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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่ง
หนึ่ง 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุงาน   3) เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ความสัมพันธ์กับบุคลในการทำงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้คือพนักงานประจำบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง จำนวน 270 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมุติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพ อายุการทำงาน ต่างกัน 
ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง  โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ไม่ต่างกัน ในส่วนของ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี อายุ ต่างกัน 
ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง โดยรวมไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านปริมาณในการผลิต ต่างกัน และปัจจัยในการทำงาน ด้านความรู้และความเข้าใจในงาน ด้านภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานและด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง
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คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; พนักงานบริษัทผลิตนาฬิกา 
 
Abstract 

This research study aims 1 )  To study the performance of employees of a watch manufacturing 
company. 2 )  To study the efficiency of work of employees of a watch manufacturing company classified 
by sex, age, educational level, income, job status and job age. 3) To study the knowledge and understanding 
of the working environment, relationship with people at work, stability in work, morale and morale effects 
the efficiency of the work of employees of a watch manufacturing company. 

The sample group in this study was 2 7 0  employees of a watch manufacturing company. By using 
a questionnaire as a tool in data collection. The statistics used in the analysis were: The frequency value, 
percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested using t-test statistic, one-way ANOVA. 
If any differences are found, they will lead to a pairwise comparison using LSD and multiple regression 
analysis. 

The results test showed that individual factors with gender, educational level, income, status, 
working age, were different. Therefore, the performance of employees of a watch manufacturing company 
in every aspect not different. As for the personal factors of different ages, the efficiency of the work 
performance of the employees of a watch manufacturing company the quantity of production is different. 
And working factors knowledge and understanding of the job work environment, relationships with people 
at work, Security, advancement in work and morale. And morale in the work affects the efficiency of the 
work of the employees of a watch manufacturing company. 
 
Keyword: Factors affecting performance efficiency; Employees watch manufacturing    
 
บทนำ 

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น เรื่องคุณภาพ ราคาและการบริการ  เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งใน
การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบลูกค้า การควบคุมคุณภาพของสินค้า การควบคุมการผลิตและการลดต้นทุนในการผลิตเปน็
แนวทางที่สําคัญ อย่างยิ่งที่หลายบริษัทนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน ในการทํางานนั้นนอกจากการกำหนด
วัตถุประสงค์ในการทํางานแล้ว การวางแผนยังจะช่วยให้งานบรรลุผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่า
กิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม ยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ มนุษย์จำเป็นต้องใช้เวลาของชีวิตเก่ียวข้อง
กับการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งคนวัยแรงงานเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
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ดังนั้นผู้วิจัยเห็นถึงความสำคัญและมีความสนใจเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดแก่บุคลากรภายในองค์กรและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทที่นำไปประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุงาน 

3. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคลในการทำงาน ความ
มั่นคงก้าวหน้าในงาน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิต
นาฬิกาแห่งหนึ่ง 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษางานวิจัยครั้งนี้จะศึกษากลุ่มพนักงานประจำ จำนวนพนักงานประจำรวม
ทั้งสิ้น 828 คน (บริหารบุคลากรกลาง ณ. 1 มีนาคม 2565) 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากทราบจำนวนบุคลกรภายในบริษัทผลิตนาฬิกาที่ชัดเจนแน่นอน จึงใช้การใช้
สูตรของ Yamane กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คำนวณจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีจำนวน 270 คน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1.ปัจจัยส่วนบุคลของ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพ อายุการ
ทำงาน  2.ปัจจัยในการทำงาน ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธก์ับบุ
คลในการทำงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงานและด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง แบ่งเป็น ด้านปริมาณใน
การผลิต ด้านคุณภาพ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งจำแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุงาน 

3. เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคลในการทำงาน 
ความมั่นคงก้าวหน้าในงานและขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ชลดา อักษรศิริวิทยา. (2559) กล่าวไว้ว่า ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียร 

มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กรงานจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กรที่กําหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น 

นิดา ประพฤติธรรม. (2563) กล่าวไว้ว่า การทำงานที่ประหยัด ได้ผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้
ทรัพยากรในด้านการเงิน คน อุปกรณ์และเวลา ดังนั้นประสิทธิภาพจึงหมายถึงอัตราความแตกต่างระหว่างปัจจัยนำเข้า 
(Input) และผลผลิตที่ออกมา (Output)  

