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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัในการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานของ
พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอืพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการจ านวนทัง้สิน้ 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย
ค่าความถี่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและสถติเิชงิอนุมานประกอบดว้ย Independent Samples t-test, 
One-way ANOVA และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานให้ความส าคัญกับปจัจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 มรีะดบัความคดิเหน็
เกี่ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (2) ปจัจยัในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
การปฏบิตัิงานของพนักงานโดยรวมเป็นไปในทศิทางเดียวกนัซึ่งมรีะดบัความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลางอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั (Keywords) ไดแ้ก่ (1) ปจัจยัในการปฏบิตังิาน (2) ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to investigate the factors that affect performance efficiency of 

employees in Bangpu Industrial Estate Area, Samutprakan Province. Asample of 400 employees were drawn 

from Bangpu Industrial Estate Area, Samutprakan Province. Data were analyzed by using descriptive 

statistics including frequencies, percentile, standard deviation, and inferential statistics including Independent 

Samples t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s Correlation Coefficient. 

 The results of the study were as follows: (1)the employees In Bangpu Industrial Estate Area, 

Samutprakan Province, placed an importance on the factors that affected their performance efficiency at a 

much level with average mean score of 3.77, and had opinions about the performance efficiency at a much 

level with average mean score of 3.95; and (2)all the factors affecting performance of the employees in 

Bangpu Industrial Estate Area, Samutprakan Province related to the overall performance efficiency of the 

employees in a linear way with a moderate level of relationship at the 0.01 significance level. 

 

 

Keywords: (1) factors affecting performance, (2) performance efficiency  

  * This article is compiled from the  independent  study of The Factors Affecting Performance 
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บทน า 
ในปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เช่นทุกวนัน้ี บุคลากรนับเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ ซึ่ง

องค์กรต่างๆ จะต้องเกดิการพฒันาประสทิธภิาพการท างานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้และจะต้องให้ความส าคญักบั

บุคลากร เพราะบุคลากรเป็น ปจัจยัทีส่ าคญัทีส่ดุของการท างานทีส่ง่ผลใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่าง

ไว ้องคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็จะตระหนักอยู่เสมอว่า บุคลากรเป็นสนิทรพัยส์ าคญั ทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รรบัมอืกบัความ

ทา้ทายที่องคก์รต้องเผชญิทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตได ้การทีอ่งคก์รจะปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงและสามารถ

ตดัสนิใจอย่างเหมาะสมไดน้ัน้ จะต้องมกีารประสานความร่วมมอืกนัระหว่างพนักงาน องคก์ร หรอืแมก้ระทัง่กบัคู่แข่ง 

เพื่อทีจ่ะหาวธิแีกไ้ขปญัหาใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้  การทีอ่งคก์ารใดๆ จะบรรลุเป้าหมายของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสว่น

หนึ่งจะตอ้งมาจากบุคลากรทีม่คีวามพงึพอใจในการท างานและการใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตังิานของพนักงาน เป็น

การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีช่่วยใหพ้นกังานท างานส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพจงึเป็นสิง่ส าคญั พนักงานใน

บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมทุกคนจ าเป็นตอ้งคดิและปฏบิตังิานในแนวทางทีต่่างออกไป ซึง่องคก์รที่สามารถ

ปรบัตวัได้อย่างรวดเรว็เท่านัน้ที่จะอยู่รอดได้ ดงันัน้องค์กรจะต้องมกีารสื่อสารที่ชดัเจนและฝึกอบรมพนักงานอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิได ้ 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีบริษัทและโรงงานตัง้อยู่ค่อนข้างมาก  

พนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปมูจี านวนมาก จงึเกดิปญัหาในการด าเนินการ พนักงานรูส้กึว่าพวกเขาไม่ไดร้บั

การสนับสนุนจากส่วนงานอื่นๆ องคก์รไม่ไดส้นับสนุนให้เกดิการร่วมมอื แบ่งปนัความคดิเหน็ และแลกเปลี่ยนขอ้มูล

ต่างๆ ระหว่างกนัเท่าทีค่วร ตอ้งทนกบัภาวะแรงกดดนัสงู และองคก์รของตนด าเนินงานอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ

ไม่มรีะบบการจดัการและโครงสรา้งทีด่พีอไม่ไดส้่งเสรมิการสรา้งสมดุลระหว่างชวีติส่วนตวักบัชวีติการท างาน ซึง่การ

