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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ 
จ ากัด จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน, ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน, ด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน, ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน, ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงาน, ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
การปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12   คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 125 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.  มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0  
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ  จ ากัด   จังหวัด  
ขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
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รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน และด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 
ABSTRACT 
 The objective is to study the performance efficiency of employees in Kankwan 
Company Limited in Khonkaen Province. Include factors, fast performance, accurate 
performance, ability performance, successful performance, achieve objectives performance, 
working environment performance and human relations performance. 
 The population of this research is a group of employees in Kankwan Company 
Limited in Khonkaen Province. A sample group of 174 respondents. The instruments used 
to collect the data were analysed using computer programs for frequency, percentage, mean 
( ) and standard deviation (SD). 
 The research found that employees all respondents 174 person. Most are male 90 
peoples representing 51.7 percent. Most of ages are 41-50 years old shown 62 peoples 
representing 35.7 percent. Most of education levels are less than a bachelor,s degree level 
128 peoples representing 73.6 percent. Most of position levels are staff level 125 peoples 
representing 71.8 percent. Most of working experiences are more than 10 years shown 73 
peoples representing 42.0 percent. 
 The research found that Performance efficiency of employees in Kankwan Company 
Limited in Khonkaen Province. The overview level is the highest level. The level considering 
each side found that working environment performance and achieve objectives performance 
are the highest level respectively. The high level are ability performance, fast performance, 
successful performance, human relations performance and accurate performance 
respectively.   
 
Keyword : Performance Efficiency, Kankwan Company Limited in Khonkaen Province 
 
บทน า 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของประเทศรวมไปถึงความมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน การกระจายรายได้ อัตราการว่างงาน เป็นต้น โดยองค์ใดที่ต้องการประสบความส าเร็จ สิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึง
ก็คือ การจัดการองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
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 ประสิทธิภาพในการท างานที่ดี ช่วยท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว ช่วยท าให้
องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า การท างานไม่เพียงแต่ต้องมีความสุขเท่านั้น แต่ต้องเป็นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
จึงจะท าให้พนักงานได้ชื่อว่าเป็นคนท างานที่ท างานดี ท างานเก่ง จนเป็นที่พึงพอใจของเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน 
 องค์ประกอบของประสิทธิภาพ กล่าวให้เข้าใจได้ง่าย “ประสิทธิภาพ” คือความสามารถในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
 เราควรจะท าอย่างไร ให้ท างานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรที่เรา
ร่วมงานด้วย สิ่งส าคัญที่สุด คือการเริ่มต้นจากตัวแต่ละบุคคลเอง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้องศึกษา
หรือแสวงหาหนทางให้พนักงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
 เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น ก าลังเผชิญ
ปัญหาการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน จ านวนคู่แข่งในอุตสาหกรรมมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
พนักงานของบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จะต้องมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างประสิทธิภาพในการท างานที่ดี สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่องค์กร
ต้องการ 
 จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพนักงานภายในบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ว่าองค์กรมีแนวทางใดบ้างที่จะพัฒนาไปสู่การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้ง
บุคคลทั่วไปสามารถน าไปใช้ในการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัด
ขอนแก่น มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับของพนักงานและ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการ
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ปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน 
  
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ พนักงานของบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัด ขอนแก่น จ านวน 307 
คน (ข้อมูลจากแผนกบุคคล ณ เดือน สิงหาคม 2562) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วย
วิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 174 คน 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 2. สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีการต่างๆในการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากั ด จังหวัดขอนแก่น ให้
เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
                  ตัวแปรต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
4. ระดบัของพนกังาน 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 
บริษทัแก่นขวญั จ ากดั จงัหวัดขอนแก่น 

