใช้อุปกรณ์มาเสริม 
เช่น เครื่องจักร ซึ่งต้องแข่งกับปัจจัยที่คอยเสียดสีอยู่ข้าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าแรง ระบบธุรกิจ ในระดับ
ต่าง ๆ คอยกระตุ้นให้กระบวนการทํางานลุล่วงไปอย่างมีคุณภาพมาก เช่น ประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงเป็น
ส่วนสําคัญมากที่จะทําให้ทุกส่ิงทุกอย่างบรรลุผลไปได้ด้วยดี 

ความหมายประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 พีเตอร์ซันและพลาวแมน (อ้างใน คฑาวุธ พรหมนายน, 2545 ,น.9) กล่าวถึงคําว่า ประสิทธิภาพ 
เมื่อการบริหารงานทางด้านธุรกิจอย่างแคบและกว้างไว้ว่า เป็นการลดค่าใช้จ่ายตั้งต้นเพิ่มประสิทธิผลของงาน 
ประสิทธิภาพทางธุรกิจก็คือ มีแนวทางดําเนินงานที่มีต้นทุนต่ําแต่ได้คุณค่าของสินค้าและการบริการที่มี
คุณภาพและให้ผลกําไรที่มากที่สุดจึงอาจบอกได้ 5 ข้อย่อย ที่จะทําให้ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุด คือ 
ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) และสุดท้ายวิธีการ (Metthod) ของการผลิต 
 แนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ มีเทคนิคการประเมินผลการทํางานของพนักงานแต่ละคนได้เป็น 7 
ด้าน (อ้างถึงใน ประสงค์ ตระกูลแสงเงิน,2550,น.17-18) ประกอบด้วย 

1. ปริมาณงาน (Quantity of Work) เป็นการกําหนดความมากน้อยเป็นมาตรฐานของการมอบหมาย
งานให้กับพนักงานรายบุคคล โดยมีตัวช้ีวัดปริมาณงานที่ประสบผลสําเร็จตลอดระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ อาจวัดจากผลสําเร็จกับงานที่ตรงเวลา ประสิทธิผลต่าง ๆ การตรวจสอบผลงานที่เกี่ยวกับ
พนักงาน ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าพนักงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด 
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2. คุณภาพงาน (Quality of Work) คือความมีคุณภาพเกี่ยวกับผลงาน กล่าวคือ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่พึงพอใจจากผลงานที่สําเร็จจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. ความรู้เกี่ยวกับงาน (Job Knowledge) คือ การที่ผู้ทํางานมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนของคู่มือ
วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นมาประยุกต์ใช้กับงานของ
ตนเองและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดีที่สุด 

4. คุณภาพลักษณะส่วนตัว (Quality of Personal) คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงแสดงออกมาทาง
บุคลิกภาพการแต่งกาย กิริยาท่าทาง วาจาที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือสังคม ความซ่ือสัตย์ 
สุจริตในงานของตนเอง เพื่อนร่วมงานและงานขององค์กร 

5. ความร่วมมือกับผู้อื่น (Cooperation) คือ ผู้ทํางานมีความสามารถและเต็มใจทํางานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือระหว่างกันให้ความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงาน สามัคคีกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อมุ่งสู้เป้าหมายเดียวกัน 

6. มีความน่าไว้วางใจ (Dependability) คือการที่ผู้ทํางานมีความน่าไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและ
องค์กร โดยมีความซื่อสัตย์ ละเอียดถี่ถ้วน ความแม่นยําไว้ใจได้ในงานและเรื่องอื่น ๆ 

7. มีความคิดริเริ่ม (Creativity) คือ ผู้ทํางานมีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ทั้งในงานที่ทําและ
งานที่เกี่ยวข้อง กล้าริเริ่มต้นงานใหม่ได้ด้วยตนเองและไม่กลัวที่จะดําเนินการด้วยตนเองสามารถแก้
ปัญญาด้วยเหตุผลและผล 

 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณัฐธัญ ถนัดรบ (2545 อ้างใน รัตน์ชน จันยง,2556, น.38) ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง โดยปัจจัยด้านส่วนบุคคลของพนักงานการเดินรถ และในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานสูง และในด้านความรักและภูมิใจในอาชีพการงานความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และความพึงพอใจในค่าตอบแทน จะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานต่ํา สําหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ภารกิจ
ที่ควรปฏิบัติในด้านการบริการ รวมทั้งการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีโอกาสตัดสินใจมากขึ้นใน
ขอบเขตที่กําหนด 