ปรบัปรุงดา้นผลติภาพนัน้สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใหพ้นักงานได้รบัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 

การให้ความส าคญักบัการสร้างความสมดุลในชวีติการท างานของพนักงาน และการน าเทคโนโลยีดจิติอลมาใช้เพื่อ

ส่งเสรมิใหก้ารท างานของพนักงานง่ายขึน้ พนักงานในจงึไม่ใส่ใจในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่ ในปจัจุบนัองคก์รจะมี

พนักงานหลากหลายช่วงวยั ท าให้การท างานร่วมกนัดูจะเป็นเรื่องยากมากขึน้ องค์กรต่างๆ จงึจ าเป็นต้องมรีะบบ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน แนวทางปฏบิตั ิและการสง่เสรมิทกัษะทีเ่หมาะสม เพื่อใหพ้นกังานในทุกช่วงวยั ท างานไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

โดยการบรหิารประสทิธภิาพนี้ จะตอ้งพฒันาบุคคลในการท างานของพนักงานในองคก์รและร่วมมอืกนัในการ

ท างานเพื่อก าหนดการปฏบิตังิานทีต่อ้งการเป็นสิง่ส าคญั  และเครื่องมอืทีส่ าคญัอย่างหนึ่งในการตดัสนิความส าเรจ็หรอื

การล้มเหลวของการท างานร่วมกนัของบุคลากร ทัง้การสื่อสารภายในองค์กรและนอกองคก์ร ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็น

อย่างยิง่ทีบุ่คลากรภายในองคก์รจ าเป็นต้องมคีวามรู้และทกัษะเกีย่วกบัสื่อสารเพื่อใชใ้นการปฏบิตัิงานเพื่อท าให้เกดิ

ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดยองค์กรจะต้องเปิดรบัวธิีการท างานรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาปรบัใช้กบัองค์กรและ

พฒันาไปควบคู่กบัความสามารถของพนกังาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานน าเสนอความคดิเพื่อปรบัปรุงการท างานแลว้

น ามาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบังานของตนเองและพฒันากระบวนการการท างานให ้มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ และสมัฤทธิผ์ลมาก

ยิง่ขึน้ เพื่อตอบสนองกบัความท้าทายของการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ เป็นสิง่ส าคญัในการขบัเคลื่อน

องคก์รสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 



ดงันัน้ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานจงึเป็นสิง่ส าคญั การที่องค์กรจะบรรลุผลตามที่วางเป้าหมายไว ้

องค์กรจะต้องมคีวามชดัเจนเรื่องผลการปฏบิตัิงานกบัการให้ค่าตอบแทนและการพฒันาบุคลากรให้พนักงานรูส้กึว่า

ตนเองได้รบัค่าตอบแทนที่มคีวามชดัเจนและยุติธรรมละพนักงานรู้สกึว่าผลการปฏบิตัิงานดขีึ้นและน ามาซึ่งโอกาส

ความก้าวหน้าในการท างานตนเอง ได้รบัค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และพนักงานในองค์กรได้รบัความชดัเจนเรื่อง

ความกา้วหน้าในสายอาชพี  

จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นจากการศึกษาปจัจยัการท างานที่มีผลต่อประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงานของ

พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ ผู้ศกึษาจึงสนใจที่จะหาแนวทางที่จะให้พนักงานใน

องคก์รมที างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะช่วยลดปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร และเพื่อน าขอ้มูลไปปรบัใชใ้นการ

บรหิารงานและเพื่อสง่เสรมิพฒันาประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน พนกังานจะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการ

ท างาน การเอาใจใสใ่นการปฏบิตังิานและมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานเพิม่

มากขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาปจัจยัการท างานทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรม

บางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมติฐานการวิจยั  
1. ปจัจยัสว่นบคุคลทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ 

ขอบเขตการวิจยั 
1.ขอบเขตด้านพืน้ท่ีและประชากรกลุ่มตวัอย่าง  

สถานที ่นิคมอุตสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมุทรปราการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคอื ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ พนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

จงัหวดัสมุทรปราการ   

2.ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืนและระยะเวลาในการท างาน(ปี)    

ปจัจยัในการท างาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน  ความสมัพนัธก์บับุคคลในการปฏบิตังิานความกา้วหน้าในวชิาชพี 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน  และเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานไดแ้ก่ดา้นสว่นบุคคลและดา้นผลการปฏบิตังิาน 

