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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยันี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจยัที่มีผลต่อคุณภาพในการปฏิบตัิงาน และศึกษาคุณภาพในการ

ปฏบิตังิาน เปรยีบเทยีบความแตกต่างคุณภาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคลไดแ้ก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และอายุงาน และเพื่อศกึษระหว่างความสมัพนัธปั์จจยัในการท างานกบัคุณภาพใน

การปฏบิตัิงาน ได้แก่ กระบวนการจดัการคุณภาพ(การวางระบบงาน) การสื่อสารระหว่างหวัหน้างานกบัลูกน้อง ความรู้

ความสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) การตรวจสอบประเมินผล ที่มีผลคุณภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมงานผู้ผลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา โดยมกีลุ่มที่ใชใ้นการศกึษาวจิยั คอื พนักงานกลุ่ม

ตวัอย่าง 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยสุ่มตวัอย่างแบบชัน้แบ่งชัน้ภูม ิท าการประมวลผล

โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู สถติทิีใ่นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  การทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดยีว และการวคิราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการ

วเิคราะหปั์จจยัสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ระดบั

การศกึษาต ่ากว่ามธัยมปลาย ต าแหน่งงานพนักงานฝ่ายผลติ อายุงาน 1 - 3 ปี 2) ผลการวเิคราะหปั์จจยัทีม่ต่ีอคุณภาพใน

การปฏบิตัิงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมงานผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ทัง้ 4 ด้าน อยู่ใน

ระดบัความคดิเหน็มาก สามารถเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งันี้ กระบวนการจดัการ(การวางระบบงานดา้นคุณภาพ) การ

ตรวจสอบประเมินผล ความรู้ความสามารถ (การพฒันาและฝึกอบรม) และการสื่อสารระหว่างหวัหน้างานกับลูกน้อง 

ตามล าดบั 3) ผลการวเิคราหะหค์ุณภาพในการท างานอยู่ในระดบัมาก 4) ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพในการปฏบิตังิาน

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคล พบว่าระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วน เพศ อายุ 

สถานภาพ ต าแหน่งงาน และอายุงานไม่แตกต่างกนั 5)ผลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการท างานกบัคุณภาพในการ

ปฏบิตังิานไดค้่าคุณภาพของการท านาย R2 เท่ากบั.522 ปัจจยัในการท างานทีม่ผีลต่อคุณภาพในการปฏบิตังิานทัง้ 4 ดา้นมี

ความสมัพนัธก์บัคุณภาพในการปฏบิตังิาน ได้ร้อยละ 51.60 ที่ระดบันัยส าคญั <0.000 อย่างไรกต็าม การสื่อสารระหว่าง

หวัหน้างานกบัลูกน้องมคี่าน้อย  โดยพบปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดคอืกระบวนการจดัการ(การวางระบบงานดา้นคุณภาพ) 

มนีัยส าคญัที ่0.000 ดงันัน้เจา้ของสถานประกอบการควรใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุงพฒันาปัจจยัในการท างานเพื่อให้

พนกังานปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพเพิม่มากขึน้ 

 



ABSTRACT 
 This objective of the research was to study factors affecting working quality and to study working quality 

compare the quality differences in the performance of employees, classified by personal factors including sex, age, 

status, education level, work position and duration of employment and to study between relationships, working 

factors and work quality, including quality management process (system placement), communication between 

supervisors and subordinates, knowledge-ability (training and development) and inspection and evaluation working 

that affects the quality of the performance of the tapioca starch manufacturer in Nakhonratchasima province, number 

of persons in total sample groups consisted of 400 personal working. Tools used in collecting of data ware 

questionnaires. They were selected by stratified random sampling. The data processing was made by using 

package program. The statics used in analyzing the information, included frequencies, percentage, mean, standard 

deviation hypothesis test using independent samples (t-test), One Way Analysis of Variance: ANOVA) and multiple 

regression.The research results were found as follows.1 )  Most operation employee ware male, 21 to 30 years of 

age, graduated from lower secondary school, in operation level and working from 1 to 3 years 2) The results factors 

affecting working quality of employee of the tapioca starch manufacturer in Nakhonratchasima province, included 

4 factors as overall and all aspect was high level, quality management process (system placement) The secondary 

level inspection and evaluation working, knowledge-ability (training and development) and communication between 

supervisors and subordinates. 3) The results analysis quality of work were overall in good level. 4) The results 

compare the quality differences in the performance of employees, classified by personal factors. The difference in 

employee education level had different in quality of work with statistically significant at 0.05 level, as to sex, age, 

status, work position and duration of employment not different. 5) The results of the relationship between the factors 

of work and the quality of work R2 = .522 Work factors that affect the quality of work in all 4 aspects are related to 

the quality of work performance 51.60 percent, at the level <0.000 However communication between supervisors 

and subordinates level low by which found the most influential factor was quality management process (system 

placement) at the level <0.000.Therefore the owner of the business should pay more attention to improve the 

working factor in order to increase the quality of work. 