1. ดา้นความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 
2. ดา้นความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน 
3. ดา้นความสามารถในการปฏิบติังาน 
4. ดา้นความส าเร็จตรงเวลาในการ  
    ปฏิบติังาน 
5. ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ  
    ปฏิบติังาน  
6. ดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
   ในการปฏิบติังาน          
7. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
    ในการปฏิบติังาน  
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน   
 ทฤษฎี 12 หลักการท างานให้มปีระสิทธิภาพของ Harrington Emerson 
 แนวคิดของ อีเมอร์สัน กล่าวว่า คือการน าหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก าหนดเป็นหลักการ
บริหาร ใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการกับประสิทธิภาพของคน โครงสร้าง และเป้าหมายขององค์กร แสดงหลัก
ประสิทธิภาพ 12 ประการ โดยมุ่งที่การท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้น ดังนี้ 
 1. ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (Clearly defined ideals) 
 2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไป พิจารณาจากความน่าจะเป็นไปได้ของงาน (Common sense) 
 3. ให้ค าแนะน าที่ดี ที่ถูกต้องสมบูรณ์ (Competent counsel) 
 4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน (Discipline) 
           5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม (Fair deal) 
           6. มีข้อมูลพร้อมท างานที่เชื่อถือได้ (Reliable information) 
           7. ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) 
            . มีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลา (Standard  and  Schedule) 
 9. ผลงานได้มาตรฐาน (Standardized condition) 
 10. ด าเนินงานถือเป็นมาตรฐานได้ (Standardized operation) 
           11. มาตรฐานที่ก าหนดสามารถปฏิบัติได้ (Standardized directing) 
           12. ให้บ าเหน็จรางวัล แก่ผู้ปฏิบัติงานดี (Efficiency reward) 
 แนวคิดของ Harrington Emerson ที่ได้กล่าวถึงภาพรวมของประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งสามารถ
อนุมานได้ว่า การท างานให้เกิดประสิทธิภาพต้องดูจากความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่มีมาตรฐานที่ระบุไว้
ได้อย่างถูกต้อง มีความรวดเร็ว ส าเร็จตรงเวลาในการท างาน ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น จากการให้ค าแนะน าที่ดี และการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ซึ่งต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก และหากเป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน
ทั้งหมด ยิ่งมากเท่าไหร่ ก็จะถือว่า เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่มากข้ึนตามไปด้วย 
 