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง มาตรฐานการประเมินความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานภายในองค์กร ที่เกิดจากการปฎิบัติงานที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและทำการ
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆให้เหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยการประเมินมี ดังนี้ 1.ด้านปริมาณในการผลิต 2. 
ด้านคุณภาพ 3.ด้านเวลา 4.ด้านค่าใช้จ่าย 
 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสทิธภิาพการทำงาน 

พฤธิสิทธิ์ อุทุม. (2559) ได้อธิบายและได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้  
1.ปริมาณงาน คืองานที่เกิดขั้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้ มี

ปริมาณที่เหมาะสมตามที่กำหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้  
2.คุณภาพของงาน คือ จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจผล การ

ทำงานมีความถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว  
3.เวลาที่ใช้ในการดำเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการ

พัฒนาเทคนิคการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  
4.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผล

กำไรมากที่สุด ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิตที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
อัครเดช ไม้จันทร์. (2560) ได้อธิบายและได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้  

1.ปริมาณงาน คือ สื่งที่ได้กระทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม มาตรฐาน ปริมาณที่สามารถ
ปฏิบัติได้สําเร็จเมื่อเทียบกับมาตรฐานผลงานที่ปฏิบัติ  

2.คุณภาพของงาน คือ งานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการผิดพลาดหรือมีการผิดพลาดน้อยที่สุดและไม่ถูก
ตําหนิเร่ืองการทํางานจากหัวหน้า มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่องค์กรได้กําหนดไว้  

3.เวลา คือ พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การทํางานมีความ รวดเร็วและความ
เรียบร้อยของ ผลงานที่สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

ผู้วิจัยจึงสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบิติงานและได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
1.ปริมาณงาน หมายถึง งานที ่เกิดขึ ้นจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาหรือวางแผนในการผลิตที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้สําเร็จเมื่อเทียบกับมาตรฐานผลงานที่ปฏิบัติ ของเสียอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด  
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2.ด้านคุณภาพ หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยงานที่ได้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน 
อยู่ในมาตรฐานที่องค์กรกำหนดหรือคุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับต่อองค์กรภายนอกและคุณภาพของงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
อยู่ในเกณฑ์พิกัดที่ยอมรับได้  

3.ด้านเวลา หมายถึง เวลาที่ต้องใช้ในการดําเนินงานจะต้องมีการกําหนดอย่างเหมาะสม ตามลักษณะของ
งาน พนักงานปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ทันตามเวลาที่กำหนดได้ ด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ไม่ทํางานล่าช้า  

4.ด้านค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงานหรือการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมี
ความเหมาะสมกับงานและวิธีการ มีการวางแผนก่อนเร่ิมงานเพื่อขจัดความซ้ำซ้อน ทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 

ความรู้และความเข้าใจในงาน 
อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์. (2559) กล่าวไว้ว่า ความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน มาตรฐาน หลักการ แนวปฏิบัติและ

วิธีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน โดยที่บุคลลกรในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและนำมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

นลพรรณ บุญฤทธิ์. (2558) กล่าวไว้ว่า ความรู้ความเข้าใจในงานที่ทํา หมายถึง การที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม 
ก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง มีความรู้ตามระเบียบปฏิบัติตามมาตรฐานของงานที่ 

ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน มาตรฐาน หลักการ แนวปฏิบัติ  วิธีการ
ดำเนินงาน มีความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทํางานได้อย่างถูกต้อง  โดยที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมความรู้
ตามมาตรฐานของระเบียบปฏิบัติตามงานที่กำหนดและพนักงานยังสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตน  

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ฐิติรัตน์ ชะเอม. (2556) การจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่คํานึงถึงปัจจัยความแตกต่าง จะทําให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้า

ความเมื่อยล้า นอกจากนี้ยังเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์. (2559) กล่าวไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีมีอุปกรณ์
ทันสมัย เจ้าหน้าที่อาจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทางตรงกันข้าม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ได้  

ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ สภาวะสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือการจัดบรรยากาศของการทํางานในองค์กร การ
จัดสรรสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการทํางาน อุปกรณ์และเครื่องมืออํานวยความสะดวกต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันสถานที่ปฏิบัติงานที่ดีถูกหลักอนามัย สะอาด เรียบร้อยจะทําให้พนักงานเกิดความสบายใจและปลอดภัยต่ อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธ์กับบุคลในการทำงาน 
สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์. (2558) กล่าวไว้ว่า เป็นลักษณะของบรรยากาศในการทํางานที่พนักงานรู้สึกเป็นมิตร มีไมตรี