บทน า 
การรวมตวักนัของกลุ่มประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงเหนือ ( ASIAN COMMUNITY : AC) ท าใหก้ลุ่มลกูคา้

มคีวามสนใจในกลุ่มสมาชกิอาเซยีนมากขึน้ มผีลท าใหป้ระเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซยีนสามารถเขา้ถงึตลาดได้เช่นกนั แม้
ไทยจะได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ แต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กยงัขาด
ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถด้านการแข่งขนั ซึ่งในปัจจุบนัประเทศเพื่อนบ้านได้มกีาร
ปรบัปรุงพฒันาคุณภาพการผลติให้เป็นที่ยอมรบัของลูกค้าเช่นกนั ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเตรยีมรบัมือกบัการ
แขง่ขนั เพื่อรกัษาลกูคา้ทัง้ภายในต่างประเทศ ต่างประเทศ  และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ใหม่ต่อไป 



               โดยประเทศไทยนัน้เป็นประเทศเกษตรกรรม ท าใหส้นิคา้ทางการเกษตรและสนิคา้ทีแ่ปรรูปจากสนิคา้เกษตร
สามารถสร้างรายได้จากการส่งออก และหนึ่งในสนิค้าแปรรูปจากการเกษตรทีไ่ทยส่งออกมากคอืสนิค้าที่แปรรูปจากมนั
ส าปะหลงั คอืแป้งมนัส าปะหลงัประเภทสตารช์และแป้งมนัส าปะหลงัประเภทโมดฟิายสตารช์ ในปี 2560 ไทยมแีนวโน้มการ
ส่งออกส่งออกลดลง 2.40% ประเทศที่ไทยส่งออกหลกัคอืประเทศจนี โดยเฉลี่ย 5 ปีตัง้แต่ปี 2556-2560 เฉลี่ย 43.15% 
รองลงมาคอื อนิโดนีเซยี ไตห้วนั ญีปุ่่ น ฟิลปิปินส ์ โดยเป็นกลุ่มตลาดเดยีวกนักบัส าคญัอย่างเวยีดนามคู่แขง่ ผูป้ระกอบการ
ของเวียดนามได้มีการปรับคุณภาพของแป้งมันส าปะหลัง ประเภทสตาร์ช (Native Tapioca Starch) ให้ได้มาตรฐาน
เทยีบเท่ากบัไทยจากเดมิทีไ่ม่สามารถสูคุ้ณภาพของไทยได ้ซึง่ในเขตจงัหวดันครราชสมีานัน้ไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นเมอืงหลวงของ
มนัส าปะหลงัของไทย เพราะมพีืน้ทีเ่พราะปลูกทีท่ี่เหมาะสมต่อการเพราะปลูกและมากที่สุดในประเทศไทย มพีืน้ทีเ่พราะ
ปลกูถงึ 1,514,592 ไร่ (2561,www.oae.go.th) ท าใหม้บีรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงัในเขตจงัหวดันครราชสมีามากทีสุ่ดใน
ประเทศไทยเช่นเดยีวกนั มทีัง้หมด 17 บรษิทัจากทัง้ประเทศมบีรษิทัผลติแป้งมนัส าปะหลงัทัง้หมด 112 บรษิทั 
 ดงันัน้ ผูส้ง่ออกไทยนัน้ตอ้งรบีพฒันานวตักรรมการผลติ ลดขัน้ตอนการท างาน รกัษาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์การ

บรหิารจดัการเพื่อพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของพนักงานในองคก์ร สามารถน าความรูค้วามสามารถของพนักงาน

มาใช้ปรบัปรุงการท างานมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องเกดิประโยชน์สูงสุดกบัองค์กร เพื่อลดต้นทุนการผลติ เพื่อสร้างความ