 ข้อมูลบริษัท แก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 ตั้งอยู่ที่ อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 เป็นโรงงานสายการผลิตสุราในเครือบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด มหาชน ผู้ค้าส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โรงงานสุรา 3 กลุ่มใหญ่ โดยมีผลิตภัณฑ์
ส าคัญคือ สุราขาว 40 ดีกรี ตรารวงข้าว ยอดสุราของไทย ที่ทั้งชื่อเสียงและรสชาติ ประทับอยู่ในความทรงจ า
ของคนไทยมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ  
 เป็นโรงงานที่มีความทันสมัยแต่ใช้พลังงานน้อย และควบคุมทุกระบบด้วยวิทยาการล่าสุดจากยุโรป 
นับเป็นโรงงานผลิตสุราที่ทันสมัยที่สุดโรงงานหนึ่งในแห่งยุค ด้วยสภาพการพัฒนารอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ปัจจุบันได้กลายเป็นโรงงานที่รับสืบทอดต านาน และถือกรรมสิทธิ์สุราขาว 40 ดีกรี ตรารวงข้าว  และสุร า
ส าคัญชนิดต่างๆ  
 บริษัท แก่นขวัญ จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท สุราบางยี่ขัน  ได้ประมูลซื้อโรงงานสุรา จังหวัด
ขอนแก่น จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งเดิม บริษัท สุราทิพย์มหาสิน จ ากัด เป็นผู้ประมูลรับ
ด าเนินการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 252 -2542  และได้ด าเนินการผลิตตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2543  เป็นต้นมา 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วการปฏิบัติงาน ด้านความถูก
ต้องของการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า พนักงานที่มีเพศและอายุงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
พนักงานที่มีอายุ การศึกษา หน่วยงานและต าแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมธี ไพรชิต (2556) ศึกษาเรื่อง การหาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนัก 
งาน กรณีศึกษา บริษัท สุธานี จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานในภาพรวมจัดอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยความมั่นคงในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญปานกลาง ปัจจัยค่าจ้างและค่าตอบแทน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญน้อย ปัจจัยการยอมรับนับถือในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญปานกลาง ปัจจัยลักษณะของ
งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญน้อย ปัจจัยการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ในภาพรวมอยู่ในระดับ
นัยส าคัญปานกลาง และปัจจัยการฝึกอบรมการพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญน้อย 
 พิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558) ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 
ดาว ย่านสยามสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง (  = 
3.96) ส่วนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (1) ควรมีการมอบอ านาจการตัดสินใจให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการท างานอย่างเป็นระบบ (2) 
ควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างานให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยังพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและ 
(3) ควรปรับปรุงวิธีการท างานให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 แรงจูงใจในการ
ท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ซึ่งมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
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 นางชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา รองลงมาด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ส่วนปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงาน พบว่า ภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างด้านระบบการจัดการ และด้านการเพิ่มมูลค่า
งาน ด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร ด้านทักษะการบริหาร และด้านสไตล์การบริหาร  
 พีรญา ชื่นวงศ์ (2560) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาธุรกิจการขนส่งใน
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการให้บริการ 
และด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย 
 ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของข้าราชการทหาร
ประจ า สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานจ านวน 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในประเด็นลักษณะงานที่
รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถสูงสุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น จ านวน 307 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamae)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 5% ได้
กลุ่มตัวอย่าง 174 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability) และเลือกใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัด
ขอนแก่น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับของพนักงาน ประสบการณ์ในการท างาน มีจ านวน 5 
ข้อ 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 7 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
มาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด = 5 คะแนน, มาก = 4 คะแนน, ปาน
กลาง = 3 คะแนน, น้อย = 2 คะแนน และน้อยที่สุด = 1 คะแนน 
 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด 
จังหวัดขอนแก่น และตรวจสอบเนื้อหาว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาที่เหมาะสม ซึ่ง
มีเกณฑ์การตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
 วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังนี้ 
 1. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้ 
 2. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.50-1.00 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบแล้วไปแจกให้แก่
ประชากรที่ก าหนดไว้ เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนน
แบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉลี่ย ( ) ส าหรับวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแก่นขวัญ 
จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 174 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และเพศหญิง จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4 .3 ส่วนใหญ่ มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ 21-30 ปี จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.6, 31-40 ปี จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 21.  และ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 19 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 10.9 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12   คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.6 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ  1.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.  รองลงมาคือพนักงานระดับหัวหน้างาน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 และพนักงานระดับ
ผู้บริหาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ 1-5 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9, 6-10 ปี 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
แก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น มีองค์ประกอบ 7 ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูก
ต้องในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้าน
การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.21 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (  = 4.36,  = 
4.31) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในการปฏิบัติงาน และด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน (  = 4.20,  = 4.1 ,  = 4.16,  = 4.16,  
= 4.11) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สถานภาพส่วนบุคคล 
 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัด
ขอนแก่น ผู้ตอบแบบสอบถาม 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และเพศ
หญิง จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 .3 ส่วนใหญ่ มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 
รองลงมาคือ 21-30 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6, 31-40 ปี จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 21.  
และ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 12   คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.3 และ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  1.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 71.  รองลงมาคือพนักงานระดับหัวหน้างาน จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.9 และพนักงานระดับผู้บริหาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ 1-5 ปี จ านวน 
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52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9, 6-10 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 และน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 
 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน และด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น   โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน และด้านความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
 
 1. ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และง่ายต่อการปฏิบัติ ความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี ช่วยในการปฏิบัติงาน และ
เอกสารในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและชัดเจน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การให้ความส าคัญ
กับความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติแล้วทันต่อเวลาและความเหมาะสมในการจัด
หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา รองลงมาด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ส่วนปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงาน พบว่า ภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างด้านระบบการจัดการ และด้านการเพิ่มมูลค่างาน ด้าน
กลยุทธ์ ด้านบุคลากร ด้านทักษะการบริหาร และด้านสไตล์การบริหาร 
 
