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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของบริษทั ไนโช จ ากดั (2) 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากัด (3) เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั ไนโช จ ากดั จ านวน 80 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ

การทดสอบแบบ t-test ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
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แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้การวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (MRA) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั ท่ีมี ต าแหน่งงานและ

อายงุานต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากดัต่างกนั 

และคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากดัท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากดัไม่

ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัการบริหารจดัการ ปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัอนามยั มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั 

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were to (1) To study the overall of Nicho Company 

Limited. (2) To study the performance of employees of Nicho Company Limited classified 

by population factors and management process. (3) To study influenced factors and 

welfare that affects the performance of employees of Nicho Company Limited. The 

sample used in this research is 80 people of employees in Nicho Company Limited, using 

questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-

test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by 

using LSD methods and using multiple regression statistics. 
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 The hypothesis test found that the employees of Nicho Company Limited with 

different position, duration of employment effects the performance of employees of Nicho 

Company Limited while age, gender, education level and income does not. In addition, 

management process, influenced factors, and welfare effects performance of employees of 

Nicho Company Limited. 

 

บทน า 

 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจดัเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อประเทศในการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเติบโตควบคู่ไป

พร้อมกบัการพฒันาของประเทศ หากเศรษฐกิจของประเทศรุ่งเรือง อุตสาหกรรมก่อสร้างก็

จะเติบโตไปพร้อมกนั  

จากภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจเก่ียวกับงานก่อสร้างท่ีมีภาวะชะลอตัว ท าให้

เกิดผลกระทบกบัยอดขายของ บริษทั ไนโช จ ากดั ท่ีหดตวัลง แต่ค่าแรงขั้นต ่ากลบัปรับตวั

สูงข้ึน วสัดุ อุปกรณ์ในการท างานต่างๆมีราคาสูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินการเพิ่ม ข้ึน  จากปัญหาท่ีกล่าวมาทั้ งหมด ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไนโช จ ากัดเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พฒันา องคก์รใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงข้ึน 

ดงันั้นการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานภายในบริษทัฯ จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกภาคส่วน ว่ามีการด าเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่ อให้ เกิดกระบวนการจัดการท่ี ดีสามารถบรรลุตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคท่ี์องคก์รตอ้งการดว้ย   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของบริษทั ไนโช จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลและการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั 

ขอบเขตของการวิจัย  

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั 
ไนโช จ ากดั ผูวิ้จยัจะก าหนดขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ได้แก่ ขอ้มูลด้านปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัจูงใจ
และปัจจยัอนามยั 

 2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั 
ไนโช จ ากดั จ านวน 80 คน (พนกังานออฟฟิศ 27 คน พนกังานคลงัสินคา้ 53 คน) 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 1.  ตวัแปรอิสระ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ

เพศ, ระดบัการศึกษา, รายได้เฉล่ียต่อเดือน, ต าแหน่งงาน และอายุงาน 2) ปัจจยัดา้นการ

บริหารจดัการ 3) ปัจจยัจูงใจ 4) ปัจจยัอนามยั 

 2.  ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากัด 

และน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพฒันาองคก์รเพื่อแข่งขนักบัคู่แข่ง

ทางธุรกิจ 

2.  เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของพนักงานในดา้นต่างๆท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
พนกังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

การทบทวนวรรณกรรม 

ด้านการบริหารจัดการ 

บุญทัน  ดอกไธสง (อ้างอิงใน  กิตติยา  ฐิติคุณรัตน์,2556, หน้า 7) การบริหาร 

(Administrative) นิยมใชใ้นการบริหารระดบัสูง โดยมีหน้าท่ีหลกัคือ การก าหนดนโยบายท่ี

ส าคญัและการก าหนดแผนงานขององคก์ร เป็นค าท่ีนิยมใชใ้นการบริหารรัฐกิจ   

บรรจง  สุ กใส  (อ้างอิงใน   กิต ติยา  ฐิ ติ คุณ รัตน์ ,2556, หน้ า 7) การจัดการ 

(Management) ใชก้บัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้การด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ

