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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่ม

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกัด (มหาชน) โดยศึกษาปัจจัยส่วนบคุคล และปัจจยัใน

การทํางาน ที่มผีลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลติภัณฑ์คอนกรีต 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานปฏิบัติการ จาํนวน 200 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที (t-test) การเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหา

ความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 
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One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 

0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุตั้งแต่     20-30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอายุการทํางาน
น้อยกว่า 5 ปี จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลดา้นเพศ รายได้ อายุงาน มี
ผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัตงิานของพนักงานปฏิบัติการ ส่วนด้านอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ไม่มผีลต่อ
ประสิทธผิลในการปฏิบัตงิานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัท เนาวรัตน์
พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) และผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุพบวา่ ปัจจยัในการทาํงานด้านความรู้และ
ความเข้าใจในงานที่ทาํ ด้านสภาพ แวดล้อมในการทาํงาน ดา้นความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทาํงาน ดา้นความ
ม่ันคงก้าวหนา้ในงาน ดา้นขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีอิทธิผลต่อประสิทธิ ผลในการฏิบัตงิานของพนักงาน
ปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลติภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จาํกัด (มหาชน) ร้อยละ 55.40
โดยทุกปัจจัยมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดบั 0.00 และเม่ือพิจารณาเปน็แต่ละปัจจัยพบว่าดา้น
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ดา้นความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยา่งมีนัยสําคัญ (p > .05) แต่ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ทาํ ด้านความม่ันคง
ก้าวหน้าในงาน ด้านขวัญและกําลังใจในการทาํงาน     มีความสัมพันธ์กับประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานอย่างมีนัยสาํคัญ (p < .05) ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05  
คําสําคัญ; ปัจจัยการทํางาน ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

ABSTRACT 

The sample group used in the study is 200 staff of the concrete factory group at 

Nawarat Patanakarn Public Company Limited. The statistics used to analyze data consisted of 

frequency, percentage, mean, and standard deviation as well as t-test, one-way analysis of 

variance, and multiple regression analysis. 

The study indicated that Most respondents were male, aged from 20-30 years old. 

Bachelor's degree or higher. Single status. Average income per month. 10,001-20,000 baht and 

have a working life of less than 5 years from the hypothesis testing found that Differences in 

personal factors in terms of gender, income, work life, and effectiveness of work performance 

of employees, while the age, education level, status did not affect the operational 
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effectiveness of the operating staff. Concrete products factory group Nawarat Patanakarn 

Public Company Limited and the result of multiple regression analysis found that Factors in 

the work of knowledge and understanding of work in the work environment In relation to 

people in the workplace The progress of work security Morale of work Influencing the 

effectiveness of the operation of the operating staff Precast Concrete Product Group, Nawarat 

Patanakarn Public Company Limited 55.4% of all factors are significantly related at the level of 

0.000 and when considering each factor, it is found that the working environment In relation to 

people in the workplace There was no significant relationship with the effectiveness of the 

work performance of the employees (p> .05) but the knowledge and understanding of the 

work done The progress of work security Morale of work Significantly correlated with the 

effectiveness of the employees' work (p <.05) At the statistical significance level of 0.05 

Keywords: Working factors; Work efficiency; Construction Industry 

 

บทนํา 

ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากข้ึน ทั้ง

ทางดา้นที่อยู่อาศัย ดา้นการขนส่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเหตุที่มีคุณลักษณะเด่นทางด้านความ แข็งแรง 

ทนทาน และมีความยืดหยุน่สูง ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูปจึงเปน็ที่นิยมและมีแนวโน้มการใชไ้ปใน

ทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงข้ึน โอกาสทางธุรกิจของธุรกิจผลิตภัณฑค์อนกรีตในนาม 

กลุ่มโรงงานผลติภัณฑ์คอนกรีต ของบริษัท เนาวรัตนพ์ัฒนาการ จํากัด (มหาชน) สามารถเติบโตได้อีกมาก 

