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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ (1)เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัท
ไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดั  (2) เพ่ือศกึษาปัจจยัในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดั 
(3) เพ่ือศึกษาปัจจัยในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพ

รีเม่ียมไพพ์จ ากดั 

 กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากดั จ านวน 106 คน โดย

ใช้ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

คา่เฉล่ีย และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และใช้สถิตกิารถอดถอยพหคุณู (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ปัจจยัในการท างานท่ีมีผลตอ่การปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิต
บริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดันัน้ ปัจจยัการท างานในด้านความรู้ความเข้าใจและ ปัจจยัการท างานด้านขวญั
และก าลงัใจมีผลตอ่ประสิทธิภาพตอ่การปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากดั 

การทดสอบสมมตฐิานพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิร้อยละ 95 
ค าส าคญั: ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฎิบตังิาน 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were:  (1) to study the performance of production staff at Thai 

Premium Pipe Co., Ltd. (2) to study the working factors of production staff at Thai Premium Pipe Co., 

Ltd. (3) to study the working factors that affect the performance of production staff of Thai Premium 

Pipe Co., Ltd.  

 The samples of this research were 106 people of production staff at Thai Premium Pipe Co., 

Ltd. The instruments used were questionnaire as a data collection tool. The data were analyzed by 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression statistics.  

The result of hypothesis testing showed Cognitive work factors and morale factors affect the 

performance of production staff. Thai Premium Pipe Co., Ltd.,  

The hypothesis was tested with a statistically significant difference at 95 % confidence level. 

 Keywords: factors affecting operational performance. 
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บทน า 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ท่ีท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทัง้หมดต้อง

หยดุชะงกัลงซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของแตล่ะประเทศส าหรับประเทศไทย
ถือว่าประสบความส าเร็จในแง่ของการควบคมุและป้องกันการแพร่ระบาดจากมาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มข้น
สง่ผลชดัเจนถึงจ านวนผู้ติดเชือ้ท่ีอยู่ในระดบัไม่สงูมากนกัแตใ่นมิตขิองเศรษฐกิจแนน่อนว่ามาตรการล็อกดาวน์
ท่ีเข้มข้นของรัฐบาลในช่วงเดือนมีนาคม –พฤษภาคม ปี2563 ท่ีผ่านมาได้สร้างความเสียหายกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ทัง้จากภาคการทอ่งเท่ียวท่ีหดตวัลงภาคบริการและภาคอตุสาหกรรมท่ีชะลอตวั 

ข้อมลูจากดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอตุสาหกรรมปี2563  จากภาวะ
เศรษฐกิจอตุสาหกรรม เม่ือพิจารณาดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวมตัง้แตเ่ดือนมกราคม-เดือนกนัยายน 
2563 ลดลงร้อยละ 11.4 เม่ือเทียบกับปี 2562 ซึ่งอุตสาหกรรมรายสาขาส่วนใหญ่มีการผลิตลดลงอย่างมี
นยัส าคญัในเดือนเมษายน 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมยาง อตุสาหกรรม
น า้มนัปิโตรเลียม อตุสาหกรรมสิ่งทอ และอตุสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า   

ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎบัติ
งานของพนกังาน  เพ่ือให้สามารถแก้ไขให้ส าเร็จ อีกทัง้นโนบายของขององค์กรท่ีจะพฒันาทรัพยากรบคุคลท่ีมี
ศกัยภาพ มีความพร้อมท่ีจะปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จทัง้ต่อตนเองและองค์กร  ดงันัน้องค์กรสมยัใหม่ท่ีมี
ความพร้อมจึงจะมุ่งพฒันาหน่วยงานและทรัพยากรบคุคลไปพร้อมกนัโดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพ่ือ
ผลงานท่ีเพิ่มขึน้รวมทัง้ความรู้สึกท่ีผู้ ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานด้วยจึงจะสามารถสร้าง
ความส าเร็จในงานได้อยา่งแท้จริงองค์ประกอบของการบริหารขององค์กรตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปัจจยัส าคญัส าหรับการด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ บคุลากรนบัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสดุ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดั 
2.เพ่ือศกึษาปัจจยัในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดั 
3.เพ่ือศกึษาปัจจยัในการท างานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียม

ไพพ์จ ากดั 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านประชากร ศกึษาพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเมียมไพพ์ จ ากดั จ านวน 106 คน 
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2.ขอบเขตด้านเนือ้หา และประเด้นการศึกษา ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของ

พนักงานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากัด ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยในการ

ท างาน 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท า สภาพแวดล้อมในการท างาน ขวัญและก าลังใจในการ

ท างาน ความพงึพอใจในการท างาน    ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประสิทธิภาพการปฎิบตังิาน 3ด้าน

ได้แก่ปริมาณการผลิต คณุภาพงาน ความรวดเร็วในการท างาน  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิต  บริษัทไทยพรีเม่ียม

ไพพ์จ ากดั 

2.เพ่ือทราบถึงปัจจยัในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัท

ไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดั และน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปพฒันาองค์กร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ประสิทธิภาพ 

นาตภา  ไทยธวัช  (2550อ้างถึงใน อัครเดช ไม้จันทร์,2560)   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย ปริมาณการผลิต ความรวดเร็วในการท างาน คณุภาพงาน ซึ่งพนกังาน สามารถปฏิบตัิงานได้

อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ผลิตชิน้งานออกมา มีคณุภาพตรงตามความต้องการขององค์กร

และเป็นท่ียอมรับขององค์กรภายนอก 

โคมทอง ถานอาดนา (2548 อ้างถึงใน กชพร พทุธจกัร, 2553) ได้นิยามค าวา่ “ประสิทธิภาพ ” หมายถึง 

แนวคดิหรือความมุ่งมาดปรารถนาในการบริหารงานในระบบประชาธิปไตยในอนัท่ีจะทาให้การบริหาร ราชการ

ได้ผลสูงสุด คุ้มกับการท่ีได้จ่ายเงินภาษีอากรไปในการบริหารประเทศ  และจะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชน 

สมใจ ลกัษณะ (2546 อ้างถึงใน อคัรเดช ไม้จนัทร์,2560) ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานหมายถึง บคุคล

ท่ีตัง้ใจปฏิบตังิานอยา่งเตม็ความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้าง ผลงานได้มากเป็นผลงานท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ  โดยสิน้เปลืองทุนค่าใช้จ่าย  พลังงาน และเวลาน้อย ซึ่งประสิทธิภาพการท างาน

ประกอบด้วย การบรรลเุป้าหมายผลส าเร็จ การจดัหาปัจจยัทรัพยากร และมีกระบวนการปฏิบตังิานท่ีดี 
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ความรู้ความเข้าใจ 
        ไพศาล หวังพานิช (2526) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจ ว่าหมายถึง ความสามารถในการน า
ความรู้ความเข้าใจ ไปดดัแปลงปรับปรุงเพ่ือให้สามารถจับใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบย่นย่อเร่ืองราว
ความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่างๆ ทัง้ยงัสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งท่ีมีลกัษณะและสภาพคล้ายคลึงเป็น
ท านองเดียวกับของเดิมได้ บุคคลทีมีความเข้าใจสิ่งใดจะสามารถแปลความหมาย ตีความ หรือขยายความ
เก่ียวกบัสิ่งนัน้ได้ 

บุญชม ศรีสะอาด (2527) กล่าวว่า ความรู้ คือ ความสามารถของสมองในอนัท่ีจะทรงไว้ซึ่ง เร่ืองราว

ตา่งๆ ท่ีบคุคลได้รับเข้าไว้ในสมอง การวดัว่าบคุคลมีความสามารถในการจ าเร่ืองราวตา่งๆ ได้มากน้อยเพียงใด

นัน้ วดัได้จากความสามารถในการระลกึออกของบคุคลนัน้ 

 บลูม และคณะ (Bloom; others. 1956) กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความ สามารถในการท่ีคน
ขยายความรู้ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตสุมผล แยกเป็น 3 ขัน้ ท่ีส าคญัคือ การแปลความหมาย
ของค า ข้อความ สญัลกัษณ์ในแง่มมุใหมต่ามเนือ้เร่ืองและหลกัวิชาการนัน้ๆการตีความโดยเอาความหมายจาก
การแปลทัง้หมดมารวมกันแล้วสรุปหรือขยายความนัน้ตามแนวใหม่  และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่ เพ่ือให้
กว้างไกลออกไปจากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมลูหรือแนวโน้มอยา่งเพียงพอ 