แผนงานท่ีวางไว ้ส่วนใหญ่นิยมใชก้บัการจดัการธุรกิจ   

วิรัช  สงวนวงศ์วาน (อา้งอิงใน  กิตติยา  ฐิติคุณรัตน์,2556, หน้า 7) การบริหารและ

การจดัการ คือ การก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและการก าหนดแผนงานขององคก์ร รวมถึงการ

บริหารงานท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีวางแผนไว ้เพื่อให้องค์กร

ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  

ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick อา้งอิงใน เสาวนารถ  เล็กเลอสินธ์ุ,2559, หน้า 14) ได้

เสนอหลกัการบริหาร ระบบราชการท่ีเรียกว่า POSDCoRB Model ดงัน้ี 1)การวางแผน 2) 
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การจดัองคก์ร 3)การจดับุคคลเขา้ท างาน 4)การสั่งการหรืออ านวยการ5)การประสานงาน 6) 

การรายงานผลการปฏิบติังาน7)งบประมาณ 

สมยศ  นาวีการ (อา้งอิงใน  กิตติยา  ฐิติคุณรัตน์,2556, หน้า 7) การบริหารจดัการ

เพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวมี้อยู่ 4 ขั้นตอนดงัน้ี คือ 1)การวางแผน 2)การจดั

องคก์ร 3)การน า 4)การควบคุม  

ด้านปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามัย 

 (Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้ มี ก ารพัฒ น าโดยเฟ ร เด ริก  เฮอ ร์ซ เบิ ร์ก 

(Frederick Herzberg) ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของปี ค.ศ. 1960-1969 (กมลพร 

กลัยาณมิตร,2559,หน้า 179) ซ่ึงเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย 2 

แนวคิด คือ แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจไปยงัความไม่พึงพอใจและการไดรั้บ

อิทธิพลจากปัจจยัจูงใจและแนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจไปยงัการไม่มีความไม่

พึงพอใจและไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัอนามยัหรือกล่าวไดว้า่ ทฤษฎีสองปัจจยั ประกอบดว้ย  

1. ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างานเป็นปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพล

ในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานโดยตรงท่ีเป็น

ตวักระตุ้นให้ผูป้ฏิบติังานท างานดว้ยความพึงพอใจ ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 1)

ความส าเร็จในการท างาน 2)การได้รับการยอมรับ 3)ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 4)

ลกัษณะงานท่ีท า 5)ความรับผิดชอบ  

 2. ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน  เป็นปัจจยัท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกับงานโดยตรง เป็นเพียงส่ิงท่ีสกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจ แต่ไม่

สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนได ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บ

การสนองตอบ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 10 ดา้น ไดแ้ก่ 1)นโยบายและการบริหารขององคก์ร 

2)การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล 3)ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน 4)ความสัมพนัธ์กบั
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เพื่อนร่วมงาน 5)ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 6)ต าแหน่งงาน 7)ความมัน่คงในการ

ท างาน 8)ชีวิตส่วนตวั 9)สภาพการท างาน 10)ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 มิลเลท (Millet) (อ้างอิงใน  ว่าท่ี ร้อยตรีอัครวัฒน์  นิ ธิ จิรวงศ์ ,2559, หน้า 10) 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บผลความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึงความพึง พอใจในการบริการให้แก่

ประชาชน โดยพิจารณาจาก 1)การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั 2)การบริการอย่างรวดเร็ว

ทนัเวลา 3)การให้บริการอย่างทนัเวลา 4)การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 5)การให้บริการอย่าง

กา้วหนา้  

ไซมอน (Simon) (อ้างอิงใน  ว่าท่ี ร้อยตรีอัครวัฒน์  นิ ธิจิรวงศ์,2559, หน้า 11) 

ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจเก่ียวกับ การท างานของเคร่ืองจักรโดยพิจารณาว่างานใดมี