ไดเ้ปรยีบคู่แขง่ใหส้ามารถแขง่ขนัไดแ้ละมกี าไรเพิม่สงูขึน้ 

แนวทางการบรหิารจดัการในองค์กรทีน่ ามาใช่กนัอย่างแพร่หลายนัน้คอื การบรหิารจดัการด้วยคุณภาพ ( Total Quality 
Management : TQM ) คือการบริหารจดัการทัง้ระบบทัง้ความมุ่งมัน่ของผู้บริหารเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล การพฒันา
บุคลากรเพื่อใหก้ารท างานมคีุณภาพ การน าหลกัสถติมิาช่วยในการตดัสนิใจ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และยกระดบัมาตรฐานองค์กร วรีสทิธิ ์ชนิวตัร(2555) การบรหิารจดัการดา้นคุณภาพ,สบืค้นเมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม 2561, 
จาก http://vatchareeporndba.blogspot.com/2012/10/214-tqm.html 

จากเหตุผลดงักลา่ว จงึศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการปฏบิตัขิองพนกังานระดบัปฏบิตักิารของ

บรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัมาปรบัปรุงใชป้ระกอบการพฒันากบัผูป้ระกอบการผูผ้ลติแป้งมนั

ส าปะหลงั ใหพ้นกังานปฏบิตังิานอย่างมคีุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานดยีิง่ขึน้ไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิการของพนักงาน เช่น อายุ เพศ 

การศกึษา สถานภาพ อายุงาน 
2. เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัในการการปฏบิตักิารของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนั

ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อคณุภาพการปฏบิตักิารของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนั

ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
Emerson (อา้งองิใน ไพบลูย ์ตัง้ใจ, 2554, หน้า 13) คุณภาพของงาน คอื รายละเอยีดการปฏบิตังิานในแต่ละ

กระบวนการที่พนักงานต้องท าตามมาตรฐานตามทีอ่งค์กรก าหนด โดยงานที่ออกมาต้องมี ความถูกต้องครบถ้วน ความ

http://vatchareeporndba.blogspot.com/2012/10/214-ค้นเมื่อ%2012%20มกราคม%202562


ประณีตเรียบร้อย สามารถปฏบิตัิงานได้ตามที่ได้รบัมอบหมายบรรลุวตัถุประสงค์ และเสร็จทนัเวลาที่ก าหนด สามารถ
ปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด 

 
  องคป์ระกอบเก่ียวกบัปัจจยัในการปฏิบติังาน 
 Likert (1994, อ้างองิถึงในคงศกัด์ ศรแีก้ว, 2556, หน้าที่ 17) ได้ระบุปัจจยัที่เกี่ยวคล้อง ดงันี้กระบวนการภาวะ
ผู้น า ปัจจยัที่เป็นแรงจูงใจ กระบวนการเสวนาต่อกนั กระบวนการติดต่อสื่อสาร การวางเป้าหมายและการออกค าสัง่ 
กระบวนการควบคุม กระบวนการตดัสนิใจ การฝึกอบรม ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 4 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ 

1.ระบบกระบวนการจดัการ(การวางระบบงานด้านคุณภาพ)การด าเนินการตามกระบวนการ (Process) 
ภายใต้กจิกรรม (Activity) และทรพัยากร (Resources) และโครงสรา้งขององคก์ร ทีไ่ดแ้บ่งอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ
แต่ละต าแหน่งหรอืหน่วยงาน และความสมพนัธ์ของแต่ละแผนก ซึ่งกระบวนการดงักล่าว จะด าเนินการไปตามขัน้ตอน 
ขอ้ก าหนด และระเบยีบปฏบิตั ิ(Procedure) ภายใตก้ารบรหิารงาน เพื่อใหเ้ป็นตามนโยบาย เป้าหมายคุณภาพขององคก์ร  

     2.การสื่อสารระหว่างหวัหน้างานกบัลูกน้อง การสื่อสารมคีวามส าคญัต่อการบรหิารจดัการภายในองคก์รการ
สื่อสารทีด่รีะหว่างหวัหน้างานกบัลูกน้อง และส่วนงานอื่น ๆ จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจ ส่งผลใหพ้นักงานสามารถปฏิบตัิได้
อย่างถูกตอ้งมคีุณภาพตามทีก่ าหนด และเมื่อหวัหน้างานทีม่ภีาวะผูน้ านัน้จะมกีลยุทธใ์นการสือ่สารที่ด ีสามารถทีจ่ะกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏบิตังิานของพนักงานด้วยความเตม็ใจและกระตอืรอืร้นเกดิการปรบัปรุงพฒันาคุณภาพตาม
หลกัทฤษฎ ีY  ของ McGrego (1960, อา้งองิถงึในเจษฎา นกน้อย. 2559หน้าที ่90) ซึง่จะท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้
อกีดว้ย 