 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
          เยาวลกัษณ์ กลุพานิช (2533)  กลา่ววา่สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งท่ีอยูร่อบตวัและ
เอือ้อ านวยให้คนท างานได้อยา่งมีคณุภาพ สว่นท่ีส าคญัคือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แสง สถานท่ีใน
ท างาน เสียง อณุหภมูิวสัดอุปุกรณ์ในการปฏิบตังิาน และสภาพแวดล้อมทางสงัคมและเศรษฐกิจซึง่ได้แก่การ
จดัการสวสัดกิารคา่ตอบแทนความสมัพนัธ์กบัผู้ควบคมุงานและสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ  
         กระทรวงสาธารณสขุ, กรมอนามยั, กองอาชีวอนามยั( 2536)สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง 
สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัท่ีเอือ้อ านวยให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งท่ีส าคญั คือ สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ได้แก่ วสัดอุปุกรณ์ในการปฏิบตัิงาน สถานท่ีท างาน แสง เสียง อณุหภูมิ และสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสมัพนัธ์กับผู้บงัคบับญัชา การบงัคบับญัชา ค่าตอบแทนสวสัดิการ และ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ 

ศิริอนันต์ จูฑะเตมีย์ (2529) สภาพแวดล้อมในการงาน  หมายถึง สิ่งท่ีอยู่รอบตัวผู้ ท างานภายใน
องค์การ เป็นสิ่งสะท้อน ถึงความรู้สึกของคนท างานท่ีมีต่อการท างานและพนักงานร่วมงาน  โดยทุกคนมี
ความรู้สึกท่ีอยากท างานตอ่งาน ทุ่มเทก าลงัใจก าลงักายและความคิดร่วมกนัช่วยกนัแก้ไขปัญหาในการท างาน
การท างานก็จะมีคณุภาพภาพเพิ่มขึน้แตส่ภาพแวดล้อมของการท างานอาจเป็นปัจจยั สง่ผลให้เกิดภาวะกดดนั 
และความเหน่ือยล้าในการท างาน 
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ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

         กานดา จนัทร์แย้ม (2546) กล่าวว่า ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานหมายถึง สภาพจิตใจของบคุคลใน
กลุ่มหรือองค์กรท่ีก่อให้เกิดก าลงัใจ ทศันคติและความพอใจในงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิงาน
ในความรับผิดชอบของคนเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายของกลุม่ท่ีวางไว้ 
           เวบส์เตอร์(Webster, 1983) ได้ให้ค าจ ากัดความ ขวญัและก าลงัใจหมายถึง สภาวะทางจิตใจซึ่งอาจ
แสดงออกในรูปของพฤติกรรรมต่าง ๆ อาทิความกระตือรือร้นความหวัง ความกล้าและความเช่ือมัน่ ในทาง
ตรงกนัขามก็อาจแสดงออกในรูปของความเฉ่ือยชาความเฉยเมย  ความหวาดระแวงการขาดความเช่ือมัน่ เป็น
ต้น 
               วสนัต์ พลัว่พนัธ์ (2550) กลา่ววา่ ขวญัก าลงัใจในการท างานคือ สภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบตังิานเช่น
ความรู้สึกหรือความนึกคิดท่ีได้รับอิทธิพลแรงกดดนัหรือสิ่งเร้าจากปัจจยัสภาพแวดล้อมในองค์กรท่ีอยู่รอบตวั
เขาและจะมีปฏิกิริยาโต้กลบั คือ พฤตกิรรมในการท างานซึง่มีผลโดยตรงตอ่ผลงานของบคุคลนัน้ 
              ดนยั กัลยาราช (2552) กล่าวว่า ขวญัก าลงัใจ หมายถึง สภาพทางจิตใจหรือทศันคติของสมาชิกใน
องค์กรต่อสภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปพฤติกรรมการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานอนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรได้ 
 

ความพงึพอใจในการปฎิบัตงิาน 

      กิติมา ปรีดิลก (2532) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบ
และสิ่งจงูใจด้านตา่ง ๆ ของงาน ยอ่มก่อให้เกิดความพงึพอใจในทางลบ 

หลุย จ าปาเทศน์ (2533) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความต้องการ (Need)ได้บรรลุเป้าหมาย
พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสขุ สงัเกตได้จากสายตา ค าพดู และการแสดงออก 

ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2532) ได้แบง่เคร่ืองชีว้ดัระดบัความพึงพอใจในการท างานไว้ 9 ประการ คือ 
มีการติดต่อส่ือสารและความเข้าใจอนัดีต่อกัน มีชัว่โมงการท างานมีความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงาน และจาก
หวัหน้าหนว่ยงาน มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี มีความศรัทธาในหวัหน้างาน มีวิธีการบริหารงานของหวัหน้า
งาน และมีความพึงพอใจในการท างานท่ีตนเองปฏิบตัิอยู่ความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
ความพงึพอใจของบคุคลนัน้ มีวามส าคญัตอ่การปฏิบตังิานอยา่งมาก 