กับเพื่อนร่วมงานและสนับสนุนช่วยเหลือกัน จะทําให้มีความรู้สึกพึงพอใจที่จะทํางานมากขึ้น ทํางานอย่างมีความสุขและผล
การปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เมธี ไพรชิต. (2556) กล่าวไว้ว่า สภาพความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีมีความเป็น
มิตรรู้จักกันอย่างกว้างขวางสนิทสนมกลมเกลียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันทํางานองค์การนั้นก็จะได้ผลในด้าน
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
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ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า บุคคลที่เป็นบุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยมีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน มี ความสามัคคีรวมทั้งการเสียสละช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความสุขใจจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์. (2558) กล่าวไว้ว่า งานที่ปฏิบัติมีความท้าทายและกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากจะทํางาน 
งานที่ทําอยู่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีความเหมาะสมกับบุคลากร ทําให้มีความรู้สึกชอบและสนุก
กับงานที่ทํา 

นิดา ประพฤติธรรม. (2563) กล่าวไว้ว่า  สภาวะของคนที่ได้รับแรงกระตุ้นจาก ภายนอกให้มองเห็นจุดหมาย
ปลายทาง ย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม  

ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า การที่องค์กรหรือหน่วยงานมีการกำหนดลักษณะงาน ที่กําลังทําอยู่มีความเหมาะสมและ
ทําให้รู้สึกว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ้น งานที่ปฏิบัติมีความท้าทายและกระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากจะทํางาน มีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทการทํางาน  

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์. (2559) กล่าวไว้ว่า รายได้จากเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามความ

เหมาะสมและงานที่ปฏิบัติอยู่มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้ตามที่พึงประสงค์  
วิชุดา จิวประพันธ์. (2556) กล่าวไว้ว่า ความเป็นนามธรรมที่ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เป็นพฤติกรรมของ

ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่มีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า พนักงานที่มีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัท ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ได้รับ

เหมาะสมกับความรู้และความสามารถ สวัสดิการที่บริษัทจัดให้มีมากกว่าที่กฎหมายแรงงานกําหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจในการทำงานแก่พนักงาน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์. (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสาย
เทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31–40 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาโท ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี รายได้มากกว่า 50,000 บาท มี ความเห็นต่อแรงจูงใจในการ
ทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานอยู่  ในระดับมาก และพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และรายได้ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการทํางานไม่แตกต่างกัน  

ชลธิชา จําปาหวาย. (2563) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสัญญาจ้างราย
ปีของบริษัทผลิตสายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย การวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยได้แก่ การยอมรับนับถือและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ในขณะที่ปัจจัยด้านสภาแวดล้อมในการ
ทํางาน ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและลักษณะงานที่ทํา  ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  
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 วัชระ แย้มชู. (2563) ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สำนักงานใหญ่ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรกคือด้านความมั่นคง รองลงมาคือด้านสัมพันธภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าและด้าน
การยอมรับนับถือ ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและอันดับสุดท้ายคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุการทำงานต่างกัน น่าจะทำให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 2 ความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน 
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน น่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ผลิตนาฬิกา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษากลุ่มพนักงานประจำบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง จำนวนพนักงานประจำ
รวมทั้งสิ้น 828 คน (บริหารบุคคลากรกลาง ณ. 1 มีนาคม 2565) 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยการใช้สูตรของ Yamane ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 มี
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นเท่ากับ 270 ตัวอย่างและใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานประจำในบริษัทผลิตนาฬิกา ประกอบด้วยเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุการทำงาน มีจำนวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบเกี่ยวกับปัจจัยในการทำงาน ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน ความสัมพันธ์กับบุคลในการทำงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงานขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานจำนวน 25 ข้อ และ
ถามปลายเปิด 1 ข้อ โดยเป็นการให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับ 
ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความ
คิดเห็นปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่ำระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย 
ด้านปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย มีคำถามปลายเปิด 4 ข้อ จำนวน 15 ข้อ และถาม
ปลายเปิด 4 ข้อ โดยเป็นการให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับ 
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ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก ระดับ 3 หมายถึง มีระดับความ
คิดเห็นปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่ำ ระดับ 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุด 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติพรรณนา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1.ใช้ค่าร้อยละและความถี ่ในการวิเคราะห์  ตัวแปรที ่ม ีระดับการวัดเชิงกลุ ่มได้แก่ ปัจจัยบุคคลที่
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพ อายุการทำงาน 
  2.ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยในการทำงาน
ประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานความสัมพันธ์กับบุคลในการทำงาน ความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง
ประกอบด้วย ด้านปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย 
 สถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งจำแนกตาม เพศ โดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 
  2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งจำแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุงาน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ One–way ANOVA หากพบความแตกต่างจะ
นำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