3. ขอบเขตด้านเวลา 

การศกึษาครัง้นี้ใชร้ะยะเวลาการด าเนินงานตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 – เมษายน 2562 

 



ประโยชน์ท่ีได้รบั 
จากการศึกษาครัง้นี้ท าให้พฒันาประสทิธิภาพในการท างานของพนักงาน และท าให้องค์กรพฒันาและมี

ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ น าผลทีไ่ดไ้ปก าหนดแนวทางในการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของพนักงาน เพื่อ

เป็นการสร้างขวัญและก าลงัใจให้กับพนักงาน  น าผลที่ได้จากการวิจัยไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในเขตนิคมอตุสาหกรรมบางป ู

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยการคน้ควา้ทฤษฎแีนวคดิและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทฤษฎีแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
ทฤษฎ ี2 ปจัจยัของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) โดยหลกัการเบือ้งต้นของทฤษฎนีี้ไดอ้ธบิาย

ถึงปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและองค์กรของพนักงานกับปจัจัยที่ช่วยเสริมแรงจูงใจให้พนักงานมี

ประสทิธภิาพในการท างานทีส่งูขึน้และมคีวามพงึพอใจในงานทีส่งูขึน้ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

1.ปจัจยัอนามัย (Hygiene Factor) เป็นปจัจยัที่ป้องกนัไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน (Job 

dissatisfaction) ปจัจยัสขุอนามยัจะเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของงาน เช่น นโยบายและการบรหิารงานขององคก์าร 

ลกัษณะของการบงัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมงาน สภาพการท างาน ความมัน่คงในงาน อตัราค่าจา้ง  

เป็นตน้  

2.ปจัจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปจัจยัที่กระตุ้นให้เกดิแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การท างานมี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ผลผลติเพิม่ขึน้ ท าใหบุ้คคลเกดิความพงึพอใจในการท างาน (Job satisfaction) ไดแ้ก่ โอกาสใน

การเจรญิกา้วหน้า ความส าเรจ็ในงาน การไดร้บัการยกย่องชมเชย การไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานในขัน้สงูขึน้ไป 

การเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้  

ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
Deena David ( 2009 อา้งถงึใน ประภาพร พฤกษะศรี 2557) ไดก้ล่าวถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานของพนกังานประกอบไปดว้ยปจัจยัหลายๆอย่าง เช่น ความรู ้ทกัษะท าใหก้ารปฏบิตังิานของพนักงานดขีึน้ 
พนกังานมคีวามรู ้มทีกัษะ และทศันะคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน ท าใหพ้นักงานมปีระสทิธภิาพในการท างาน พนักงานใน
องคก์รประสบปญัหาครอบครวัส่งผลกระทบต่อการท างาน นายจา้งควรช่วยเหลอืพนักงาน ซึง่จะช่วยใหผู้้ปฏบิตังิาน
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 

อนุศกัดิ ์ ฉิ่นไพศาล (2558, หน้า 53) ไดก้ล่าวถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการปฏบิตังิานมอียู่ดว้ยกนั 6 ประเภท 

คอื 1.ระบบของการจดัองคก์ร 2.แรงจงูใจ 3.เครื่องมอืและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 4.ความรูแ้ละทกัษะ    

5.ลกัษณะเฉพาะบุคคล  6.สภาพแวดลอ้มภายนอก  

Peterson & Plowman (1953 , อา้งถงึใน นางสาวปญัญาพร ฐติพิงศ,์ 2558)ไดใ้หแ้นวคดิและสรปุองคป์ระกอบของ
ประสทิธภิาพในการท างานไว ้4 ขอ้ดงันี้ 

1. คุณภาพของงาน ตอ้งมคีุณภาพสงูคอืผลผลติและผูใ้ชป้ระโยชน์ตอ้งมคีวามคุม้ค่าและเป็นทีน่่าพงึพอใจ 

2. ปรมิาณงานคอื งานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามผลทีค่าดหวงั 

 3. เวลาคอื เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานตอ้งอยู่ในลกัษณะทีถู่กตอ้งและเหมาะสมตามหลกัการ 

4. ค่าใชจ้่ายคอื ในการด าเนินงานทัง้หมดจะตอ้งเหมาะสม การลงทุนน้อยและตอ้งไดก้ าไรมากทีส่ดุ 