 2. ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การ
ปฏิบัติงานถูกต้องโดยค านึงถึงความส าเร็จในเวลาที่ก าหนด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ได้รับการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จริง มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบไปตามหน้าที่ของพนักงานไว้อย่างชัดเจน 
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มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญในงานที่ท า และเอกสารในการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ชัดเจนและแม่ นย า 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) พบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของ
ข้าราชการทหารประจ า สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานจ านวน 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในประเด็นลักษณะ
งานที่รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถสูงสุด ปัจจัยค้าจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานจ านวน 4 ด้าน คือ 
1) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็นในประเด็นการได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด 2) ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความเชื่อมั่นต่ออนาคตขององค์กร
สูงสุด 3) ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีระดับความคิดเห็นในประเด็นความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้สูงสุด 
และ 4) ปัจจัยด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นในประเด็นงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
สูงสุด  
 
 3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เข้าใจ
ภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน มีความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงานและได้รับค าแนะน าในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีความสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องของการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 4. ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ และหน่วยงานได้ก าหนดให้มีการควบคุมการประเมินผลความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หน่วยงานมีการพัฒนาตัวชี้วัด
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงตรง หน่วยงานได้ก าหนดให้มีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และเกณฑ์งานที่ใช้ในการเลื่อนต าแหน่งเหมาะสมชัดเจน ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (255 ) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.5  แรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7  ซึ่ง
มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก  
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 5. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
หน่วยงานได้ก าหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน หน่วยงานได้แจ้งนโยบาย 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน หน่วยงานมีการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ก าหนดไว้ งานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เสมอ และมีการ
ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตนเองไว้ล่วงหน้า ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ พิชญา วัฒนรังสรรค์ (255 ) พบว่า การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวย่านสยามสแควร์  ซึ่งมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (1) ควรมีการมอบอ านาจ
การตัดสินใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องความผิดพลาด
ในการท างานอย่างเป็นระบบ (2) ควรมีการตั้งเป้าหมายในการท างานให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปยัง
พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและ (3) ควรปรับปรุงวิธีการท างานให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถท างานทดแทนกัน
ได้  
 
 6. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
การดูแลทรัพยากรในงานเสมือนหนึ่งเป็นสมบัติของท่าน การวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมาย และวิธี
ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งไปสู่ผลส าเร็จของงาน การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ การมีส่วนช่วยประหยัดทรัพยากรขององค์กร และการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และเหมาะสม ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ พีรญา ชื่นวงศ์ (2560) 
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการท างานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการให้ บริการ และด้านการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจในอนาคตจ าเป็นต้องมีแนวคิดการบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ มีแรงขับ ความ
กระตือรือร้น และเป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพมากขึ้น 
 
 7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ท่านสามารถ
ประสานประโยชน์ของท่านและบุคคลอื่นเข้าด้วยกันได้ และเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อน 
สามารถที่จะขอค าปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานได้ และหน่วยงานเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ เมธี ไพรชิต (2556) พบว่า การหาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สุธานี จ ากัด ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานในภาพรวมจัดอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ปัจจัยความมั่นคงในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สุธานี 
จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญปานกลาง ปัจจัยค่าจ้างและค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท สุธานี จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญน้อย ปัจจัยการยอมรับนับถือ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สุธานีจ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญปานกลาง ปัจจัยลักษณะของงานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สุธานี จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญน้อย ปัจจัย
การติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สุธานี จ ากัด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญปานกลาง และปัจจัยการฝึกอบรมการพัฒนาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท สุธานี จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับนัยส าคัญน้อย 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทแก่นขวัญ จ ากัด จังหวัดขอนแก่น 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ หน่วยงานควรแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความ
ถูกต้อง และมีการปรับน าความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น มีการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อรวบรวมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหาและสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับเอกสารในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ
และชัดเจน เช่น มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุม ควรมีการน าเอกสารการปฏิบัติงาน
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหายิ่งขึ้น 
 