ประสิทธิภาพสูงสุดใหดู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน าเขา้และผลผลิต  

รัตน์ชนก  จนัยงั (อา้งอิงใน  ณัฐวตัร เป็งวนัปลูก,2560, หน้า 10)ประสิทธิภาพ ตาม

ความหมายในพจนานุกรมฉบบัราช บณัฑิตสถาน พ.ศ.2554 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

หมายถึง ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการท างาน  

ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (อา้งอิงใน  ณัฐวตัร เป็งวนัปลูก,2560, หน้า 10) ประสิทธิภาพ 

หมายถึง ผลผลิตท่ีผ่านกระบวนการท างาน โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัได ้ตามเป้าหมายท่ี

วางไว ้ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการท างาน คือการท างานท่ีไดม้าตรฐาน ถูกตอ้ง รวดเร็ว ใช้

เทคนิคท่ีท าใหก้ารด าเนินงานสะดวกมากข้ึนกวา่เดิม  
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งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 ดวงนภา ปรีชาชนะชยัและวนิดา สมส่งกุล (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การ

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ก่อสร้าง การศึกษาคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินและการสัมภาษณ์

หุน้ส่วนผูจ้ดัการรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบวา่กิจการมีผลการด าเนินงานขาดทุนติดต่อกนัหลาย

ปีเกิดจากตน้ทุนงานก่อสร้างมีจ านวนสูงมากโดยมีสาเหตุ มาจากปัญหาทางดา้นเคร่ืองจกัร 

พนกังานขาดประสิทธิภาพในการท างานและขาดแคลนในช่วงฤดูท านา การบริหารงานท่ีไม่

มีประสิทธิภาพ วสัดุก่อสร้างท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจและปัญหา

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมกัเกิดข้ึนในช่วงฤดฝูน ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดแนวทางแกไ้ขโดยใน

ระยะสั้นจดัใหมี้การปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการเตรียม

ความพร้อมและมีการวางแผนการด าเนินงานในการประเมินความเส่ียงในการตดัสินใจรับ

งานก่อสร้างในช่วงฤดูฝน ในระยะกลางจะพิจารณาตดัสินใจลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อ

สร้างความพร้อมและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และในระยะยาวจะด าเนินการสรรหา

พนัธมิตรทางการคา้เพื่อแก้ไขปัญหาทางดา้นวตัถุดิบ ท าให้กิจการมีตน้ทุนก่อสร้างลดลง
และสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไดม้ากข้ึนเพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

 สุพจน์ วงศ์ค าลือ (2550) ท าการศึกษาปัญหาการจดัการวสัดุและอุปกรณ์ท่ีส่งผลต่อ

งานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจ ากดั แฟค 99 เอ็นจิเนียร่ิง งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

คน้ควา้ วิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการการจดัการวสัดุและ

อุปกรณ์งานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจ ากดั แฟค 99 เอน็จิเนียร่ิง โดยใชว้ิธีศึกษาคน้ควา้ดว้ย

การวิเคราะห์หาปัญหาจากเอกสาร (Documentary Analysis) จากนั้นท าการสรุปหาสาเหตุท่ี

ก่อให้เกิดปัญหาดว้ยวิธีการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากทุกฝ่ายท่ี
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เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมงานและหัวหน้างานฝ่ายก่อสร้าง และดา้นการจดัซ้ือ ผลงานวิจยั 

จากการศึกษาโครงการพบว่าเกิดปัญหาในกระบวนการการจดัการวสัดุและอุปกรณ์งาน

ก่อสร้างของห้าง ฯ โดยแบ่งเป็นปัญหาในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัซ้ือ ดา้นการวางแผน

และควบคุมการใช ้ส่วนสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาในแต่ละดา้น มีดงัน้ี ดา้นการจดัซ้ือ พบว่า 