จากแนวคดิและทฤษฎขีา้งต้นจงึไดส้รุปองคป์ระกอบของประสทิธภิาพการปฏบิตังิานจากแนวคดิของพเีตอรซ์นัและพ
ลาวแมน มาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้นี้ 

1.ด้านส่วนบุคคลหมายถงึ พฤตกิรรมในการท างาน หรอืการด าเนินงานต่าง ๆ สมัพนัธก์นั เพื่อใหม้คีวามรู้

ความเขา้ใจในการปฏบิตังิาน ซึง่ประสทิธภิาพขององคก์รจะขึน้อยู่กบัคุณลกัษณะและคุณสมบตัทิีพ่งึปรารถนาในดา้น

ต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถทีเ่กีย่วกบังานใน

หน้าที่ ความเป็นผู้น า ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะด้านเทคโนโลยี ทกัษะด้านการบริหารจดัการ เจตคติ ค่านิยมที่พึง

ปรารถนา ความสามารถในการพฒันาคน พฒันางาน และการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบันโยบาย และแผนการ

ด าเนินงานขององคก์ร 

2.ด้านผลการปฏิบติังาน หมายถงึ การประเมนิผลของการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ โดยอยู่บนพืน้ฐานของ

ความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดยีวกนั  

ดา้นคุณภาพ   หมายถงึ การด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นไปตามขอ้ก าหนดทีต่อ้งการ ผลงานออกมา

ส าเรจ็ตรงตามเป้าหมาย 

ดา้นปรมิาณ  หมายถงึ มผีลงานตรงตามเป้าหมาย ขอ้ตกลง หรอืมาตรฐานของงาน 

ดา้นผลผลติ หมายถงึ การวดัโดยรวมของการผลติสนิคา้และบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ผลผลติเป็น

การวดัวธิกีารจดัการทรพัยากรใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคต์ามเวลาอย่างเหมาะสม 

ดา้นเวลาในการปฏบิตังิาน หมายถงึ เวลาทีใ่ชก้ารด าเนินงาน ใหเ้หมาะสมและใหง้านเสรจ็ทนัเวลาทีก่ าหนด
ไว ้
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

นิ่มนวน ทองแสน (2557) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน กลุ่มธุรกจิผลติเครื่องส าอาง

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบของความคาดหวงัในการท างาน

โดยรวมอยู่ในระดบัมากเรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย อนัประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้น

ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นค่าจา้งและสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความมัน่คงใน

งาน และพบว่ากลุ่มตวัอย่างมปีระสทิธภิาพการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยจ าแนกเป็นดา้น เรยีงล าดบัจาก

มากไปน้อย คอื ดา้นสว่นบุคคล ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 และดา้นผลปฏบิตังิาน ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96นอกจากนี้

ยงัพบว่า องค์ประกอบความคาดหวังของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอาง ในเขตจงัหวดัปทุมธานีทุกด้านมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานโดยรวมเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัซึง่มรีะดบัความสมัพนัธก์นั

ในระดบัปานกลางอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01โดยดา้นทีม่คีวามสมัพนัธม์ากทีสุ่ด คอื ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพื่อนร่วมงาน 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมุทรปราการจ านวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ทดสอบความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอื(Reliability) ผูว้จิยัไดน้ าเครื่องมอืทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปด าเนินการ

ทดสอบ โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างจรงิมากทีสุ่ดจ านวน 



30 ชุดเพื่อน ามาทดสอบความน่าเชื่อถอื โดยใชว้ธิกีารค านวณสมัประสทิธิแ์อลฟ่า(Alpha Coefficient) ของครอนบาค

(Cronbach) โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติในการวเิคราะห์พบว่า ปจัจยัการปฏบิตัิงานมค่ีาเท่ากบั0.946 และ

ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน มคี่าเท่ากบั 0.889 

การวิเคราะหข้์อมลู 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่สถติเิชงิพรรณนาใช ้ความถี่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและใชส้ถติเิชงิอนุมานใชว้เิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตใินแต่ละขอ้วเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานโดยใชว้ธิกีารทดสอบ Independent Sample t-test ส าหรบัขอ้มูลที่
จ าแนกเป็น 2 กลุ่มและวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ส าหรบัขอ้มลูทีแ่จกแจงมากกว่า 
2 กลุ่มโดยหากพบความแตกต่างทีเ่กดิขึน้จะต้องท าการเปรยีบเทยีบโดยใชว้ธิ ีLSD และท าการทดสอบความสมัพนัธ์
ดว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation) 
ผลการวิจยั 