      3.ความรูค้วามสามารถของบุคลากร(การฝึกอบรมและการพฒันา) จรวยพร สุรตันชยัการ (2550, หน้า 99) ได้
สรุปว่า ความรูแ้ละความสามารถในงานทีท่ า หมายถงึ พนกังานสามารถน าความรูท้ีม่มีาใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย สามารถปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑใ์หด้ขีึ้น และพนักงานยงัสามารถทีจ่ะสอนงาน ใหค้ าแนะน า
วธิกีาร การใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอืทีถู่กต้องแก่เพื่อนร่วมงานใหม่ไดอ้กีดว้ย ร่วมถงึสามารทีจ่ะแสดงความคดิทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อหวัหน้างานเมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
             4.ตรวจสอบประเมนิผลประเมนิผลการปฏบิตังิาน Massie & Douglas (1981 อา้งองิถงึใน รศ. ดร.วโิรจน์ สานรยั
นะ ,หน้า 4) จุดมุ่งหมายของการประเมนิผลงานที่ดนีัน้ ต้องสามารถกระตุ้นใหผู้้ถูกประเมนิปฏบิตังิานได้ดขีึน้ โดยมแีนว
ปฏบิตัดิงันี้ ระบบทีด่ตีอ้งสามารถประเมนิผลไดว้นัต่อวนั ว่าผลการปฏบิตังิานดหีรอืไม่ด ีและตอ้งมกีารบนัทกึผลไว้ ผูไ้ดร้บั
การประเมนิต้องไดร้บัทราบผลการประเมนิทนัที ่เมื่อประเมนิผลเสรจ็ ผูท้ีไ่ดร้บัการประเมนิตอ้งทราบถงึหวัขอ้การประเมนิ
ว่าถูกประเมนิดว้ยเรื่องอะไร ต้องประเมนิทีผ่ลการปฏบิตังิานไม่ใชท้ีต่วับุคล เมื่อประเมนิผลพนักงานใหม่ ต้องไม่พจิารณา
เป็นเกณฑ์เดียวกบัพนักงานที่มีประสบการณ์ วิธีการประเมินต้องชดัเจน มาตรฐานการปฏิบตัิงานควรสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์รณ์  
 
กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งต้น พอสรุปได้ว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏบิตัิงานขคุองพนักงานระดบั
ปฏบิตักิารของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษทีีเ่กีย่วขอ้ง โดยน า
ทฤษฎกีารจดัการคุณภาพ การบรหิารเชงิกลยุทธ ์การสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ การพฒันาบุคคลก าหนดเป็นกรอบตวั แปร
ดงันี้ 



 

ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 

การศึกษาวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ  ( Quantitative Research ) โดยวิจัยในรูปแบบการส ารวจ  
(Survey Research ) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรกลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ครื่องมอื แบบสอบถาม (Questionnaire ) และใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป  เพื่อสรุปผลการวจิยั ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นพนักงานบรษิทัของกลุ่มธุรกจิ
ผลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีาไดแ้ก่ พนักงานบรษิทัเอีย่มธงชยัอุตสาหกรรม จ ากดั  มพีนักงานในเครอื
ทัง้หมด 200 คน บรษิทัแป้งไทย สตารช์ จ ากดั จ านวน 50 คน และบรษิทั วพี ีสตารช์จ ากดั จ านวน 150 คนกลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ทีท่ราบจ านวนทีแ่น่นอน โดยใชส้ตูรของ Taro Yamane ทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และมคีวามคลาดเคลื่อน ( Standard Deviation ) ทีส่ามารถยอมรบัได ้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ไดข้นาดประชากร 
400 ตวัอย่าง 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั  

คอืแบบสอบถามแบ่งออกได ้3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 คอื แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูก้รอกแบบสอมถาม เป็นการตรวจรายการ ( Check List 
) โดยใหร้ะบุขอ้มลู เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อายุงานในบรษิทั 

ส่วนที ่2 คอื แบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัปัจจยัดา้นคุณภาพ เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขต จงัหวดันครราชสมีา 

สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพงาน เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัคุณภาพในการปฏบิตังิาน  
การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการดงันี้ 

  การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก ่

ปัจจยัสว่นบุคคลของพนกังาน 
1. เพศ 4. อายุการท างาน 
2. อาย ุ 5. สถานะภาพ 
3. ระดบัการศกึษา 6.แผนก/ต าแหน่ง 

 
 
 
 

ปัจจยัดา้นคุณภาพ 
   1.กระบวนการจดัการ(การวางระบบงานดา้นคุณภาพ) 
  2.การสือ่สารระหว่างหวัหน้างานกบัลกูน้อง 
  3.ความรูค้วามสามารถของบุคลากรและการฝึกอบรมและพฒันา 
 4.ตรวจสอบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

คุณภาพการปฏบิตังิานของพนกังานระดบั

ปฏบิตักิารของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนั

ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

 
 
 



  1) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจ ัยได้น า
แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบหาความถูกตอ้งความตรงทางเน้ือหา ความครอบคลุมของขอ้
ค าถาม ความเหมาะสมของปรมิาณขอ้ค าถามความชดัเจนของภาษา และรูปแบบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และ
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการวดัรวมทัง้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงขอ้ค าถาม 
  2) ด าเนินการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยการสรา้งแบบสอบถามฉบบัร่างใหแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน  
ช่วยพจิารณาตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และแกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นเนื้อหาและภาษาทีใ่ช ้โดยการ
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item-objective Congruence) โดยใชเ้กณฑพ์จิารณาดงันี้ 

  3) การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบไปท าการทดลองใช ้(Try Out) กบั
กลุ่มตวัอย่างพนักงานผุผ้ลติน ้าตาลของประชากรในเขต จงัหวดันครราชสมีา ซึง่เป็นคนละกลุ่มกบักลุ่มตวัอย่างทีต่้องการ
ศกึษา จ านวน 40 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยวธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α - Coefficient) ของครอ
นบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ค่าอลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 < α < 1 ถ้าค่า α ใกลเ้คยีงกบั 1 มาก แสดงว่าแบบสอบถาม (เครื่องมอื) มคีวามเชื่อมัน่สงูเครื่องมอืใหม่ที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้ควรมคี่าความเชื่อมัน่ 0.70 ขึน้ไป  พบว่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.963 โดยค่าความ
เชื่อมัน่เกี่ยวกบัปัจจยัด้านคุณภาพ 0.958 และระดบัคุณภาพในการปฏบิตัิงานเท่ากับ 0.856 ซึ่งเป็นระดบัที่สูงกว่า 0.70 
เป็นระดบัความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัได ้
 
การวดัค่าตวัแปรตวัแปร 

ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 

1.ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูก้รอกแบบสอมถามประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
อายุงานในบรษิทั วดัค่าตวัแปรโดยก าหนดให ้เพศชาย = 1 เพศหญงิ = 2 ตวัแปรอายตุ ่ากว่า 20 ปี =1 อายุ 21 - 30 ปี = 2 
อายุ 31 - 40 ปี = 3 อายุ 41 ปีขึน้ไป = 4 สถานภาพ โสด =1  สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั =2 สถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/ 
แยกกนัอยู่ = 3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ ต ่ากว่ามธัยมปลาย = 1 มธัยมศกึษาตอนปลาย = 2 อนุปรญิญา = 3 ปรญิญาตร ี= 4
ต าแหน่งหน้าที ่พนกังานฝ่ายผลติ = 1 พนกังานฝ่ายคุณภาพ = 2 เจา้หน้าทีฝ่่ายเทคนิค/ชา่ง = 3 หวัหน้ากะ/แผนก = 4 
และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ต ่ากว่า 1 ปี = 1 ระยะเวลาเวลาในการปฏบิตังิาน 1 - 3 ปี = 2  ระยะเวลาเวลาในการ
ปฏบิตังิาน 3- 5 ปี = 3  เวลาในการปฏบิตังิาน 5 ปี ขึน้ไป = 4 

2.ปัจจยัดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการคุณภาพ(การวางระบบงาน) การสือ่สารระหว่างหวัหน้างานกบัลกูน้อง 
ความรูค้วามสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) การตรวจสอบประเมนิผล ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

มาตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert Scale) โดยก าหนดใหค้ะแนน 5 ระดบั 5 = เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 4 = เหน็ดว้ยมาก 3 = เหน็ดว้ยปานกลาง 
2 = เหน็ดว้ยน้อย 1=เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ  