3.เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจในงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความสัมพันธ์กับบุ คคลในการ
ทำงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ Multiple Regression Analysis (MRA) 
 
ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน คือด้านคุณภาพงานและด้านเวลา 
ส่วนด้านปริมาณในการผลิตและด้านค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมากตามลำดับ 

2.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง จำแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุการทำงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพและอายุการทำงานต่างกัน ทำให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานประจำในบริษัทผลิตนาฬิกาที่มี อายุ ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านปริมาณ
ในการผลิต ต่างกัน 



9 
 

 
 

 3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยในการทำงาน ด้านความรู้และความเข้าใจในงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน ด้าน
ความมั่นคงก้าวหน้าในงานและด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ด้านปริมาณในการผลิต 

3.2 ปัจจัยในการทำงาน ด้านความรู ้และความเข้าใจในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานและด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ด้านคุณภาพงาน 

3.3 ปัจจัยในการทำงาน ด้านความรู ้และความเข้าใจในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานและด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ด้านเวลา 

3.4 ปัจจัยในการทำงาน ด้านความรู้และความเข้าใจในงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงานและ
ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่ง
หนึ่ง ด้านค่าใช้จ่าย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับความคิดเห็น ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านปริมาณงาน
และด้านค่าใช้จ่ายตามลำดับ สามารถแสดงให้เห็นผลดังนี้ 

1.1 ด้านปริมาณงาน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งโดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก พนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง  มีความคิดเห็นว่าปริมาณงานที่สามารถส่งออกครบ
ตามจำนวนที่บริษัทต้องการและพนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งคล้องคล้องกับ 
อัครเดช ไม้จันทร์. (2560) กล่าวไว้ว่า บริษัทได้มีการ กําหนดเป้าหมายจํานวนการผลิตที่พอดีไม่มากเกินไป พนักงานสามารถ
ทํางานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์. (2556) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากพนักงานสามารถผลิตชิ้นงานได้ปริมาณตรงตามมาตรฐานที่กําหนด 

1.2 ด้านคุณภาพงาน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งโดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก พนักงาน มีความคิดเห็นว่าคุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับต่อลูกค้าและพนักงานมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพงานที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งคล้องคล้องกับ อัครเดช ไม้จันทร์. (2560)  กล่าวไว้ว่า บริษัทมีการควบคุม
การทํางานที่มีมาตรฐานโดยชิน้งานต้องผ่านการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าและชิน้งานออกมามีคุณภาพดี ซึ่งสอดคล้อง
กับ พฤธิสิทธิ์ อุทุม. (2559) กล่าวไว้ว่า คือองค์กรมีการควบคุมการทํางานที่มีมาตรฐานทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการ
กําหนดให้การควบคุมการทํางานมีมาตรฐาน 
  1.3 ด้านเวลา พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งโดยภาพรวม มี
ระดับความคิดเห็นมาก พนักงาน มีความคิดเห็นว่าบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนก่อนเริ่มปฏิบัติงานและพนักงาน
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สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด ซึ่งคล้องคล้องกับ พฤธิสิทธิ์ อุทุม. (2559) กล่าวไว้ว่า พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดเมื่อเทียบกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์
พงศ์. (2558)  กล่าวไว้ว่า พนักงานมีความเข้าใจในระยะเวลทำงานที่กำหนดที่ทําทําให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  1.4 ด้านค่าใช้จ่าย พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งโดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก พนักงานใช้ทรัพยากรโดยเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานและพนักงานมีการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน ซึ่งคล้องคล้องกับ พฤธิสิทธิ์ อุทุม. (2559) กล่าวไว้ว่า ใช้ทรัพยากรทั้งคนและอุปกรณ์ได้อย่าง 
เหมาะสมคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งมีการนำเทคนิคต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานส่งผลให้สามารถเสร็จ
ได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้  