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด

สมุทรปราการ จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 264 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 66.0 มอีายุระหว่าง 25- 35 ปี จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ43.0 มรีะดบัการศกึษาประถมศกึษา / มธัยมศกึษา  

จ านวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.7  มรีายไดต่้อเดอืน จ านวน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

69.0 มรีะยะเวลาในการท างานระหว่าง 1-5 ปี  จ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ  40.8 

พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการใหค้วามส าคญักบัปจัจยัในการปฏบิตังิานของ

พนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั3.77 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานให้

ความส าคญัดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 รองลงมา ดา้นลกัษณะ

งานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 ดา้นความกา้วหน้าในวชิาชพีมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 และดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการให้ความส าคญักบัประสทิธิภาพในการ

ปฏบิตังิานพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าให้

พนกังานใหค้วามส าคญั คอืดา้นสว่นบุคคลอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 และดา้นผลการปฏบิตังิานมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.91ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทดสอบสมมติฐานที่ 1. ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการท างานงาน (ปี)พบว่าพนักงานที่มีเพศและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมี

ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานด้านส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนัและพนักงานที่มีอายุ ระดบัการศึกษาและ

ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานดา้นส่วนบุคคลแตกต่างกนั พนักงาน

ทีม่เีพศ อายุระดบัการศกึษารายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพในปฏบิตังิานของ

พนกังานดา้นผลการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมตฐิานที่ 2 ปจัจยัในการปฏบิตังิานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการทุก

ด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีระดับ

ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลางอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มจี านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน 



ด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในการปฏบิตัิงาน ด้านความก้าวหน้าในวชิาชพี ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน

เงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

อภิปรายผล 
จากการศกึษาปจัจยัที่มสี่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

จงัหวดัสมุทรปราการผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูไดข้อ้สรุปซึง่อภปิรายผลไดด้งันี้ 

พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการที่มีเพศและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นส่วนบุคคลและดา้นผลการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้อาจเนื่องมาจากการปฏบิตังิานไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิมกีารปฏบิตังิานในลกัษณะเดยีวกนั มหีน้าที่

ตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนั ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาเหมอืนกนั และพนกังานสว่นใหญ่รายไดอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คยีง

กนั มคีวามรู้และความสามารถเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ในการท างานร่วมกนัไม่ว่าจะเพศชายหรอืเพศหญิงจงึมปีระสทิธ ิ

ภาพในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิ่มนวน ทองแสน (2557) ปจัจยัที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน กลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานีพบว่าพนักงานผลิต

เครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานีทีม่เีพศและรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่แตกต่าง

กนั 

พนกังานทีม่อีายุ ระดบัการศกึษาและระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัจะมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ

พนักงานด้านส่วนบุคคลแตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เนื่องจากพนักงานที่มีประสบการณ์ท างาน

มากกว่า มีความอดทนสูงกว่า  ย่อมมีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติถูกต้องแม่นย ามากกว่าคนที่อายุงานน้อย ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิ่มนวน ทองแสน (2557) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน กลุ่มธุรกจิ

ผลิตเครื่องส าอางในเขตจงัหวัดปทุมธานี พบว่าพนักงานผลิตเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่มีอายุ ระดับ

การศกึษาและระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  

ดา้นความกา้วหน้าในวชิาชพี โอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่งในการปฏบิตังิาน พนกังานใหค้วามคดิเหน็ในระดบัปาน

กลาง เนื่องจาก พนักงานต้องมีประสบการณ์ในการปฏบิตัิงานในต าแหน่งงานที่ตนเองปฏบิตัิอยู่เพื่อพฒันาความรู ้

ความสามารถใหเ้หมาะสมกบัการเลื่อนต าแหน่งทีจ่ะไดร้บัของพนักงาน  พนักงานจะต้องมคีวามกระตอืรอืรน้ พฒันา

ตนเองอยู่เสมอเพื่อใหไ้ดร้บัความไวว้างใจเพื่อใหไ้ดร้บัโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประภาพร 

พฤกษะศร ี(2557)ปจัจยัค่าตอบแทนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั สยามแมค็โคร จากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีโอกาสในการพฒันาความรู้และ

