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บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค1์)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั G จาํกดั  

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่าย

ผลิตบริษทั G จาํกดั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายผลิตระดบัปฏิบติัการบริษทั G จาํกดั จาํนวน 180 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 98 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.4 ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปี จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมรส/ 
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อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 และส่วนใหญ่มีอายงุาน 11 ปีข้ึนไป จาํนวน 122 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67.8 ตามลาํดบั 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน พบวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั 

G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.28 และค่า S.D. เท่ากบั 0.223 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การใช้

ทรัพยากรอยา่งจาํกดัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต 

พบวา่พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และค่า S.D. เท่ากบั 0.292 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปริมาณการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 

 

คาํสาํคญั : ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน,แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน,ปัจจยัส่วนบุคคล, 

บริษทั G จาํกดั 

 

 

ABSTRACT 
The purposes of present research were to study 1) The personal factors of production employees 

at G company limited. 2) Performance efficiency and guidelines for improving efficiency of production 

employees at G Company Limited. 

The sample group was 180 people of Production Staff at G Company. The questionnaire was used 

to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, 

mean and standard deviation.  

The results were as follows, 

1. This research finds that most of the questionnaire respondents are female, 31-40 years old, 

married, have a bachelor's degree or equivalent, and have 11 or more years of work experience. 

2. Performance efficiency was found that all aspects were at high level. When considering each 

aspect, it was found that limited resource use for efficiency were at high level. 
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3. Guidelines for improving efficiency of production employees at G Company Limited was 

found that all aspects were at high level. When considering each aspect, it was found that production 

volumes were at high level. 

 

Keywords: Performance Efficiency, Guidelines for improving efficiency, Personal factors,  

G Company Limited 

 

บทนํา 
ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีการลดจาํนวนพนกังานลง 

เน่ืองดว้ยปัจจยัหลากหลาย เช่น การปรับโครงสร้างองคก์ร, การใชหุ่้นยนตม์าทาํงานแทนพนกังาน(สาํนกั

ข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, 2563) ตน้เหตุส่วนหน่ึงคือการทาํงานท่ีขาดประสิทธิภาพของพนกังานจนเกิดเป็นของ

เสียส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตขององคก์รสูงข้ึน ทั้งน้ีหากองคก์รไม่ดาํเนินการแกไ้ขเร่งด่วน และใชว้ิธีการ

ท่ีถูกตอ้ง ในระยะยาวจะมีผลกระทบในดา้นความสาํเร็จ กล่าวคือเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไวจ้ะไม่บรรลุ

ประสิทธิผล 

สาํหรับประสิทธิภาพในการทาํงาน เกิดจากความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรใน 

องคก์รเช่นกนั ซ่ึงมีผลต่อความสาํเร็จของงานและองคก์ร รวมทั้งความสุขของผูท้าํงานดว้ย กล่าวไดว้า่ หาก

องคก์รใดบุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการทาํงาน กอ็าจจะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีทาํใหผ้ลงาน และการ

ปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหคุ้ณภาพของงานลดลง และเป็นผลเสียต่อองคก์ร ทาํใหง้าน เกิดความ

เสียหาย และทาํใหเ้กิดปัญหาทางวินยัไดอี้กดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์รมีบุคลากร ท่ีมีความ 

พึงพอใจในการทาํงาน กย็อ่มส่งผลทางบวกต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึง

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์รนั้นๆ หากหน่วยงานใด เห็นความสาํคญั

ของประสิทธิภาพในการทาํงานใหเ้กิดข้ึนกบับุคลากรในหน่วยงานของตน และมีความเขา้ใจในปัจจยั หรือ

องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ ความรู้สึก กระตือรือร้นในการทาํงานนั้น

สามารถเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ตามสภาพการณ์หรือตามเวลา (อคัรเดช ไมจ้นัทร์, 2560 อา้งอิงใน ปรียาพร 

วงศอ์นุตรโรจน์, 2557) 

 บริษทั G จาํกดั เป็นบริษทัเอกชนท่ีผลิตเคร่ืองสาํอางและอาหารเสริมสุขภาพ ทางบริษทัฯมีนโยบาย