ภัทรีย์ จันทรกองกุล (2550) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาและประสิทธภาพในการทํางาน
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ผลการวิจัยพบว่า 1. 
บุคลากรของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 – 25 ปี และ
มากกว่าครึ่งหน่ึงของบุคลากรมีสภาพโสด และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. บุคลากรของบริษัท ตลาด 
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ดอท คอม จํากัด มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษัทเฉลี่ยประมาณ 1.28 ปี (ประมาณ 15 เดือน) 3. 
บุคลากรของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทํางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ย 3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรของบริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด มีความพึง
พอใจในการทํางานด้านบริษัทและงานที่ทํา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความมั่นคงในงาน ความก้าวหน้าในงาน ความอิสระในการทํางานอยู่ในระดับสูง 

สมยศ  แย้มเผ่ือน (2551) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีนเซอร์วิสส์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่าความเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านบรรยากาศ อยู่ในระดับดีมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับดีและความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในด้านการจ่ายค่าตอบแทน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล ด้านการวางแผนอัตรากําลัง ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา ด้านขวัญและกําลังใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับดี พนักงานที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการทํางานแตกต่างกัน ปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานด้านบรรยากาศในการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในทิศทางเดียวกันที่ระดับค่อนข้าง
ต่ํา 

ภุมรินทร์ ทวิชศรี (2554) ทําวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติของพนักงาน 
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด พบว่า ผลการการวิเคราะห์ความ
คาดหวังอยู่ในระดับมาก ด้านความปลอดภัยมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการ
มอบหมายงาน ด้านการทํางานเป็นทีม ด้านการบริหารงานและด้านสถานที่ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
อยู่นระดับปานกลาง ด้านความปลอดภัยมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการทํางานเป็นทีม ด้าน
การมอบหมายงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านสถานที่ทํางานและบริหารงานตาลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานด้านคาดหวัง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน รายได้ที่แตกต่างกัน มีความหวังในการทํางานแตกต่างกันมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีความหวังในการทํางานไม่
แตกต่างกันมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหน่งและรายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทํางาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและ
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อายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญอยู่ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

กรอบแนวความคิด 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานปัจจุบัน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ปัจจัยในการทํางาน ได้แก่  ปัจจัยด้านค่าจ้างและด้านสวัสดิการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางาน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา 
เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความถูกต้องในงานภายใน
กําหนดเวลา ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และด้านการใช้ทรัพยาอย่างคุ้มค่า 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาและใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง หรือเลือกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposive 
sampling) 

สมมติฐานการวิจัย 
1. บุคลากร บมจ. บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งที่เพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานต่างกัน 
2. บุคลากร บมจ. บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งที่อายุต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานต่างกัน 
3. บุคลากร บมจ. บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งที่สถานภาพต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานต่างกัน 
4. บุคลากรบมจ. บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางาน

ต่างกัน 
5. บุคลากร บมจ. บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งที่ระดับตําแหน่งานต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางาน

ต่างกัน 
6. บุคลากรบมจ. บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่งที่ระดับรายได้ต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานต่างกัน 
7. บุคลากรบมจ. บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง ที่อายุงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานต่างกัน 
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8. ปัจจัยในการทํางาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านค่าจ้างและด้านสวัสดิการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ปัจจัยด้านการทํางานเป็นทีม และปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางานต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองค์กรต่างกัน 
ประชากรที่ทําการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้เลือกประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 
บุคลากรบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 102 คน สํารวจโดยการใช้แบบสอบถาม 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําการออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลขึ้นโดยใช้
แนวทางการจัดทําแบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูล และทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ซึ่ง
แบบสอบถามจะแบ่งรายละเอียดของคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงานปัจจุบัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยลักษณะคําถามที่ใช้จะเป็นคําถามปลายปิด (Closed-
ended Questions) ซึ่งเป็นคําถามที่มีคําตอบให้เลือก 2 ทาง (Diehotomous Questions) จํานวน 1 ข้อ 
และคําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) จํานวน 6 ข้อ รวมทั้งหมด 7  ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามจะเป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยในการทํางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานโดยเป็นแบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องจําแนก
ออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามจะเป็นคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยเป็น
แบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องจําแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความถูกต้องในงานภายในกําหนด ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
1 เมษายน– 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 

ข้อมูลในส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานปัจจุบัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยในการทํางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานบริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร ทําการวิเคราะห์ โดย
การใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ข้อมูลในส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท บรูพา เทคนิคอล 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร ทําการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้ การทดสอบแบบ t – Test , F – Test  เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ 
 

สรุปผลการการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในครั้งนี้เป็นเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81 มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีจํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 สถานภาพโสด มีจํานวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจํานวน   64 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 งาน
ระดับปฎิบัติการ จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท มี
จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี – 3 ปี มีจํานวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.7 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากที่ สุด รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และ ด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางานต่ําที่สุด 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สําคัญที่ได้พบจากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
สาขากรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี – 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรีย์ จันทรกอง
กุล (2550) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาและประสิทธภาพในการทํางานของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของ
บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรมีสภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับบริษัทเฉลี่ยประมาณ 1.28 ปี 
(ประมาณ 15 เดือน) 

2. ผลการศึกษาปัจจัยในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
สาขากรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความผูกพันกับ
ผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานสูง
ที่ สุด แปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ หนุนเรือง (2550) 
ทําการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน พนักงานมีความคาดหวังอยู่ระดับมาก 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานครผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้าน
ความถูกต้องในงานภายในกําหนดเวลา และด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานสูงที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พีเตอร์ซันและพลาวแมน และธงชัย สันติวงศ์ เพื่อนํามาเป็นกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนบุคคล คือ พฤติกรรมส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน (Job 
knowledge) คือการที่ผู้ทํางานมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนของคู่มือวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งนํา
ทักษะเทคนิคต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นมาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
ที่สุด การร่วมทํางานกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ มีน้ําใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งเพื่อนร่วมงาน 
ลูกน้อง ผู้บังคับบัญชาและส่วนอื่น มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ลงมือทํางานใดๆเพียงคนเดียว 
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แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยเหตุและผลการปฏิบัติงาน คือ ด้านคุณภาพของงาน (Quality) คือมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผลงานออกมาสําเร็จตรงตามเป้าหมาย  

4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามสถานะภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานปัจจุบันรายได้เฉล่ียนต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฎิบัติงาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่อายุงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพราะอายุของพนักงานที่มีค่า Sig น้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความว่า อายุต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมยศ  แย้มเผ่ือน (2551) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีนเซอร์วิสส์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า อายุต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานที่แตกต่างกัน 

5. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด (มหาชน) สาขา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปัจจัยในการทํางานของพนักงาน พบว่า 
ปัจจัยด้านค่าจ้างและด้านสวัสดิการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ปัจจัยด้านความผูกพัน
กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการ
ทํางาน มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 เหมือนกันทั้ง 5 ด้าน ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  หมายความว่า ปัจจัยในการทํางานที่แตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพการทํางานแตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนัส หันนาคินทร์ (2542, น.138-140) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับ
ความคาดหวัง (Expectancy) คนเม่ือมีความคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุถึงตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือ
รางวัลที่พึงได้รับจากการทํางานจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทุ่มเทให้แก่พนักงานเพื่อสร้างโอกาสที่
เป็นไปได้ให้แก่ตนเองซึ่งความคาดหวังที่รับควรได้รับผลตอบแทนจากการทํางานโดยใช้ความ
พยายามทําไปตามที่ได้รับมอบหมาย หลังจากได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจน แรงกระตุ้นก็จะมีมาก
ยิ่งขึ้นสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างแน่ใจในตัวผู้ส่ังงานว่ามีอํานาจเพียงพอที่จะให้
ผลตอบแทนหรือรางวัลนั้นจริง พลังความพึงพอใจเป็นความต้องการภายในตัวคนที่มีความ
ภาคภูมิใจต่อผลงานที่ตนเองทาํได้สําเร็จ หรือเป็นวัตถุอื่น ๆ ที่เป็นเงินเดือนที่ได้สูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การตีค่าของส่ิงตอบแทนที่พึงได้ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ 

จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ทํางานในตําแหน่งระดับปฎิบัติการ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 30,000 
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บาท และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี – 3 ปี ดังนั้นบริษัทควรให้ความสําคัญกับพนักงานเพศหญิงให้
มากกว่าเดิม เพราะพนักงานผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าพนักงานผู้ชาย บริษัทควรจัดให้พนักงานผู้หญิงได้มีการ
ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถให้ทํางานได้หลายๆด้าน พนักงานส่วนใหญ่อายุไม่มาก สถานภาพโสด 
ทํางานในตําแหน่งระดับปฎิบัติการ ซึ่งเหมาะกับการส่งไปพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น เพื่อความคุ้มค่ากับ
ค่าจ้าง เนื่องด้วยปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ําลง ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนในการจ้างงาน และบริษัทมีพนักงานผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบริษัทควรให้ความสําคัญกับพนักงาน
ผู้หญิงให้มากขึ้นกว่าเดิม 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการทํางาน พนักงานได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความ
ผูกพันกับผู้บังคับบัญชา และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานสูงที่สุด แปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
บริษัทควรให้ความสําคัญมีดังนี้ 

ปัจจัยในการทํางาน ด้านความผูกพันกับผู้บังคับบัญชามีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาสามารถส่ังงาน อธิบายงานที่มอบหมายงานให้แก่ท่านได้ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความเป็น
กันเองและรับฟังความคิดเห็นตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิเห็น 
ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือในการทํางาน การจัดสายงาน การแบ่งงานมีความชัดเจนเหมาะสม จะทําให้ผู้ใต้
บังคับบัญชมีความเชื่อมั่นและม่ันใจต่อผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงาน ผลสําเร็จของงาน การ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

ปัจจัยในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานซึ่งแสดงให้
เห็นว่า งานที่จะมีคุณภาพได้นั้นทุกคนในทีมจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันดี มีการเข้าใจกัน เชื่อใจเพื่อนร่วมงาน 
ใส่ใจความรู้สึกทั้งทางด้านพฤติกรรมแสดงออก ความคิดของเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หากทีมเกิดความขัดแย้ง
แล้วผลการปฏิบัติงานจะต้องเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ผลงานมีอุปสรรค องค์กรจะสูญเสียทั้งทางธุรกิจ
และผลกําไรอย่างมาก 

ส่วนผลจากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยในการทํางานพนักงานได้ให้ความสําคัญรองลงมาและต่ําสุด 
คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานสูงที่สุด ด้านค่าจ้างและสวัสดิการและด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ต่ําที่สุด ดังนั้นส่ิงที่บริษัทต้องพัฒนามีดังนี้ 

ปัจจัยในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าสถานประกอบการต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ปลอดภัย ความเหมาะสมในห้องทํางาน
ของสถานที่ปฏิบัติงาน ความเพียงพอต่อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในสํานักงาน และมีระบบการ
รักษาความปลอดภัยในบริษัทที่ได้มาตรฐาน จะให้ทําพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานได้มากขึ้น  
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ปัจจัยในการทํางาน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการส่งผลต่อกับประสิทธิภาพการทํางาน ดังนั้น บริษัท
ต้องพิจารณาผลตอบแทน ค่าจ้างที่เหมาะสมมากที่สุดมีสวัสดิการที่เหมาะสมพอเพียงกันสถานการณ์ของ
สังคม เศรษฐกิจค่าครองชีพที่กระทบต่อการดําเนินชีวิตของพนักงาน หากพนักงานได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว ย่อมมีความสุขเกิดความสบายใจไร้ความกังวล เมื่อไม่มีปัญหาพนักงานก็สามารถ
ปฎิบัติงานให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มความสามารถ ถูกต้อง แม่นยํา ตรงเวลาตามที่บริษัทได้กําหนดไว้ พลัง
ความพึงพอใจเป็นความต้องการภายในตัวคนที่มีความภาคภูมิใจต่อผลงานที่ตนเองทําได้สําเร็จ หรือเป็นวัตถุ
อื่น ๆ ที่เป็นเงินเดือนที่ได้สูงขึ้น  

ปัจจัยในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานซึ่งแสดงให้
เห็นว่า บริษัทควรให้พนักงานมีโอกาสได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความชํานาญ ให้การสนัสนุน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้ลักษณะงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมของปริมาณ
งาน และมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ของพนักงานได้ จะส่งผลให้พนักงานทํางานมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์สูงสุด มากยิ่งขึ้นผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการทํางานในด้านอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อขยายผล
การศึกษาและเป็นข้อเสนอแนะกับบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานในเชิงลึกเป็นรายด้านและทําการวิเคราะห์ผลเพื่อ
ติดตามผลการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพียงพนักงาน บริษัท บรูพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา
กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไป เช่น บริษัทอื่นเพื่อนํามา
เปรียบเทียบซ่ึงผลอาจมีความแตกต่างกันมากแต่ก็สามารถนํามาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของเรา
ได้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



  15

 

 

 

บรรณานุกรม 
 
คฑาวุธ พรหมนายน. (2545). ประสิทธิภาพในการปฎิบัตงิานของข้าราชการตํารวจกองตรวจคนเข้าเมอืง : 

ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตํารวจฝ่าย 1 ฝ่าย 2. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.) 

ชิษณุกร พรภานุวิชญ์. (2540). ความคาดหวังของประชาชนทีม่ีต่อบทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล:กรณีศึกษาจังหวดัแพร่. (วทิยานพิลธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล. 

ณัฐธัญ ถนัดรบ. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานการเดินรถการรถไฟแห่ง
ประเทศ. (วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.) 

ธงชัย สันติวงศ์. (2540). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพ ฯ :ไทยวัฒนาพานิช. 
พนัส หันนาคินทร.์ (2542). ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
พัชรี มหาลาภ. (2538). ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาระดับกลางที่มตี่อบทบาทการปฏิบัตงิานของ

ผู้บังคับบัญชาระดับล่าง ในโรงเรียนอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก. (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.) 

ภัทรีย์ จันทรกองกุล. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาและประสิทธิในการทํางานของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัท ตลาด ดอท คอม จํากัด.         ( ภาคนิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.) 

สถิตคํา ลาเล้ียง. (2544). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของช่องอากาศ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองการปืน
ทหารเรือ. (วิทยานิพนธ์ ปรญิญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.) 

สมยศ แย้มเผ่ือน. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานปฏิบัตกิาร บรษิัท เอเชียน 
มารีน เซอร์วิสส์ จํากัด (มหาชน).( สารนิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.) 

 