เนื่องจากมีทําเลที่ตัง้อยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมหลายแห่งประกอบด้วย 1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2) 

อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) อําเภอบ้านบึง จงัหวัดชลบุรี 4) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทาํให้

ได้เปรียบการจาํหน่ายสินค้าใน กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเฉพาะดา้นตน้ทุนค่าขนสง่ที่ตํา่กว่า สามารถ

ให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อการใช้งานของลูกค้า นอกจากนี้จากการที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในนาม 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 43 ปี ทาํให้รู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีและ

ลูกค้ามีความเชื่อถือในสินค้าและบริการของบริษัทในดา้นของคุณภาพของงาน ความรวดเร็วในการทํางาน 

รวมถึงการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 
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ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเทคโนโลยี และสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้มีการแข่งขันอย่าง

รุนแรงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัท 

เนาวรัตน์พฒันาการ จํากัด (มหาชน)  จึงเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรวา่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสดุ 

องค์กรจะประสบความสาํเร็จหรือล้มเหลวย่อมข้ึนอยู่กับบุคลากรว่ามีความรู้ ความสามารถ และมีพฤติกรรมการ

ทํางานเปน็ไปในทิศทางใด เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณภาพธาํรงอยู่กับองค์กรและไม่เกิดการสูญเสียบุคลากรเหล่านัน้

ไปให้คู่แข่ง ปัจจุบนัองค์การได้ให้ความสําคัญต่อบุคคลในองค์กรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมุมมองใหม่ในขณะนี้ คือ

การมองบุคคลในเชิงของการเปน็ทุน (Human Capital) ที่สาํคัญอย่างหนึ่งขององค์กรซ่ึงหมายถึงบุคคลเป็น

พื้นฐานที่สาํคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรการบริหารจัดการบุคคลที่ดีจึงมีผลต่อความม่ันคงขององค์กรในระยะ

ยาว และในอนาคตด้วยสภาพสงัคมเศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยจีึงทาํให้สภาพของการปฏิบัติงานและลักษณะการทํางานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเชน่กัน การ

ปฏิบัติงานของบุคคลภายในองค์กรจึงต้องอาศัยปัจจัยในการทาํงาน  ด้านความรู้ความสามารถในงานทีท่ํา ดา้น

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ดา้นความสัมพันธ์กับบุคคลที่ทํางาน ดา้นความม่ังคงก้าวหนา้ในงาน ดา้นขวัญและ

กําลังใจในการทาํงาน สง่ผลให้องค์กรต้องการบุคคลสูงในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการศึกษาประสทิธิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัท เนาวรัตน์พัฒนการ จาํกัด (มหาชน) 

จึงมีความ สาํคัญต่อตัวบุคลากร และองค์กรในเร่ืองคุณภาพของงาน ความรวดเร็วในการทํางาน และการทํางาน

ให้บรรลุเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นบุคคลของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท 

เนาวรัตน์พฒันาการ จํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาํเร็จรูป 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สําเร็จรูป บริษัท เนาวรัตนพ์ัฒนาการ จาํกัด (มหาชน) 

4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบคุคลต่อประสิทธผิลในการปฏิบตัิงานของพนักงานปฏิบตัิการ กลุ่ม

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จํากัด (มหาชน) 
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5. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการทํางานต่อประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่ม

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จํากัด (มหาชน) 

สมมุติฐานการศึกษาวิจัย   

H1:  พนักงานที่มปีัจจัยสว่นบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัตงิาน กลุ่มโรงงาน

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษทั เนาวรัตน์พัฒนาการ จาํกัด (มหาชน) ที่ไม่แตกตา่งกัน 

H2:  ปัจจัยดา้นการทํางานประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจในงานที่ทํา ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน ดา้นความสัมพนัธ์กับบุคคลในที่ทํางาน ด้านความม่ันใจในงานที่ทาํ และดา้นขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน ที่มีอิทธิพลต่อประสทิธผิลในการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ 