ดา้นการพฒันาบุคลากร โดยเนน้ในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพ่ือลดปัญหาช้ินงานท่ีผลิต

ไม่ไดคุ้ณภาพ และเกิดของเสียในสายการผลิต ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต ทั้งน้ีเพื่อใหอ้งคก์รไดบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั G จาํกดั 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่าย

ผลิตบริษทั G จาํกดั 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่ายผลิตบริษทั G จาํกดั จาํนวน  

327 คน โดยกาํหนดความเช่ือมัน่95%ความคลาดเคล่ือน ±5%และไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร 

Yamane (1973)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ 180 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในวจัิย ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังาน จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการกาํหนดกรอบแนวคิดประเดน็ปัญหาการวิจยั 

และมีการกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง นิยามตวัแปร เพื่อนาํมาสร้างแบบสอบถาม และการสร้าง

แบบสอบถามใหมี้การครอบคลุมตวัแปร เพื่อใหแ้บบสอบถามมีความถูกตอ้งแม่นยาํ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด

จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการทาํงานรวมถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานแลว้นาํความรู้ แนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นนาํขอ้คาํถาม

มาใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และมีการนาํไปตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ทั้งน้ีมี

การทดสอบความเช่ือมัน่ และคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปเกบ็รวมรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ไป

วิเคราะห์คาํนวณผลโดยโปรแกรมประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์  โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.ใชร้้อยละ และความถ่ีกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่มไดแ้ก่เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา และ

อายงุาน 

2.ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง

ปริมาณไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการทาํงานและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

ฝ่ายผลิตบริษทั G จาํกดั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานฝ่ายผลิตท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั 

จาํนวน 180 คน จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายงุาน 
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ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน(คน) ค่าร้อยละ 
1. เพศ     
  ชาย 82 45.6 
  หญิง 98 54.4 
2. อายุ     
  20ปีหรือตํ่ากวา่ 0 0 
  21-30ปี 48 26.7 
  31-40ปี 105 58.3 
  41-50ปี 27 15 
  51ปีข้ึนไป 0 0 

3. สถานภาพ     
  โสด 64 35.6 
  สมรส/อยูด่ว้ยกนั 92 51.1 
  หมา้ย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 24 13.3 
4. ระดับการศึกษา     
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 23 12.8 
  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 153 85 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 4 2.2 
5. อายุงาน     
  ตํ่ากวา่ 1 ปี 0 0 
  1-5 ปี 15 8.3 
  6-10 ปี 43 23.9 
  11 ปีข้ึนไป 122 67.8 

  รวม 180 100 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานท่ี

ปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั โดยผลการวเิคราะห์พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 98 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 54.4 ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปี จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั 
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั 

จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 และส่วนใหญ่มีอายงุาน 11 ปีข้ึนไป จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 

ตามลาํดบั 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการทาํงาน 

ตารางที2่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการทาํงานโดยภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. นโยบายและการวางแผน 4.31 0.388 มาก 

2. ความสาํเร็จของงาน 4.10 0.300 มาก 

3. การใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดั 4.41 0.392 มาก 

เฉล่ียรวม 4.28 0.223 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงานโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และค่า S.D. เท่ากบั 0.223 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 

ตารางที3่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการทาํงาน เก่ียวกบันโยบายและการ

วางแผน (รายขอ้) 

นโยบายและการวางแผน X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. การบริหารงานผูบ้ริหาร 
มีการจดัทาํแผนระยะสั้นและระยะยาว 

4.44 0.498 มาก 

2. บริษทัมีการกาํหนดวตัถุประสงค,์อาํนาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบแต่ละส่วนงาน 

4.44 0.498 มาก 

3. ผูบ้งัคบับญัชาในส่วนงานควร 
มีการส่ือสารเก่ียวกบันโยบายและการวางแผน 

4.18 0.388 มาก 

4. ผูบ้งัคบับญัชามีการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานโดยดูจากการปฏิบติังานจริง 

4.18 0.388 มาก 

เฉล่ียรวม 4.31 0.388 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เก่ียวกบันโยบายและการวางแผน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 

และค่า S.D. เท่ากบั 0.388 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การบริหารงานผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนระยะสั้น/