การเลือกแหล่งผูจ้  าหน่ายหรือร้านคา้ การวางแผนการสั่งซ้ือ ขั้นตอน การตรวจรับ การ

ส่ือสารระหว่างฝ่ายจดัซ้ือกบัฝ่ายก่อสร้าง รายละเอียดดา้นคุณสมบติัของวสัดุ อุปกรณ์และ

ช่วงเวลาในการด าเนินงานก่อสร้าง ด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ พบว่าแบบและ

รายละเอียดของงาน ทกัษะและฝีมือของช่าง สถานท่ี จดัเก็บในหน่วยงานก่อสร้างภาคสนาม 

ช่วงเวลาในการด าเนินงานก่อสร้าง ขั้นตอนการรับ การเบิก - จ่ายในหน่วยงานก่อสร้าง

ภาคสนาม การส่ือสารระหวา่งฝ่ายจดัซ้ือกบัฝ่ายก่อสร้าง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช 

จ ากดั  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นการวิจยั

เชิงส ารวจ (Survey Research) เม่ือท าการส ารวจตามขั้นตอนแล้วจึงน าข้อมูลท่ีเก็บมา
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ประชากรท่ีใช้ท าการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มประชากรท่ีท างานอยู่ภายในบริษัท 
ไนโช จ ากดั ซ่ึงมีจ านวน 80 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการ

เก็บขอ้มูล โดยประกอบดว้ย 5 ส่วน  
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ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล มีจ านวนขอ้

ค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน และ
อายงุาน  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากดั โดยแบ่งออกเป็น 8 มิติ ไดแ้ก่ มิติการวางแผน 

มิติการจดัองคก์ร มิติการจดับุคคลเขา้ท างาน มิติการน าหรืออ านวยการ มิติการประสานงาน 

มิติการรายงาน มิติงบประมาณ มิติการควบคุม ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 24 ขอ้ ซ่ึงเป็น

ค าถามให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนในการตีความหมาย

ดงัต่อไปน้ี 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด, 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นดว้ยปานกลาง, 2 = เห็นดว้ย

นอ้ย, 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยจูงใจ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั โดยแบ่งออกเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติความส าเร็จใน

การท างาน มิติการไดรั้บการยอมรับ มิติความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มิติลกัษณะงานท่ีท า 

มิติความรับผิดชอบในงานท่ีท า ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามให้ระดบั

ความคิดเห็น 5 ระดบั โดยเกณฑก์ารให้คะแนนในการตีความหมายดงัต่อไปน้ี 5 = เห็นดว้ย
มากท่ีสุด, 4 = เห็นดว้ยมาก, 3 = เห็นดว้ยปานกลาง, 2 = เห็นดว้ยนอ้ย, 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยอนามัย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั โดยแบ่งออกเป็น 10 มิติ ไดแ้ก่ มิตินโยบายและ

การบริหารขององคก์ร มิติการบงัคบับญัชา มิติการควบคุมดูแล มิติความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้

งาน มิติความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มิติต าแหน่งงาน มิติความมัน่คงในการท างาน มิติ

ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัการใชชี้วิตส่วนตวั มิติสภาพการท างาน มิติค่าตอบแทน ซ่ึงมี

จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 10 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามให้ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั โดยเกณฑก์าร
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ให้คะแนนในการตีความหมายดงัต่อไปน้ี 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด, 4 = เห็นดว้ยมาก, 3 = เห็น

ดว้ยปานกลาง, 2 = เห็นดว้ยนอ้ย, 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

ไนโช จ ากัด ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 3 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามให้ระดับความคิดเห็น 5 

ระดบั โดยเกณฑ์การให้คะแนนในการตีความหมายดงัต่อไปน้ี 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด, 4 = 

เห็นดว้ยมาก, 3 = เห็นดว้ยปานกลาง, 2 = เห็นดว้ยนอ้ย, 1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมี

ระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได ้ต าแหน่งงานและอายงุาน 

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบั
ตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัอนามยั 
และประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

2. สถติิอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไนโช จ ากดั 

จ าแนกตามขอ้มูล เพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ไนโช จ ากดั 