ความสามารถจากต าแหน่งงาน พนักงานไดเ้รยีนรูก้ารท างานทีห่ลากหลายมากขึน้ พฒันาตนเองใหม้โีอกาสในหน้าที่

การงานทีส่งูขึน้  

ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารบรษิทัจดัสมัมนาท่องเทีย่วประจ าปี พนักงานให้ความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 

เน่ืองจาก การบรษิทัสว่นใหญ่ไม่มนีโยบายดา้นจดัสมัมนาการท่องเทีย่วประจ าปีของบรษิทั ในหนึ่งปีจงึควรจดัใหม้กีาร

ไปท่องเที่ยวประจ าปีของบรษิัทเพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของพนักงานตลอดทัง้ปี ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้

พนักงานทุ่มเทกับการท างาน มีแรงจูงใจ ขวัญและก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้พนักงานได้พกัผ่อนกับการ

ปฏบิตัิงานมาตลอด บรษิัทควรมกีารจดัเลี้ยงในเทศกาลต่างๆด้วย จดัเลี้ยงวนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ การท าบุญในวนั

เขา้พรรษาของบรษิทั ท าใหพ้นกังานเกดิความจงรกัภกัดต่ีอบรษิทั ก่อใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจในการท างานและเป็น



การรกัษาพนักงานใหท้ างานกบับรษิทัไดอ้ย่างยาวนาน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Beach. (1965) ไดก้ล่าวไวว้่าความ

เต็มใจของบุคคลในการที่จะอุทศิกายและใจในการปฏบิตัิงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรบัรางวลัเป็นผลตอบแทนการ

กระท านัน้ 

ดา้นสว่นบุคคล ทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในการปฏบิตังิานดา้น

ความก้าวหน้าในวชิาชพี ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปาน

กลาง ซึง่มรีะดบัความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิ่มนวน ทองแสน (2557) ปจัจยั

ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน กลุ่มธุรกจิผลติเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานีพบว่า ปจัจยัการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 

เน่ืองจาก พนกังานต้องการใหอ้งคก์รพฒันาบุคลากรเป็นส าคญัเพีอ่จะไดน้ าความรูค้วามสามารถมาใชก้ารท างานอาจ

เป็นการมอบหมายงานทีส่ าคญัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน วดัความส าเรจ็ของงานและกจิกรรมทีท่ าเพื่อให้

พนกังานเรยีนรูก้บัการท างานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและเกดิความภาคภูมใิจกบัความส าเรจ็ในการปฏบิัตงิาน เพื่อน าไป

พฒันากบังานของตนเองและองคก์รต่อไป ใหพ้นกังานปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็และพจิารณาโอกาสในการ

เลื่อนต าแหน่งงาน หรอืการไปศกึษาดงูาน การฝึกอบรมเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบังานทีป่ฏบิตัเิพื่อใหม้คีวามเชีย่วชาญใน

งานมากขึน้และมคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั  

ด้านผลการปฏิบัติงาน ทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านความสมัพันธ์กับบุคคลในการ

ปฏบิตังิานดา้นความกา้วหน้าในวชิาชพี ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัปานกลาง ซึง่มรีะดบัความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในการปฏบิตังิานอยู่

ในระดบัปานกลางซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิ่มนวน ทองแสน (2557) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของ

พนกังาน กลุ่มธุรกจิผลติเครื่องส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า หากเกดิมปีญัหากบัเพื่อนร่วมงานจะท าใหไ้ม่อยาก

ทีจ่ะท างานร่วมกนั ไม่ได้รบัความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน เบื่อหน่ายในการท างาน ท าให้ผลการปฏบิตังิานงาน

ออกมาไม่มปีระสทิธภิาพกบัพนกังานโดยตรง ดงันัน้ ความสมัพนัธก์บับุคคลในการปฏบิตังิานมสีว่นท าใหป้ระสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ เพราะตอ้งมคีวามช่วยเหลอืในการท างาน ร่วมมอืกนั ซึง่การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นนัน้ พนักงาน

ตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอย่างดที างานกนัแบบพีน้่อง ต้องอาศยัความร่วมมอื และความไวใ้จซึง่กนั

และกนั จงึจะท างานออกมาส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

ข้อเสนอแนะ 
ดา้นลกัษณะงาน ควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของความรูใ้นการปฏบิตังิาน เพราะพนักงานมคีวามเขา้ใจในการ