7 
 

ระยะยาว และบริษทัมีการกาํหนดวตัถุประสงค,์อาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบแต่ละส่วนงาน เป็นขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 

 

ตารางที4่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการทาํงาน เก่ียวกบัความสาํเร็จของ

งาน (รายขอ้) 

ความสาํเร็จของงาน X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
1. สามารถปฏิบติังานเสร็จตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4.18 0.388 มาก 

2. สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งดี 

4.18 0.388 มาก 

3. การตั้งใจทาํงานในหนา้ท่ีอยา่งสุด
ความสามารถ 

4.14 0.352 มาก 

4. งานท่ีทาํมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของ
บริษทั 

3.90 0.301 มาก 

เฉล่ียรวม 4.10 0.295 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เก่ียวกบัความสาํเร็จของงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ

ค่า S.D. เท่ากบั 0.295 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สามารถปฏิบติังานเสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ

สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.18 

ตารางที5่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการทาํงาน เก่ียวกบัการใชท้รัพยากร

อยา่งจาํกดั(รายขอ้) 

การใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดั X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งช่วยกนั
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการสถานท่ีทาํงานของ
บริษทั  

4.57 0.496 มากท่ีสุด 
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การใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดั X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

2. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งช่วยกนัลด
ปริมาณขยะและของเสีย ตลอดจนนาํ
ผลิตภณัฑห์รือวสัดุท่ีท้ิงแลว้แต่ยงัมีประโยชน์ 
นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

4.57 0.496 มากท่ีสุด 

3. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งอนุรักษ์
และใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า โดยบริษทักาํหนด
ขอ้ปฏิบติัในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและ
นํ้าโดยใชอ้ยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด  

4.26 0.440 มาก 

4.บริษทัมีการเผยแพร่นโยบายและใหค้วามรู้
กบัผูบ้ริหารและพนกังาน โดยมีการประกาศ
นโยบายการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ใหพ้นกังานไดท้ราบทัว่กนัผา่นบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ พร้อมทั้งกระตุน้และส่งเสริม
ใหพ้นกังานร่วมมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

4.27 0.446 มาก 

เฉล่ียรวม 4.42 0.393 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.42 และค่า S.D. เท่ากบั 0.393 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งช่วยกนั

ปกป้องส่ิงแวดลอ้มและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการสถานท่ีทาํงานของบริษทั และตอ้งช่วยกนัลดปริมาณ

ขยะ/ของเสีย ตลอดจนนาํผลิตภณัฑห์รือวสัดุท่ีท้ิงแลว้แต่ยงัมีประโยชน์ นาํกลบัมาใชใ้หม่เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 
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ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลติบริษัท G จํากดั  

ตารางที6่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายผลิตโดยภาพรวม 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานฝ่ายผลิต 

X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. ปริมาณการผลิตเป็น 
ไปตามแผนการผลิต 

4.42 0.408 มาก 

2. คุณภาพงานเป็น 
ไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

4.15 0.370 มาก 

3. ความรวดเร็วในการทาํงาน 3.94 0.49 มาก 

เฉล่ียรวม 4.17 0.292 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.17 และค่า S.D. เท่ากบั 0.292 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปริมาณการ

ผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 

 

ตารางที7่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบัปริมาณการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต(รายขอ้) 

ปริมาณการผลิตเป็น 
ไปตามแผนการผลิต 

X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4.57 0.496 มากท่ีสุด 
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ปริมาณการผลิตเป็น 
ไปตามแผนการผลิต 

X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

2. ทาํการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บผดิชอบในเวลาท่ีควรจะเป็น 

4.57 0.496 มากท่ีสุด 

3. สามารถทาํงานตามปริมาณงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้าํเร็จลุล่วงทนัตามกาํหนดเวลา 

4.26 0.440 มาก 

4. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามปริมาณงานได้
ตามมาตรฐานท่ีบริษทัตั้งเป้าหมายเอาไว ้

4.26 0.440 มาก 

เฉล่ียรวม 4.42 0.408 มาก 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบัปริมาณการผลิตเป็นไปตาม

แผนการผลิตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่า S.D. เท่ากบั 0.408 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายและทาํการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บผดิชอบในเวลาท่ีควรจะเป็น เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 

 

ตารางที8่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบั คุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด(รายขอ้) 

คุณภาพงานเป็น 
ไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. มีความละเอียดรอบคอบ ความถูกตอ้ง ใน
งานท่ีรับผดิชอบ 

3.82 0.388 มาก 
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คุณภาพงานเป็น 
ไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

2. สามารถปฏิบติังานโดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา
ข้ึนตามมาในภายหลงั และมีความผดิพลาดใน
การปฏิบติังานนอ้ย 

4.26 0.440 มาก 

3. ไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายใหป้ฏิบติั 

4.26 0.440 มาก 

4. ควบคุมคุณภาพ ของผลิตภณัฑไ์ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกาํหนด 

4.26 0.440 มาก 

เฉล่ียรวม 4.15 0.370 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบัคุณภาพงานเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และค่า S.D. เท่ากบั 0.370 เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ สามารถปฏิบติังานโดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนตามมาในภายหลงั และมีความผดิพลาดใน

การปฏิบติังานนอ้ย อีกทั้งไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายให้

ปฏิบติั/ควบคุมคุณภาพ ของผลิตภณัฑไ์ดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 

ตารางที9่ แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบั ความรวดเร็วในการทาํงาน(รายขอ้) 

ความรวดเร็วในการทาํงาน X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.81 0.388 มาก 

2. มีความถูกตอ้ง ครบถว้นรวดเร็ว และความ
เรียบร้อยของผลงานท่ีสาํเร็จ 

3.93 0.744 มาก 

3. ไม่ทาํใหอ้งคก์รเสียเวลาในการทาํงาน 
เพราะมีนโยบายการทาํงานท่ีตรงต่อเวลา 

3.97 0.720 มาก 
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ความรวดเร็วในการทาํงาน X̅  S.D. ระดบัความคิดเห็น 

4. ปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดเม่ือ
เทียบกบัมาตรฐาน 

4.06 0.613 มาก 

เฉล่ียรวม 3.94 0.489 มาก 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบัความรวดเร็วในการทาํงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และค่า S.D. เท่ากบั 0.489 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

ปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดเม่ือเทียบกบัมาตรฐานเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.06 

สรุป 

ผลการศึกษาวจิยัเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั G จาํกดั 
สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31-40 ปี 
จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 153 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85 ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 และส่วน
ใหญ่มีอายงุาน 11 ปีข้ึนไป จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 ตามลาํดบั 
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั G จาํกดั 

 2.1 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ทาํงานโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และค่า S.D. เท่ากบั 0.223 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 

2.2 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน เก่ียวกบันโยบายและการวางแผน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และค่า S.D. เท่ากบั 
0.388 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การบริหารงานผูบ้ริหารมีการจดัทาํแผนระยะสั้น/ระยะยาว และบริษทั
มีการกาํหนดวตัถุประสงค,์ อาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบแต่ละส่วนงาน เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 

2.3 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน เก่ียวกบัความสาํเร็จของงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และค่า S.D. เท่ากบั 0.295 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สามารถปฏิบติังานเสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

2.4 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่า S.D. 
เท่ากบั 0.393 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งช่วยกนัปกป้องส่ิงแวดลอ้ม
และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการสถานท่ีทาํงานของบริษทั และตอ้งช่วยกนัลดปริมาณขยะ/ของเสีย 
ตลอดจนนาํผลิตภณัฑห์รือวสัดุท่ีท้ิงแลว้แต่ยงัมีประโยชน์ นาํกลบัมาใชใ้หม่เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึง
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 

2.5 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และค่า S.D. 
เท่ากบั 0.292 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปริมาณการผลิตเป็นไปตาม
แผนการผลิตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 

2.6 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบัปริมาณการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่า S.D. เท่ากบั 0.408 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สามารถ
ปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายและทาํการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บผดิชอบใน
เวลาท่ีควรจะเป็น เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 