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ สภานะภาพและอายุการทำงานต่างกัน ทำให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จึง
สรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ที่มีระดับการศึกษา รายได้ สภานะภาพและ
อายุการทำงานต่างกัน ไม่ได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง คล้องคล้องกับ 
อัครเดช ไม้จันทร์. (2560) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันจึงมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  กัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งคล้องคล้องกับ คณาธิป จันทร์สง่า (2561)  กล่าวไว้ว่า ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน
แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน 

2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุ ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬกิา
แห่งหนึ่ง ด้านปริมาณในการผลิต ต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน จึงสรุปได้ว่าว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ที่มีอายุต่างกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง 
เนื่องจาก ปริมาณงานที่พนักงานแต่ละช่วงอายุได้รับมอบหมอบไม่เหมะสมกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่
พนักงานแต่ละช่วงอายุ ซึ่งไม่คล้องคล้องกับ อัครเดช ไม้จันทร์. (2560) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีอายุต่างกัน ไม่ทำให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ กษมาพร ยังส้มป่อย (2561) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ที่มีอายุ ต่างกัน ไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานต่างกัน 

3. ปัจจัยในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง จำแนกตาม 
ด้านความรู้และความเข้าใจในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคลในการทำงาน ด้านความมั่นคง
ก้าวหน้าในงานและด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ด้านความรู้และความเข้าใจในงาน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการทำงาน ด้าน
ความรู้และความเข้าใจในงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ งในแห่ง ในด้าน
ปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาด้านค่าใช้จ่าย จึงสรุปได้ว่า ความรู้และความเข้าใจในงาน พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในลักษณะงานมาตรฐาน หลักการแนวทางปฏิบัติงานที่ทำอยู่ คล้องคล้องกับ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์. (2556). กล่าวไว้
ว่า พนักงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจาก
ต้องอาศัยพนักงานที่มีทักษะมีความรู้ความสามารถเพื่อจะส่งต่องาน ซึ่งคล้องคล้องกับ  ชลดา อักษรศิริวิทยา. (2559). กล่าว
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ไว้ว่า พนักงานเข้าใจภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการส่งต่องานให้
แผนกอ่ืนเพื่อให้ทันต่อการผลิตสินค้าให้ทัน จึงต้องตอกยําให้พนักงานเข้าใจในภารกิจและหน้าที่ตัวเองอย่างชัดเจน 

3.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการทำงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ในแห่งในด้าน
ปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาด้านค่าใช้จ่าย จึงสรุปได้ว่า สถานที่ปฏิบัติงานต้องมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน คล้องคล้องกับ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) กล่าวไว้ว่า บริษัทได้มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล และเครื่องมือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างเพียงพอ จึงทำให้พนักงานมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานกับบริษัท  ซึ่ง
คล้องคล้องกบั สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์. (2558) กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจ ของพนักงานเป็นอัน
มาก การจัดสภาพการปฏิบัติงานที่ดีถูกหลัก อนามัย จะทําให้พนักงานเกิดความสบายใจ และมีความสุขในการทํางาน  

3.3 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการ
ทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่ง
หนึ่งในแห่งในด้านปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาด้านค่าใช้จ่าย จึงสรุปได้ว่า พนักงานได้ที่ได้รับการสนับสนุน
จากเพื่อนร่วมงานภายใน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด คล้องคล้องกับ ชวาล แซ่ตั้ง (2558) กล่าวไว้ว่า 
ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทํางานเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน เห็นความสําคัญของความเป็นมนุษย์ ทําให้เกิดมิตรภาพที่ดี 
ส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งคล้องคล้องกับ ฐิติรัตน์ ชะเอม (2556) กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี้นับว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จ 

3.4 ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการทำงาน ด้าน
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ในแห่ง ในด้าน
ปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาด้านค่าใชจ้่าย จึงสรุปได้ว่า งานที่พนักงานได้รับมอบหมาย ทำให้รู้สึกมีความสุข
และสนุกกับงานที่ปฏิบัตสิ่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คล้องคล้องกับ อัครเดช ไม้จันทร์. (2560) กล่าวไว้ว่า พนักงาน
ที่ปฏิบัติงานมีความสนุกสนานกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ซึ่งคล้องคล้องกับ นฤ
มล นัยเนตร (2556) กล่าวไว้ว่า พนักงานที่สนุกกับงานที่ปฏิบัติส่งผลให้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิด
การพัฒนาในหน้าที่การงานมีความรู้ความสามารถส่งผลให้เกิดการเติบโตในสายงานในอนาคต 