จ าแนกตามขอ้มูล อาย ุระดบัการศึกษา รายได้ ต าแหน่งงานและอายงุาน จะใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 
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2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไนโช จ ากดั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA) 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากดั โดย

ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากัด ให้ความเห็นด้วยมากด้าน

ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ รองลงมาคือ ปัจจยัอนามยั และสุดทา้ยคือปัจจยัจูงใจ  

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั มีประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีไดพ้บจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน

และอายุงานท่ีต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ไนโช จ ากดั 

ต่างกัน โดยพนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกันท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่างกัน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมยศ แยม้เผื่อน (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา

และต าแหน่งงานท่ีต ่ากว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานต ่ากว่าผูท่ี้มี

ระดบัวฒิุภาวะประสบการณ์ท่ีสูง 

พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนัท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ สุนิสา สงบเงียบ (2551) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั มินอิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 

พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งหน้าท่ี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
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ประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบติังานของพนักงานในบริษทั มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดัไม่แตกต่าง
กนั   

 2.ศึกษาด้านการบริหารจดัการ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน

บริษัท ไนโช จ ากัด โดยผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากขาด

กระบวนการบริหารจดัการดา้นใดดา้นหน่ึงจะมีผลท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานลดลง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรียา เอ่ียม วิบูลย ์(2542) ศึกษาเร่ืองศกัยภาพในการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสนับสนุนการ

ปฏิบติัการพฒันาชนบทระดบัต าบล (คปต.) มีความคิดเห็นต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานใน

ภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร อบต. อยู ่ในเกณฑค์่อนขา้งสูง  

3.ศึกษาด้านปัจจัยจูงใจ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

ไนโช จ ากดั โดยผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ธญัญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนักงานบริษทั อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากดั พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานควรพิจารณาลักษณะพนักงานให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะงาน   

4.ศึกษาดา้นปัจจยัอนามยั มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั 

ไนโช จ ากดั โดยผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

มยุรี บุญเยี่ยม  (2558) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลยัการอาชีพ

สังขะ พบว่า ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน การ

ปฏิบติังาน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ธัญญ์ณณัช รุ่งโรจน์สุวรรณ (2553) ศึกษา



14 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากดั 

พบวา่ ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อีกทั้ง

ยงัสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุริยะ ประเสริฐศรี  (2556) ศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมสวสัดิการทหารอากาศ พบว่า มี

ความพึงพอใจปัจจัยดา้นความมัน่คงในงานอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั งานวิจยั

ของ ภทัรานี ศรีประมวล และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน

การปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการต ารวจกองก ากับการ 1 กองบงัคบัการปราบปรามพบว่า 

ขา้ราชการต ารวจในกลุ่มตวัอยา่งมีความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานให้กบัองคก์ร รวมถึง
มีความจงรักภกัดีกบัองคก์รอยา่งมาก  

ข้อเสนอแนะ 

1.เน่ืองจากลักษณะงานขององค์กรมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงตาม 

สถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง องค์กรควรเพิ่มทกัษะ ความรู้และเทคนิคต่างๆให้กบัพนกังานใน

ทุกต าแหน่ง  

2.องค์กรควรจัดกิจกรรมให้ท าร่วมกัน เพื่ อให้ เกิดความ รัก สามัค คี  และมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน รวมถึงการสร้างความรู้สึกให้พนักงานมีความรักและผูกพนัต่อ

องคก์ร    

3.ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับัญชาต้องตรวจสอบและพัฒนาเร่ืองสิทธิและสวัสดิการ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกของพนักงาน โดยพิจารณาจากสภาพการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบนั   
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ข้อเสนอแนะเพ่ือท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรท าการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารในองคก์ร 

2.ควรศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไนโช จ ากัด 

เพื่อใหท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง  

 3.ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลงัจากมีการน า POSDCoRB Model มาประยุกต์ใชใ้นการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนโช จ ากดั 
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