2.7 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบัคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และค่า S.D. เท่ากบั 0.370 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
สามารถปฏิบติังานโดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนตามมาในภายหลงั และมีความผดิพลาดในการปฏิบติังานนอ้ย 
อีกทั้งไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือจากผูบ้งัคบับญัชาในการมอบหมายใหป้ฏิบติั/ควบคุมคุณภาพ 
ของผลิตภณัฑไ์ดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 

2.8 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั G จาํกดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบัความรวดเร็วในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และค่า S.D. เท่ากบั 0.489 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ปฏิบติังานไดต้าม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดเม่ือเทียบกบัมาตรฐานเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
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อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัท่ีไดใ้นงานวจิยัเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิต

บริษทั G จาํกดั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40ปี จบการศึกษาระดบั 

ปริญญาตรีมีอายงุาน 11ปีข้ึนไป กล่าวไดว้า่พนกังานท่ีมีอายมุาก (31-40ปี) ระดบัปริญญาตรี อายงุานสูง  

มีความอดทนสู ้งาน มีความชาํนาญและเช่ียวชาญในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํมากกวา่คนท่ีมีอาย ุ

ประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยศ แยม้เผือ่น (2555)ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการบริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล  อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ประสบการณ์ แตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพ และดา้นผลผลิต

แตกต่างกนั 

2.จากการศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานพบวา่โดยภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.41 รองลงมาคือนโยบาย

การวางแผนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.31 และความสาํเร็จของงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.10 กล่าวไดว้า่ประสิทธิภาพใน

การทาํงานนั้นผูบ้ริหารควรใชค้วามสามารถในการกระทาํการต่างๆเช่นกาํหนด/ส่ือสารนโยบายวางแผนงาน

ท่ีชดัเจน ใหเ้กิดผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยใชท้รัพยากรในการบริหารในจาํนวนนอ้ยแต่ไดผ้ลลพัธ์ท่ี

มากกวา่ทรัพยากรท่ีใชไ้ป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วยิะดา  ประเสริฐ (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ แรงงานต่างดา้วสาขาก่อสร้างในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพจิารณารายดา้น 

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  ดา้นตน้ทุนการผลิต ดา้นการวางแผนงาน ดา้นผลผลิต และดา้น

กระบวนการทาํงานความสาํเร็จของงาน 

3.จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายผลิตพบวา่โดย

ภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือปริมาณการผลิตเป็นไปตาม

แผนการผลิตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 รองลงมาคือคุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.15 และความรวดเร็วในการทาํงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94กล่าวไดว้า่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน

นอกเหนือจากวิธีการแลว้ ทศันคติมีผลต่อการเพ่ิมความสามารถในการปฏิบติังานกล่าวคือหากพนกังานมี

ทศันคติเชิงบวก ผลลพัธ์ดา้นปริมาณงาน ดา้นคุณภาพงาน และความรวดเร็วในการทาํงานกย็อ่มดีเช่นกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยบุตร  ม่ิงประเสริฐ (2559)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อแนว

ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการบริษทั คูราโม่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
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ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดา้นปริมาณงาน 

ดา้นคุณภาพ และดา้นผลผลิต อยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช ้เพื่อเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานฝ่ายผลิตบริษทั G จาํกดั คือ จากผลการวิจยั พบวา่ประสิทธิภาพในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จของ

งาน ทางหวัหนา้ควรใหค้วามสาํคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในรูปแบบของการฝึกอบรม 

การสอนงาน (OJT) หรือการส่งไปดูงานท่ีบริษทัท่ีมีรูปแบบการผลิตท่ีคลา้ยกนั เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ความรู้ ทกัษะใหก้บัพนกังาน และจะทาํใหพ้นกังานทุกคนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ 

และไม่เร่งรัดการการปฏิบติังานของพนกังานมากเกินไป จนทาํใหพ้นกังานเกิดความเครียด 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการเพิม่ประสิทธิภาพของพนกังานในระดบัต่าง ๆ เพื่อนาํมา

ปรับใชก้บันโยบายในการบริหาร ในการทาํงานการแบ่งงานใหช้ดัเจน เพื่อส่งผลต่อประสิทธิผลของงานท่ี

ปฏิบติัไดใ้หอ้อกมามีคุณภาพ และเป็นท่ีพอใจของผูบ้ริหาร ต่อไป 
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