จํากัด (มหาชน) 

ขอบเขตการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คร้ังนีคื้อ พนักงานปฎิบัติการของกลุม่โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) จํานวน  200 คน  ประกอบด้วย โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

หน่วยงานบางนา โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต หน่วยงานบางน้าํเปร้ียว โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต หน่วยงาน

มหาชัย   และโรงงานผลิตภัณฑค์อนกรีต หน่วยงานแอ๊ดว้านซ์ พรีแฟบ ตัวแปรที่ศึกษามี 2 ตัวแปร คือตัวแปร

ต้น ปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาเฉพาะ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  อายุงาน และ

มีปัจจัยในการทาํงาน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านความรู้ และความเข้าใจในงานทีท่ํา ดา้นสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน ดา้นความสัมพนัธ์กับบุคคลที่ทํางานด้านความม่ันคงก้าวหน้าในงาน ดา้นขวัญและกําลงัใจในการทํางาน 

ตัวแปรตามคือ ประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบตัิการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดา้นคุณภาพของงาน ด้านความรวดเร็วในการทํางาน 

ด้านการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย ระยะเวลาที่ศึกษา  3 – 20 มิถุนายน 2562 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท 

เนาวรัตน์พฒันาการ จํากัด (มหาชน) เพื่อนําผลจากการศึกษาไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องและ

เหมาะสม 
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2. ทราบถึงปัจจัยในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท 

เนาวรัตน์พฒันาการ จํากัด (มหาชน) เพื่อนําผลทีไ่ด้ไปกําหนดแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสม

กับพนักงานในทุกๆดา้น 

3. ทราบถึงประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

สําเร็จรูป บริษัท เนาวรัตนพ์ัฒนาการ จาํกัด (มหาชน) นําผลทีไ่ด้จากการศึกษาไปกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

4. ทราบถึงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการ 

กลุ่มโรงงานผลติภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท เนาวรัตนพ์ัฒนาการ จาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลเพื่อนําผลที่ได้ไปพัฒนาและกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับความถนัด ชํานาญ และ

ความต้องการของพนักงาน 

5. ทราบถึงผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการทาํงานต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลติภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จาํกัด (มหาชน)  นาํผลตาม

ปัจจัยในการทาํงานไปพฒันาและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน, ความรวดเร็วในการทํางาน 

และการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดของ สมพิศ สุขแสน, (2556) ได้กล่าวว่าการที่จะเกิดประสิทธิผลการทาํงานนัน้ต้องประกอบด้วย 
2 ส่วนหลักได้แก่ ผู้ทีท่ํางานและโครงสร้างการทํางานสําหรับผูท้ี่ทํางานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการ
ทํางานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอดังนั้นผูท้ี่ทํางานที่มีประสทิธิผลควรมีลักษณะดังนี้ 1) ความฉับไว หมายถึง
การจัดการกับเวลาได้อย่างดทีี่สดุรวดเร็ว ไม่ทํางานลา่ชา้ ทาํงานแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา  2) ความถูกต้อง
แม่นยํา หมายถึงการผิดพลาดในงานน้อย  3) ความรู้ หมายถึงการมีองค์ความรู้ในงานดีรู้จักศึกษาหาความรู้ใน
เร่ืองงานที่ทําอยู่ตลอดเวลา  4) ประสบการณ์ หมายถึงความรอบรู้หรือรู้รอบด้านจากการได้เห็นได้สัมผัสได้ลงมือ
ปฏิบัติบ่อยๆ  5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เชน่ คิดระบบการ
ให้บริการที่ลดข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่การบริหารงานแบบเชงิรุกเป็นต้น  6) ความสุข
จากการทํางาน หมายถึงผู้ที่ทาํงานได้อย่างมีประสิทธผิลมักจะความสุขในการทาํงาน มีความสุขจากการมีพัฒนา
ด้านการทาํงานที่ดี วิธีการทํางานที่มีประสิทธิผล กล่าวว่าผู้ที่ทาํงานได้มีประสิทธผิลต้องมีความสุขในการทํางาน 
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มีการพัฒนาด้านการทํางานที่ดี มีวิธีการของผู้ที่มีประสทิธิผลปฏิบัติดังนี้  1) ตัง้ เป้าหมายในการทํางานก่อน
เร่ิมต้นการทํางานทุกคร้ัง และเป็นเปา้หมายทีช่ัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง  2) การบริหารเวลาจะช่วยลดความไม่
เป็นระเบียบในชีวิตทําให้มีจุด มุ่งหมายในการทํางาน  3) การเพิ่มความม่ันใจในการทาํงานให้ตนเองทําให้เกิดการ
แสดงออกในทางที่เหมาะสม 4) มีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานเปน็ทีมหรือทํางานร่วมกับผูอ่ื้นทํางานอย่าง
จริงจัง จริงใจ  5) การมีคุณธรรมในการทํางาน มีการแสดงออกอย่างถูกต้องต่อเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ังคับบัญชา ทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ  6)  การเป็นบุคคลที่สามารถทําได้ตามสิ่งที่พดูหรือสัญญาไว้  7) หม่ันสร้างแรงจูงใจหรือสิ่ง
กระตุ้นจากภายในให้มีความอยากที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองจากการทํางานตลอดเวลา  8) การปรับเปลี่ยน
มุมมองหรือทัศนคติการทํางานที่ไม่เหมาะสม 9) สร้างมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ยิ้ม
แย้มแจ่มใสให้อภัยซ่ึงกันและกันเพื่อให้เกิดสภาพ แวดล้อมการทํางานที่ด ี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผลงานวิจัยของ อุสุมา ศักดิไ์พศาล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อ

ประสิทธผิลในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษทั อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จาํกัด โดยศึกษา 2 ปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 

ตําแหน่ง และอายุงาน และปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งที่เป็นพนัก งาน

ของบริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จาํกัด และผลจากการเก็บข้อมูลพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่

แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันด้านประสทิธิผลการทํางานอย่างมีนัยสําคัญ แตป่ัจจัยส่วนบคุคลในด้านอ่ืนๆ ที่

แตกต่างกัน มีความแตกตา่งกันด้านประสิทธผิลการทาํงานอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ และพบวา่คุณภาพชีวิตการ

ทํางานดา้นสภาพการทาํงานทีป่ลอดภัยมีผลต่อประสิทธิผลการทํางานของพนักงานดา้นคุณภาพงานมีค่า

สัมประสทิธิ์สหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.00 และคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยยังมีผลต่อ

ประสิทธผิลการทาํงานของพนักงานทัง้ด้านปริมาณงานและด้านความรวดเร็วในการทํางาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากันคือ 0.00 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีการเก็บข้อมูล  

งานศึกษานี้เปน็งานวิจัยเชงิสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปดิ (Close-

ended Questionnaire) ในการเก็บรวมรวบข้อมูลผู้ศึกษาวิจัยนําแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด นําไปแจกให้

กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานระดบัปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลติภัณฑ์คอนกรีต บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จํากัด 
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(มหาชน) โดยติดต่อผ่านไปยังสมุห์บัญชีทั้ง 4 โรงงาน และแจกแบบสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ระยะเวลา 18 

วัน คือระหว่างวันที ่3–20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีแหล่งข้อมูลจากการการศึกษาบทความ แนวคิดทฤษฎี

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด ประกอบด้วยปัจจัยในการทาํงาน ประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานและข้อมูลจากเว็ปไซต์ที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

นําแบบสอบถามที่เก็บไดท้ั้งหมดแปลผลในโปรแกรมสําเร็จ รูปทางสถิติ  ดงันี้ สว่นที่1 การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) จะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) วิเคราะห์ระดับปัจจยัในการทํางาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ระดับประสิทธผิลในการปฏิบัตงิาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน   