 2. ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ หน่วยงานควรมีการให้ความส าคัญการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโดยค านึงถึงความส าเร็จใน
เวลาที่ก าหนด เช่น การที่หัวหน้างานได้มีการมอบหมายงานให้กับพนักงานในหน่วยงาน ควรมีการสอนงานและก าหนด
กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จที่มีความชัดเจน และมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จริง นอกจากนี้หัวหน้างานควรการกระจายอ านาจความรับผิดชอบไปตามหน้าที่ของพนักงานตามหน้าที่ของแต่
ละคนที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
 
 3. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ พนักงานจะต้องเข้าใจภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน เช่น หัวหน้างาน
ควรท าการชี้แจงรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายแก่พนักงานในหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้ ความสามารถและ มีความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หัวหน้างานควรแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
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การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในทีม เช่น มีการสอบถามถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบเจอ และมีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้งานเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
 4. ด้านความส าเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญในเรื่องพนักงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง เช่น ให้รางวัลแก่พนักงานดีเด่นที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด และ
หน่วยงานควรมีการก าหนดการควบคุม การประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เช่น มีการแจ้ง
กฎเกณฑ์ ให้เป็นที่ให้ทราบโดยทั่วกันในเรื่องเลื่อนต าแหน่ง นอกจากนี้หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานอย่างเที่ยงตรง ให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับของพนักงานทุกคน เช่น มีการแจ้ง Job Description ของพนักงาน
ในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทราบและตระหนักถึงงานที่ตนเองจะต้องปฏิบัติงานและรับผิดชอบให้ดีที่สุด 
 
 5. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ หน่วยงานควรก าหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงาน และหน่วยงานควรแจ้งนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงาน ให้พนักงานเข้าใจอย่างชัดเจน เช่น 
ในหน่วยงานควรมีการจัดประชุมเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อพนักงานได้รับมอบหมายงานใหม่ ควรมีการสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันในจุดประสงค์ของการจัดการประชุม นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการ
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ก าหนดไว้ เช่น มีการเก็บเอกสารหรือข้อมูลที่สามารถ
ทวนสอบการปฏิบัติงานได้  
 
 6. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ หน่วยงานควรส่งเสริมให้พนักงานดูแลทรัพยากรในงานเสมือนหนึ่งเป็นสมบัติของตนเอง 
เช่น มีการก าหนดผู้รับผิดชอบแบ่งพื้นที่ ที่ต้องดูแล รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ให้เสื่อม
ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว มีการจัดตาราง ดูแล ซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่เกิดความขัด
คล่อง ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานควรส่งเสริมให้พนักงานสามารถ
วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป้าหมาย และวิธีปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งไปสู่ผลส าเร็จของงาน นอกจากนี้
หน่วยงานควรน า เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมให้งานมีประสิทธิมาก
ขึ้น  
 
 7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ หน่วยงานควรส่งเสริมการให้พนักงานได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจาก เพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างดี เช่น ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรท าการ
ประสานประโยชน์ของพนักงานเข้าด้วยกัน นอกจากนี้หน่วยงานควรส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
เช่น หน่วยงานควรจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดน าเที่ยว
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ประจ าปี ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการปฏิบัติงานที่ดีย่อมท าให้สามารถช่วยกันสร้างสรรค์งานที่ดีและมี
ประสิทธิภาพออกมา 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับการน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรอื่นๆ 
 2. ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแก่นขวัญจ ากัด จังหวัดขอนแก่น ที่
ผู้วิจัยน ามาวิจัยนั้น ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นผลกระทบต่อเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอีกหลาย
ประการ ซึ่งควรจะน ามาเป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ด้านคุณภาพของงาน ได้แก่ มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
ไว้ล่วงหน้า มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้ มีคุณภาพมากและประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และด้านปริมาณงาน ได้แก่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปริมาณงานได้ตามมาตรฐานที่องค์กรตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
และท าการเปรียบเทียบปริมาณงานที่คาดว่าจะได้รับผิดชอบในเวลาที่ควรจะเป็น ซึ่งจะท าให้การวิจัยในเรื่องนี้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
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