 
 
 



7 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วิษณุ กิตติพงศ์วรการ(2563) ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง”เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานรัฐวิสาหกิจแหง่

หนึ่ง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จ านวน 000คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ

วิเคราะห์ความแตกต่างค่าท่ี การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สถิติความถดถอยเชิง

พหคุณู ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย อายตุา่ กวา่ 30 ปี สถานภาพโสด/หม้าย/

หย่าร้าง/แยกกันอยู่ การศึกษาตัง้แต่ระดับปริญญาตรีขึน้ไป ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี ท างาน

ภายนอกส านกังาน อยู่ในสายงานผลิต ปัจจยัสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ สภาพแวดล้อมการท างานด้านสงัคม ปัจจยั

แรงจูงใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้าน

ความส าเร็จในงานและด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด ประสิทธิภาพการท างานของผู้ ตอบ

แบบสอบถามโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านคา่ใช้จา่ยหรือต้นทนุการผลิต มีคา่เฉล่ีย

สูงท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1.)ผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยประชากร ได้แก่ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ท างาน พืน้ท่ีท่ีท างานและสายงานท่ีท างานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานไม่

แตกต่างกัน 2.) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ ด้านสงัคม ด้านจิตใจมีผลต่อประสิทธิภาพ

การท า งาน3.) ปัจจยัแรงจงูใจในการทางานด้านความสาเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ ด้านความ

รับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านลกัษณะงานท่ีปฎิบตั ิมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน 

นนธิอฐั โฉมวฒันา(2563) ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน บริษัทแพลท เนรา จ ากดั ” เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการท างานของ จ าแนกตามปัจจยัด้านส่วนบคุคล 
และศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน บริษัทแพลท เนรา จ ากดั กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังาน บริษัทแพลท เนรา จ ากดั จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตวัแปรจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ  LSD 
และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)     ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
พนกังาน บริษัทแพลท เนรา จ ากดั ท่ีมีระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างานตา่งกนั ท าให้ประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังาน บริษัทแพลท เนรา จ ากดั ตา่งกนั และพนกังาน บริษัทแพลท เนรา จ ากดั ท่ีมีเพศ อาย ุ
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สถานภาพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  บริษัทแพลท เนรา 
จ ากดั ไม่ตา่งกนั ส่วนแรงจงูใจในการท างานด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนบัถือ ด้านการปกครอง
บงัคบับญัชา ด้านลกัษณะงาน และด้านความก้าวหน้าในต าแหนง่ มีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน บริษัทแพลท เนรา จ ากดั 

อัครเดช  ไม้จันทร์(2560) ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้เคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ” เปรียบเทียบความแตกต่าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล และความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการท างานกบั 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานกลุม่อตุสาหกรรมติดตัง้เคร่ืองจกัร สายการผลิตในจงัหวดัสงขลา มี
กลุ่มตวัอย่าง 110 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม ชนิดเลือกตอบใช้เทคนิคการสุ่มแบบชัน้ภูมิวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที(t-Test) การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณุ (Multiple 
Regression Analysis)    ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยในการท างานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้ 
เคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา บริษัทมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีเช่น  สถานท่ีท างานเหมาะแก่การ
ท างาน มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุณหภูมิในการท างานท่ีเหมาะสม มีมาตรการป้องกันอุบตัิเหตใุนการท างาน มี
อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างานท่ีมีคณุภาพอยู่ในระดบัมาก 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจในงานท่ี
ท า รองลงมาคือ ความมัน่คงก้าวหน้าในงาน ขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความสมัพนัธ์กบับุคคลในท่ี
ท างาน  
  นภัสภรณ์ ดวงชิน(2558)ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ชิน้สว่นยานยนต์ บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จ ากดั” เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตชิน้ส่วนยานยนต์กับ
ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน และ
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และ เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูในการปฏิบตัิงานกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิ
ของพนกังานฝ่ายผลิตชิน้สว่นยานยนต์  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่พนกังานฝ่ายผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 
บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จ า กดั จ านวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (μ) 

คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้คา่ t-test และ One-way ANOVA (F-test) และคา่สมัประ
สิทธิ์สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s  product moment correlation)       ผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิตชิน้ส่วนยานยนต์บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จา กดั ในภาพรวมทกุด้าน อยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านผลการปฏิบตัิงาน เป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านต้นทนุ และ
ด้านเวลา ตามล าดบัผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตชิน้สว่นยานยนต์กับ
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ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล บริษัท คาเซ (ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ท างาน และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานไม่แตกต่าง  ส่วนสถานภาพสมรสต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานแตกต่างอย่างมีนัยสาคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และผลการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างแรงจูงในการปฏิบตัิงานกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิของพนกังานฝ่ายผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ แรงจูงใน
การปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
จากวิจัยในครัง้นี  ้แสดงให้เห็นถึงระดับปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังานฝ่ายผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานเพ่ือเพิ่มระดบั
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะด้านโอกาสท่ีจะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานีโดยรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม
พนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 309 คน สถิติท่ีใช้ คือ Independent 
Samples t-test, One-way ANOVA และ Pearson product moment correlation 

นินนวล  ทองแสง (2557) ศกึษาเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
กลุม่ธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอางในเขตจงัหวดัปทมุธานี” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานีโดยรวบรวมข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเคร่ืองส าอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี จ านวน 309 คน สถิติท่ีใช้ คือ 
Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Pearson product moment correlation   ผลการศกึษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของความคาดหวงัในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย อันประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านคา่จ้างและสวสัดิการ ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และด้านความ
มัน่คงในงาน และพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยจ าแนกเป็น
ด้าน เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสว่นบคุคล ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.24 และด้านผลการปฏิบตังิาน ซึง่
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 นอกจากนีย้ังพบว่า องค์ประกอบของความคาดหวังของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิต
เคร่ืองส าอางในเขตจงัหวดัปทมุธานี ทกุด้านมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนกังานโดยรวม
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัซึง่มีระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยด้านท่ีมี
ความสมัพนัธ์มากท่ีสดุคือ ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

 



10 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฎิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากัด เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการ
เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึง่ผู้วิจยัมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้ 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
3. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ  
0. การทดสอบวดัคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)  
5. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
6. การวิเคราะห์ข้อมลู  
7. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากัด จ านวน106 คน (ท่ีมา : 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2565)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาจาก
เอกสารท่ีมีอยู่แล้วพร้อมทัง้ได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมกับสภาพของบริษัท ไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากดั 
และพนกังานฝ่ายผลิตบริษัท ไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากดั โดยด าเนินการดงันี ้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต ารางานศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฎิบัติงานของ
พนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดั  

2. น าข้อมลูท่ีได้จาก ข้อ 1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดตามลกัษณะของตวัแปรท่ีจะศกึษา    ใน
การศกึษานีเ้ป็นตวับง่ชีปั้จจยัท่ีมีผลตอ่การปฎิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากดั และ
น าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมาสร้างแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฎิบตัิงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพ
รีเม่ียมไพพ์จ ากดั 

3. ศกึษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผู้สร้างขึน้ไว้แล้วน ามาปรับเพ่ือให้เหมาะสมกบัการศกึษาครัง้นี  ้

แบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษานีป้ระกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังานบริษัท ไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากดั ได้แก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้ตอ่เดือน ต าแหนง่งาน มีจ านวน 6 ด้าน 
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากัด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจงานท่ีท า 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ขวญัและก าลงัใจ ความพงึพอใจในการท างาน  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพ
รีเม่ียมไพพ์จ ากดั 3 ด้าน ประกอบด้วย ปริมาณการผลิต คณุภาพของงาน ความรวดเร็วในการท างาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบง่เป็น 2สว่น คือการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นและการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบค าถามงานวิจยั แบง่ได้ดงันี  ้

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา โดยใช้การหา
คา่ความถ่ี(Frequency)คา่ร้อยละ่(Percentages)คา่เฉล่ีย( X )คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) 

               1.1)  วิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การหาค่าความถ่ี (Frequency)  ค่า ร้อยล่ะ 
(Percentages) 

      1.2) วิเคราะห์ระดบัปัจจยัในการท างาน โดยใช้การหาคา่เฉล่ีย( X )คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) 
      1.3) วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน โดยใช้การหาค่าเฉล่ีย(  X )ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการท างานกับ

ประสิทธิภาพในการปฎิบตังิานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณุ (Multiple Regression) 
 

ผลการวิจัย 
ผลจากวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียม

ไพพ์จ ากดั ครัง้นี ้สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้
1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปตามสภาพสว่นบคุคลของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์

จ ากดั พบวา่สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ25-30ปี ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีอายกุารท างานไม่
เกิน 2ปี รายได้เฉล่ีย 15,001-20,000 บาท/เดือน และต าแหนง่ท่ีท าคือระดบัปฎิบตัิการ 

2.ผลจากการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากัด
พบว่าปัจจยัในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัท ไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากดั ทัง้0ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ด้านขวญัและก าลงัใจค่าเฉล่ีย 4.032 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน คา่เฉล่ีย 3.919 ด้านพึงพอใจใน
การท างาน คา่เฉล่ีย3.837 ด้านความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท า คา่เฉล่ีย 3.479 ตามล าดบั 
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3.ผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากัด 
ทัง้ 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรวดเร็วในการท างาน ค่าเฉล่ีย 3.945 ด้านคุณภาพของงาน 
คา่เฉล่ีย 3.754ด้านปริมาณการผลิต คา่เฉล่ีย 3.717 ตามล าดบั 

4. ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัในการท างานท่ีมีผลตอ่การปฎิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพ
รีเม่ียมไพพ์จ ากดัพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการท างานกบัประสิทธิภาพในการปฎิบตังิาน การท านาย 
R2   เท่ากับ 0.93 ความเป็นไปได้ของการตัง้สมมุติฐานปัจจัยการท างานทัง้  4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานโดยรวม ร้อยล่ะ 90.3 ความสามารถในการท านายมีค่าสูง โดยพบว่า ปัจจยัการ
ท างาน ในด้านความรู้ความเข้าใจและปัจจัยการท างานด้านขวัญและก าลังใจมีผลต่อประสิทธิภาพต่อการ
ปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทย 
พรีเม่ียมไพพ์ 
 

อภปิรายผล 
ผลจากวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียม

ไพพ์จ ากดั ครัง้นี ้สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
1.ผลจากการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์จ ากัด

พบว่าปัจจยัในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัท ไทยพรีเม่ียมไพพ์ จ ากดั ทัง้0ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ด้านขวญัและก าลงัใจ เน่ืองจากบริษัทมีสวสัดิการให้อย่างพอเพียงและเหมาะสม ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน บริษัทมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เพียงพอตอ่การใช้งาน ด้านพึงพอใจในการท างาน พนกังานมีความ
ภมูิใจท่ีได้ร่วมงานกบับริษัท ด้านความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท า พนกังานได้รับการฝึกอมรมก่อนท่ีจะปฎิบตังิาน  

สอดคล้องกบังานวิจยัของอคัรเดช  ไม้จนัทร์(2560) ศกึษาเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงานของพนกังาน กลุ่มอตุสาหกรรมติดตัง้เคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ” เปรียบเทียบ
ความแตกตา่งประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล และความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัใน
การท างานกบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้เคร่ืองจกัร  สายการผลิตใน
จังหวัดสงขลา มีกลุ่ม ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยในการท างานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้  
เคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา บริษัทมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีเช่น  สถานท่ีท างานเหมาะแก่การ
ท างาน มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุณหภูมิในการท างานท่ีเหมาะสม มีมาตรการป้องกันอุบตัิเหตใุนการท างาน มี
อปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างานท่ีมีคณุภาพอยู่ในระดบัมาก 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจในงานท่ี
ท า รองลงมาคือ ความมัน่คงก้าวหน้าในงาน ขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความสมัพนัธ์กบับุคคลในท่ี
ท างาน  
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  2.ผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์
จ ากดั ทัง้ 3 ด้าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ด้านความรวดเร็วในการท างาน เน่ืองจากโดยรวมยงัสามารถส่งมอบ
สินค้าได้ทนัเวลาตามท่ีก าหนด ด้านคณุภาพของงาน เน่ืองจากยงัสามารถควบคมุของเสียได้ไมเ่กินเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้และสามารถท างานตรงกบัความต้องการของลกูค้า ด้านปริมาณการผลิต เน่ืองจากบริษัทได้ก าหนด
ปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสม  

สอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติยา ฐิตคิณุรัตน์ (2556) ศกึษาเก่ียวกบัเร่ือง “ประสิทธิภาพการปฎิบตังิาน
ของพนักงานการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพ ด้านความรวดเร็วของการปฎิบตังิาน ด้านลกัษณะงาน ด้านความสามารถในการปฎิบตังิานอยู่ใน
ระดบัมาก  

3.ผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัในการท างานท่ีมีผลต่อการปฎิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพ
รีเม่ียม ไพพ์จ ากัดโดยพบว่า ปัจจยัการท างาน ในด้านความรู้ความเข้าใจและปัจจยัการท างานด้านขวญัและ
ก าลงัใจมีผลตอ่ประสิทธิภาพตอ่การปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียมไพพ์ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของอคัรเดช  ไม้จนัทร์(2560) ศกึษาเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้เคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลจาก
การศึกษาพบว่าปัจจยัในการท างานของพนกังานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้  เคร่ืองจกัรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลา  4 ด้าน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีท า ความมัน่คงก้าวหน้าในงาน ขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน และความสมัพันธ์กับบุคคลในท่ีท างาน เรียงตามล าดบั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน กลุม่อตุสาหกรรมตดิตัง้เคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
ผลจากวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฎิบตังิานของพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทไทยพรีเม่ียม

ไพพ์จ ากดั ครัง้นี ้สามารถเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บริหารได้พิจารณาน าไปใช้ ดงันี ้
1.ปัจจยัในการท างานด้านความรู้ความเข้าใจ จากศกึษาพบวา่อปุสรรคส าคญัท่ีท าให้ความรู้ความ

เข้าใจคลาดเคล่ือนคือการส่ือสารท่ีดี เน่ืองจากการถ่ายทอดค าสัง่หรือเนือ้หาของงานถ้าผิดพลาดก็จะให้
สามารถท างานผิดพลาดได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานน้อยลงไป ดงันัน้ทางบริษัทควรมีนโยบายในเร่ือง
ของการพฒันาการส่ือสารควบคูไ่ปกบัการฝึกอมรมเร่ืองงานเฉพาะด้าน  

 2.ปัจจยัในการท างานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จากศกึษานอกจากสถานท่ีท างานมีแสงสวา่ง
เพียงพอและมีเพ่ือนร่มงานให้ความร่วมมือและสนบัสนุช่วยเหลือในการท างานแล้ว สิ่งท่ีพนกังานต้องการ
เพิ่มเตมิคือการท่ีผู้บริหารมีความเข้าอกเข้าใจพนกังานและยอมรับความคดิเห็นและน าไปปฎิบตัิ 
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 3.ปัจจยัในการท างานด้านขวญัและก าลงัใจ จากศกึษาพบวา่การได้รับคา่ตอบแทนหรือเงินเดือนท่ี
เหมาะสมกบัต าแหนง่หรือความสามารถมีความส าคญัมากกวา่ข้ออ่ืนๆ 

4.ปัจจยัในการท างานด้านความพงึใจในการท างาน การท่ีพนกังานได้ท างานกบับริษัทท่ีมีช่ือเสียงหรือ
ชัน้น าก้อมีความส าคญัและมีความสขุไมน้่อยกวา่การท่ีการได้รับคา่ตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหนง่หรือความสามารถ ดงันัน้ผู้บริหารควรให้ความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์ขององค์กรเพ่ือพฒันาให้เตบิโต
เป็นบริษัทชัน้น าเป็นแรงจงูใจอีกทางนงึในการดงึดดูพนกังานให้ร่วมงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.จากการศกึษาพบวา่มีอีกหลาบปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฎิบตังิาน เชน่ การส่ือสาร แรงจงูใจ
ด้านตา่งๆ ปัจจยัสภาพแวดล้อม ปัจจยัด้านกลุ่มและองค์การ นโยบายขององค์กร ดงันัน้ เพ่ือให้การวิจยัมีความ
ถกูต้องและแมน่ย าเพ่ือน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปพฒันาตอ่ ควรน าปัจจยัดงักลา่วไปวิเคราะห์ด้วย 
 2.กรณีวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของพนกังานในบริษัทหรือองค์กรท่ีตวัเอง
ท างานอยู่ กรณีท่ีผู้ วิจยัมีต าแหน่งงานท่ีสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ค าตอบท่ีได้อาจจะไม่ใช่ความจริง  ดงันัน้
ควรหลีกเล่ียงงานวิจยัในรูปแบบนี ้
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