3.5 ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในการทำงาน 
ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งในแห่ง 
ในด้านปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาด้านค่าใช้จ่าย จึงสรุปได้ว่า พนักงานมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ที่โปร่งใสและรับฟังเสียงของพนักงานภายในบริษัท คล้องคล้องกับ สิรินภา ทาระนัด.  (2561) กล่าวไว้ว่า ในการ
ดำเนินงานที่เที่ยงตรงโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จากบุคลภายในและบุคคลภายนอก ทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกิดมั่นใจ
ต่อองค์กรของตนเองที่ปฏิบัติงาน ซึ่งคล้องคล้องกับ สัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559). กล่าวไว้ว่า พนักงานปฏิบัติงานมีความมั่นใจ
เป็นอย่างมากเนื่องจากความโปร่งใสของหัวหน้างานที่มีให้ต่อพนักงาน สามารถว่ากล่าวตักเตือนเพื่อนร่วมงาน ในเมื่อเพื่อน
ร่วมงานกำลังจะกำลังทำผิดหรือการกระทำที่ไม่โปร่งใส  
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุ ต่างกัน ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ด้านปริมาณในการผลิต ต่างกัน ดังนั้นบริษัทหรือหัวหน้างานควรให้ความสำคัญในการ
วางแผนกระจายปริมาณงานให้เหมาะสมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพนักงานระดับปฏิบัติงานจะมีอายุประมาณเท่าใดต้องมี
ประมาณงานที่เท่าเทียมกัน 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพ อายุการทำงาน ต่างกัน ไม่ทำให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่งใน ด้านปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาและด้าน
ค่าใช้จ่าย ไม่ต่างกัน ดังนั้นบริษัทหรือหัวหน้างานอาจไม่ต้องเน้นประเด็นเพื่อการปรับปรุงและนำไปใช้ 

2. ปัจจัยในการทำงาน 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยในการทำงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง ด้านด้านปริมาณในการผลิต ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาและด้านค่าใ ช้จ่าย ดังนั้นบริษัทหรือ
หัวหน้างานควรให้ความสำคัญปัจจัยในการทำงานในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน  ด้านความรู้และความเข้าใจใน
งาน ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ตามลำดับ โดยที่ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในการทำงาน ด้านความรู้และความเข้าใจในงาน บริษัทหรือหัวหน้างาน จัดทำ
การฝึกอบรมภายใน โดยที่ผู้ฝึกสอนเป็นบุคคลกรภายในแลกเปลี่ยนความรู้และมีการทบทวนทักษะทุกๆ ไตรมาส  ด้านขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงานและความมั่นคงก้าวหน้าในงาน บริษัทจัดทำประชาสัมพันธ์ จากผู้บริหารระดับสูงเพื่อปุกใจ
พนักงานในทุกๆ ไตรมาสและวางแผนการเติบโตในงานรายบุคคลเพื่อให้พนักงานเห็นอนาคตเมื่อทำงานอยู่กับบริษัท ส่วนด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน  บริษัทสร้างสภาพแวดในพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับเทศกาลตามปฏิทิน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตนาฬิกาแห่งหนึ่ง  เท่านั้น 
เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยไปยังบริษัทอื่นๆ ด้วย เพื่อดูความแตกต่างของพนักงาน
ปฏิบัติงาน จะส่งผลให้ในการวิจัยเป็นที่น่าเชื่อถือมากข้ึน 

2. จากการศึกษาครั้งนี ้ พบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากปัจจัยที่ได้ศึกษา ที่มีอิผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในการศึกษาคร้ังถัดไปจึงควรศึกษาตัวแปรปัจจัยที่ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาวะเศรษฐกิจ 
เช่น ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านลักษณะของการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
ด้านการ ได้รับความยุติธรรมในองค์กร ด้านการจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านทัศนคติในการทํางานของพนักงาน ซึ่งหากพบ
ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการปฏิบัติงานงานของพนักงานแล้ว สามารถนําผลที่ได้ไปกําหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงานขององค์กรใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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3. การศึกษาครั้งต่อไปอาจนํากรอบแนวความคิดที่ใช้ครั้งนี้ ไปใช้ใหม่ โดยมี การเปลี่ยนตัวแปรต้นและคําถามการ
วิจัย ให้สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อนําผลที่ ได้ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายขอบริษัท 
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