ท างานไม่ตรงกบังานที่ปฏบิตั ิท าใหก้ารปฏบิตัิงานไม่มคีวามเหมาะสมกบัศกัยภาพของพนักงาน ดงันัน้จงึต้องมกีาร

ฝึกอบรมงานเพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในการปฏบิตังิาน ควรส่งเสรมิการยอมรบัความแตกต่างและอยู่ร่วมกนัอย่างเท่า

เทยีมใหก้บัพนกังานเพื่อเป็นความมัน่ใจว่าบรษิทัไม่เลอืกปฏบิตั ิพนักงานทุกคนจงึมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการเตบิโต

ในสายอาชพี ควรใหพ้นกังานมสี่วนร่วมในการท างานร่วมกนัและช่วยเหลอืในการท างานใหเ้ป็นไปอย่างประสทิธภิาพ

ใหส้ าเรจ็บรรลุตามเป้าหมายงานทีว่างไว ้

ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ ควรส่งเสริมให้มีฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เรียนรู้วฒันธรรม และจรรยาบรรณ

ธุรกจิ  มกีารสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อส่งเสรมิความรู ้การแบ่งปนั ความร่วมมอื เพื่อสรา้งศกัยภาพใหก้บั



พนกังานใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะ เพื่อโอกาสกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่ทัง้ในปจัจุบนัและ

อนาคต 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ควรปรบัปรุงในส่วนของหอ้งท างานจดัใหเ้ป็นระเบยีบและเป็นสดัส่วน เพื่อ

ความสะดวกของสถานทีใ่นการปฏบิตังิานทีด่ ีมอีุปกรณ์เพยีงพอในการท างาน มบีรรยากาศการท างานทีด่ ีจะส่งผลท า

ใหพ้นักงานมสีภาพจติใจ และอารมณ์ทีด่ ีซึง่ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานดตีามไปดว้ยควรมหีอ้งพกัผ่อน เช่น ห้องนัง่เล่น 

เพื่อเป็นการผ่อนคลายใหก้บัพนกังาน 

ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร องค์กรจะต้องพจิารณาในเรื่องของผลตอบแทน ค่าจ้างให้เหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกจิ ค่าครองชพีทีป่จัจุบนักระทบต่อการด าเนินชวีติของพนกังาน ซึง่รายจ่ายจะมากกว่ารายได ้เพราะค่าครองชพี

สงู แต่ฐานเงนิเดอืนเท่าเดมิ พนกังานแต่ละคนจงึมคีวามต้องการเงนิเดอืน ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร เพิม่ขึน้จากเดมิ

อยู่ตลอดเวลาควรมีนโยบายด้านสวสัดิการ เช่น ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร จดัสมัมนาท่องเที่ยวทุกๆปี 

ช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลในยามเจบ็ปว่ย  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1.ควรศึกษาควรศึกษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่มีผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของ ข้าราชการ พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ  พนกังานเอกชนและพนกังานในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆเพื่อจะไดน้ าผลการศกึษาไปใชพ้ฒันาพนักงาน
ทัว่ทัง้องคก์รในสถานทีห่รอืจงัหวดัอื่นๆดว้ย 

2.ควรศกึษาเพิม่ในประเดน็ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานความผูกพนัของบุคลากรขององคก์ร ท าใหก้าร

ปฏบิตังิานมคีวามถูกตอ้งและน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

3.ควรศกึษาหาวธิกีารวจิยัในลกัษณะอื่นนอกเหนือจากการวจิยัแบบส ารวจเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลหลากหลายซึง่อาจ
มคี าอธบิายแตกต่างไป เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการพฒันาการปฏบิตังิานของบุคลากรของ
บรษิทั 

ค าขอบคณุ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่อบโอกาสใหไ้ดศ้กึษาในระดบับณัฑติศกึษาจนท าใหผู้ว้จิยั

ประสบความส าเรจ็ในการเรยีน 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่านทีไ่ดม้อบความรูใ้หค้ าปรกึษาค าแนะน าและ

อบรมสัง่สอนท าใหม้คีวามรูแ้ละผูว้จิยัจะน าความรูท้ีไ่ดร้บัทัง้หมดน้ีไปใชก้บัการท างานในอนาคตต่อไป 
 

มณีรตัน์ ทองเรอืง 
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