เพื่อตอบปัญหาวิจัยตามวตัถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  จะวิเคราะห์เปรียบเทียบประสทิธิผลในการ

ปฏิบัติงานจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยการทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทาํงาน

กับประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลจากปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานปฏิบตัิการ  ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่เปน็เพศชาย 

จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 อายุตั้งแต่ 20-30ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีสถานภาพโสด จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 และพนักงานมีอายุ

งานน้อยกว่า 5 ปี จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการทํางาน ประกอบด้วยปัจจัยด้านความรู้และความเข้าใจในงานทีท่ํา ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ดา้นความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทาํงาน ด้านความม่ันคงก้าวหนา้ในงาน ด้านขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน สําหรับผลอยู่ระดับสําคัญมากมีค่าคะแนนเฉลี่ย  3.89 ในด้านความรู้และความเข้าใจ

ในงาน คือ ลักษณะงานทีท่ําอยูต่รงกับความรู้ความสามารถ ในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับสําคัญ
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มากมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.56 คือพื้นที่ในการปฏิบัติงานได้จัดให้มแีสงสว่างที่เพียงพอต่อการทํางาน ไม่มีเสียง

รบกวนจนก่อให้เกิดผลเสียต่อการทํางาน ระดบัความสําคัญปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.18 บริษัทได้มีการจัด

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเคร่ืองมือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยา่งเพียงพอ ในด้านความม่ันคง

ก้าวหน้าในงานที่ทํา ระดับสําคัญมากมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94 คือมีความสัมพันธ์ทีด่ีกับเพื่อนร่วมงานผู้ใต้ บังคับ

บัญชาหัวหน้างาน และฝา่ยบริหาร ระดับความสําคัญปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.40 คือควรมีคู่มือปฏิบัติงาน

และมีคําสัง่การปฏิบตัิงานที่ทาํให้สามารถทํางานได้อย่างสะดวกและง่ายข้ึน ในดา้นความม่ันคงก้าวหน้าในงาน

ระดับความสําคัญมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 คืองานที่กําลังทําอยู่มีความเหมาะสม และทําให้รู้สกึว่าจะมีอนาคตที่

ดีข้ึน มีความ รู้สึกชอบและสนุกกับงานที่ทํา และในดา้นขวัญและกําลังใจในการทํางาน ระดับความสําคัญมาก มี

คะแนนเฉลี่ย 3.88 คือมีความเชื่อม่ันในความม่ันคงของบริษัท ระดับความสําคัญปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ย 

2.92 คือบริษัทได้จัดให้มีสถานที่พักผ่อนและกิจกรรมสัมทนาการกับพนักงานไว้อย่างเพียงพอ ส่วนในระดบั

ความสําคัญน้อยที่สุดน้อย และมากที่สุด ผลของการวิจัยไม่พบรายการใดอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในระดับนี ้

พบว่าผลการวิเคราะห์ประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน  กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสาํคัญมาก ด้วยคะแนน
เฉลี่ย 3.94 คือพนักงานม่ันใจในความสามารถของตนเองในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย รองลงมาคือพนักงาน
ทํางานได้ตรงตามเปา้หมายและงานออกมามีคุณภาพดี ทํางานมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กําหนดไว้ 
ท่านมักสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยากทํางานตลอดเวลา ทา่นมักตั้งเป้าหมายการทาํงานในแตล่ะวัน พนักงาน
ทํางานสาํเร็จได้ตามเป้าหมายตามเวลาที่องค์กรกําหนด  บริษัท/หน่วยงาน มีการควบคุมการทาํงานที่มี
มาตรฐาน  มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และความเรียบร้อยของผลงานที่สาํเร็จ แต่ลําดบัสดุท้าย คะแนน
เฉลี่ย 3.59 คือคุณภาพงานทีต่่ํากว่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์พิกัดที่ยอมรับได้ บริษทัควรให้ความสําคัญและมี
มาตรการควบคุมในดา้นคุณภาพงานที่ต่ํากวา่มาตรฐานถึงแม้จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้      
 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผล 

พนักงานปฏิบตัิการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ แตกตา่งกันมีผล

ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายงุาน แตกตา่งกัน

ผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัตงิานของพนักงานแตกตา่งกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงสอดคล้อง

ผลงานวิจัยของ ธนพล แสงจันทร์ (2556) ได้ศึกษาอิทธิพลคุณภาพชีวิตทีส่่งผลต่อประสิทธิผลการทํางานผา่น
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ความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษทัประกันภัย ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายได้ต่อเดือนของพนักงาน

ที่แตกต่างกันมีประสิทธผิลในการทํางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยในการทาํงานประกอบด้วย ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ทาํ ด้านสภาพ แวดล้อมในการ

ทํางาน ดา้นความสัมพนัธ์กับบุคคลในที่ทํางาน ด้านความม่ันคงก้าวหน้าในงาน ด้านขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานมีอิทธิผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัตงิานของพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานผลิตภัณฑค์อนกรีตสําเร็จรูป 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน)  ร้อยละ 55.4 โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอยา่งมีนัยสําคัญที่

ระดับ 0.000 และเม่ือพิจารณาเป็นแต่ละปัจจยัพบวา่ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดา้นความสัมพันธ์กับ

บุคคลในที่ทาํงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธผิลในการปฏิบตัิงานของพนักงานอย่างมีนัยสาํคัญ  (p > .05)  

แต่ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ทาํ ด้านความม่ันคงก้าวหน้าในงาน ดา้นขวัญและกําลงัใจในการทํางาน มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของพนักงานอยา่งมีนัยสาํคัญ (p<.05)  ผลงานวจิัยของ อัครเดช 

ไม้จันทร์ และนุจรีย์ แซ่จิว (2561)  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทํากับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้

ค่าประสทิธิภาพของการทาํงาน R2 เท่ากับ .054 กล่าวได้ว่าความเป็นได้ของการตั้งสมมติฐานวา่ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้านมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 5.40 ซ่ึง

ความสามารถในการทํานายมีค่าน้อย โดยปัจจัยที่มีอิทธพิลส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 94.60 เกิดจากอิทธิพลของตัว

แปรอ่ืน โดยพบว่าปัจจัยดา้นความม่ันคงก้าวหน้าในงานสามารถพยากรณ์ผลที่มีต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได้ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบวา่ด้านความรู้และความเข้าใจในงานทีท่ํา พนักงานมีความเข้าใจและเห็น

ความสําคัญของงานที่กําลังทํา มีความรู้ตามระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานของงานต่างๆดีแล้ว แต่ควรมีการฝึกอบรม

ก่อนที่จะไดล้งมือปฏิบัตงิานจริงซ่ึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่พนกังานเพื่อให้เกิดเชี่ยวชาญ และหากเกิดปัญหา

หรืออุปสรรคในการทํางาน ต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท ี

จากผลการศึกษาพบวา่ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การสืบสวนสอบสวนการออกมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนแต่บริษัทควรจัดให้มีการจัดอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเคร่ืองมือในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเพิ่มให้เพียงพอ รวมถึงบริษัทมีเจ้าหน้าที่

ดูแลด้านความปลอดภัยประจาํบริษัทโดยตรง เช่น  น้ําดื่ม ห้องสุขา เพื่อความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย

ให้กับพนักงาน 
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 จากผลการศึกษาพบวา่ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในทีท่ํางาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และฝา่ยบริหาร และได้รับความชว่ยเหลือเก้ือกูลจากเพื่อนร่วมงาน  ผู้ใต้บังคับ 
หัวหน้างาน และฝ่ายบริหารเสมอในเวลาที่มีปัญหา เป็นสิง่ที่ดีและควรรักษาไว้ แต่ควรจัดกิจกรรมให้พนักงานทํา
ร่วมกัน เช่น จัดงานกีฬาสี ท่องเที่ยวประจาํปี  เพื่อผู้บงัคับบัญชาสามารถเป็นเพื่อนสนิทที่ให้คําปรึกษาด้านการ
ทํางานและด้านส่วนตัวได้  และพนักงานทุกคนควรได้รับความยตุิธรรมภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯเท่าเทียม
กับพนักงานทุกคน เปน็การกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานและผูบ้ังคับบัญชา 
 จากผลการศึกษาพบวา่ด้านความม่ันคงก้าวหนา้ในงานทีท่ํา พบว่าพนักงานมีงานที่กําลงัทําอยู่มีความ
เหมาะสม และทาํให้รู้สึกว่าจะมีอนาคตที่ดีข้ึนมีความรู้สึกชอบและสนุกกับงานที่ทาํ รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
มีส่วนสง่เสริมให้ได้รับความก้าวหน้าแต่ควรจัดทํามีคู่มือปฏิบัติงานและมีคําสัง่การปฏิบตัิงาน ทีท่ําให้สามารถ
ทํางานได้อย่างสะดวกและง่ายข้ึน  บริษัทควรให้โอกาสศึกษาตอ่ อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และคุณวุฒิ
ให้กับพนักงาน และมีหลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 จากผลการศึกษาพบวา่ด้านขวญัและกําลงัใจในการทํางาน พนกังานมีความเชื่อม่ันในความม่ันคงของ
บริษัท มีค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ และความสามารถ แต่บริษทัควรจัดให้มีสถานที่
พักผ่อนและกิจกรรมสัมทนาการกับพนักงานไว้อย่างเพียงพอ และบริษัทควรเสนอให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่
ช่วยปรับปรุงงานของบริษทัอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นกําลงัใจในความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ของพนักงานจะได้มีการพฒันา
คร้ังต่อไปได้อีก 
 

บรรณานุกรม 

หนังสือ และวารสาร 

กันตนา เพิ่มผล. (2552). การพัฒนาประสทิธิภาพในการทํางาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาทุนมนษุย์. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2544). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 

ภรณี  มหานนท์. (2529). การประเมินประสิทธิผลขององค์การ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียสโตร์. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

ธนพล แสงจันทร์และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556). อิทธิพลคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพการทาํงานผา่นความผูกพันขององค์กร ของบริษัทประกันภัย. วารสารวิชาการ Veridian 

E-Journal. ปีที่6 ฉบบัที่ 3 ฉบบั เดือนกันยายน-ธันวาคม 2556. 

 



12 

 

อัครเดช ไม้จันทร์และนุจรีย์ แซ่จิว. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักรสายการผลิตในจงัหวัดสงขลา. วารสารราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ฉบบัเดือน มกราคม-มิถุนายน. 

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ. (2548). ทัศนคติของพนักงานที่มคีวามสัมพันธ์ต่อ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรบริษัท คูเวต ปโิตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกัด. สาร

นิพนธบ์ริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

งานวิจัย 

กัลยา ยศคําลือ. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
วิทยานพินธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ชุติภาส ชนะจิตต์. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชนั.  ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยัธนบรีุ. 

ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์. (2557). การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนกังานกรณีศึกษา:  
ศูนย์ปฏิบัติการสินเชื่อธนาคารพาณิชยไ์ทยแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต,  
มหาวิทยาลยัเนชัน่. 

อัครเดช ไม้จันทร์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

อุสุมา ศักดิ์ไพศาล. (2556). คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน). (2562). ความเปน็มาของบริษัท. เข้าถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม 2562.  

เข้าถึงได้จาก http://www.nawarat.co.th/web/index.php?content=about&subContent=bub 

สมพิศ สุขแสน. (2556). เทคนิคการทํางานให้มีประสิทธิภาพ. สืบค้นจาก https://bongkotsakorn.   

wordpress.com/2013/06/06/เทคนิคการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 

 