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื คุณภาพในการปฏบิตังิาน วดัโดยมาตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert Scale) โดยก าหนดให้
คะแนน 5 ระดบัระดบั 5 = คุณภาพมากทีส่ดุ 4 = คุณภาพมาก 3 = คุณภาพปานกลาง 2 = คุณภาพน้อย 1= คุณภาพน้อยทีส่ดุ  

เกณฑก์ารวดัระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ โดยก าหนดไวด้งันี้ 
คะแนนเฉลีย่  4.21 – 5.00 หมายถงึ  มรีะดบัคุณภาพมากทีส่ดุ 



คะแนนเฉลีย่  3.41 – 4.20 หมายถงึ   มรีะดบัคุณภาพมาก 
คะแนนเฉลีย่  2.61 – 3.40 หมายถงึ      มรีะดบัคุณภาพปานกลาง  
คะแนนเฉลีย่            1.81 – 2.60 หมายถงึ     มรีะดบัคุณภาพน้อย 

         คะแนนเฉลีย่            1.00 – 1.80  หมายถงึ    มรีะดบัคุณภาพน้อยทีส่ดุ  
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสรปุผล 

 สว่นที ่1 การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา 
อายุงานในบรษิัท ต าแหน่งหน้าที่ โดยสรุปขอ้มูลค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 
และการวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกบัปัจจยัดา้นคุณภาพทีม่ผีลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ในเขตจงัหวดั
นครราชสมีาหรอืไม่ โดยสรุปขอ้มูลในรูปแบบของตาราง ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน    

สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ในการทดสอบสมมตฐิานนัน้  

การวเิคราะห ์F Test เพื่อทดสอบความแตกต่าง การวเิคราะห ์Independent-Sample T Test เพื่อเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ ANOVA การวเิคราะหก์ารถดถอย 
(Regression Analysis) 

1.ผลการวิเคราะหข์้อมลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาทัง้หมด 400 ราย โดยสามารถจ าแนก

ตามเพศไดด้งันี้ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเป็นเพศชาย จ านวน 230 คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 อายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี จ านวน 
155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 จบการศกึษาต ่ากว่ามธัยม
ปลาย 137  คิดเป็นร้อยละ 34.3  การศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย 134 คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีต าแหน่งหน้าที่
พนกังานฝ่ายผลติ จ านวน 213 คน มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 1 - 3 ปี จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3  

2.ผลการวิเคราะหปั์จจยัในการท างาน 
 ผลการวเิคราะหปั์จจยัในการท างาน ทัง้ 4 ดา้นของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงัในเขต

จงัหวดันครราชสมีา  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของปัจจยัในการท างานจ าแนกตามราย
ดา้นและโดยรวม 

ปัจจยัด้านคณุภาพในการปฏิบติังาน x  S.D.      ระดบัความคิดเหน็ 

1.กระบวนการจดัการคุณภาพ(การวางระบบงาน) 
2.การสือ่สารระหว่างหวัหน้างานกบัลกูน้อง  

3.ความรูค้วามสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) 

4.การตรวจสอบประเมนิผล  

3.84 

3.59 

3.73 

3.74 

0.682 

0.846 

0.713 

0.731 

        มาก 

        มาก 

        มาก 

        มาก 

รวม 3.72 0.743 มาก 



  

จากตารางที ่1 พบว่าพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขต จงัหวดันครราชสมีา 

มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านคุณภาพในการปฏบิตัิงาน โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก ( x  = 3.72, S.D. = 
0.743) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดงันี้ 0.676) ที่ระดบัความคดิเหน็มาก ด้าน

กระบวนการจดัการคุณภาพ(การวางระบบงาน) ( x  = 3.84, S.D. = 0.682) ด้านการตรวจสอบประเมนิผล ( x  = 3.74, 

S.D. = 0.731) ดา้นความรูค้วามสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) ( x  = 3.73, S.D. = 0.731) และดา้นการสือ่สารระหว่าง

หวัหน้างานกบัลกูน้อง ( x  = 3.59, S.D. = 0.846) ทีร่ะดบัเหน็ดว้ยมาก ตามล าดบั 

ระดบัคณุภาพในการปฏิบติังาน 
พบว่าพนักงานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทผู้ผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ในเขต จงัหวดันครราชสมีา มีระดบัความ

คดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพในการปฏบิตังิาน โดยรวมอยู่ในระดบัความเหน็ดว้ยมาก ( x  = 3.84, S.D. = 0.669) เมื่อพจิารณา

เป็นรายดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี้ คุณภาพของงานเป็นทีย่อมรบัต่อองคก์รภายนอก( x  = 3.91, 

S.D. = 0.629) พนกังานท างานไดต้รงตามเป้าหมายและงานออกมามคีุณภาพ ( x  = 3.86, S.D. = 0.650) ผลงานและการ

ปฏิบตัิงาน คุณภาพดีใช้งบประมาณคุ้มค่า ( x  = 3.86, S.D. = 0.683) พนักงานท างานมคีุณภาพตรงตามมาตรฐานที่

องค์กรได้ก าหนดไว้ ( x  = 3.80, S.D. = 0.711) ผลงานและการปฏบิตังิานในหน่วยงานคุณภาพด ีถูกต้อง ( x  = 3.93, 
S.D. = 0.716) ทีร่ะดบัคุณภาพมาก ตามล าดบั 

3.การวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทัแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ตามท่ีได้ตัง้สมมติฐาน 

สมมตฐิานที ่1  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งหน้าที ่อายุงาน ส่งผลต่อคุณภาพการปฏบิตัิงาน
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิารบรษิทัแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีาหรอืไม่  

ผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นเพศมคี่า p-value = 0.219 (p-value > 0.05) นัน่คอื ซึง่หมายถงึ เพศแตกต่างกนัไม่
ส่งผลต่อคุณภาพกาปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการบรษิทัแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นอายุมคี่า p-value = 0.826  (p-value > 0.05) ดา้นสถานภาพมคี่า p-value = 0.826  
(p-value > 0.05) ดา้นต าแหน่งหน้าทีม่คี่า p-value = 0.000  (p-value < 0.05) และดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน มคี่า p-
value = 0.101(p-value < 0.05) นัน่คอื ซึง่หมายถงึ สถานภาพแตกต่างกนัไม่สง่ผลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารบรษิทัแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนดา้นระดบัการศกึษาสงูสดุ 
มคี่า p-value = 0.018 (p-value < 0.05) ระดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนัส่งผลต่อต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนกังาน
ระดบัปฏิบตัิการบริษัทแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ปฏิบตัิการบริษัทแป้งมนั
ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

สมมติฐานที่ 2  เศกึษาส่วนปัจจยัที่มผีลต่อคุณภาพการปฏบิตัิงานของพนักงานระดบัปฏบิัติการบรษิัทแป้งมนั
ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุของปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนกังานระดบัปฏบิตัิการ
บรษิทัแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 
 



                   ปัจจยัในการปฏิบติังาน 

 

คณุภาพงาน 

    B SE β t P-Value 

กระบวนการจดัการ(การวางระบบงานดา้นคุณภาพ) 
(𝐱𝟏) 

.293 .057 .274 5.124 .000** 

การสือ่สารระหว่างหวัหน้างานกบัลกูน้อง (𝐱𝟐) .085 .042 .113 2.030 .043* 

ความรูค้วามสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) (𝐱𝟑) .225 .069 .228 3.257 .001** 

การตรวจสอบประเมนิผล (𝐱𝟒) .172 .051 .196 3.354 .001** 

R = 0.722, 𝐑𝟐 = 0.522, Adjusted 𝐑𝟐 = 0.516 SEE = 0.363, F = 107.674, Sig. Of F = 0.000* 

 
 จากตารางที ่2 โดยสว่นปัจจยัในการปฏบิตังิาน 4 ดา้น เป็นตวัแปรทีร่่วมกนัพยากรณ์ ไดร้อ้ยละ 51.60 (Adj R2= 
0.516) 
   จากผลการวเิคราะหถ์ดถอยพห ุจงึไดส้มการพยากรณ์ของการวเิคราะหถ์ดถอยพหุ ดงันี้ 
    Y = 0.274 (x1) + 0.113 (x2) + 0.228 (x3) + 0.196 (x4)  
 
การอภิปรายผลการศึกษาวิจยั 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงาน ดา้นกระบวนการจดัการคุณภาพ(การวางระบบงาน) ส่งผลต่อต่อ
คุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัผู้ผลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  (β = 
0.274, P < 0.05) ซึง่สอดคลอ้งกบักบังานวจิยัของอภศิกัดิ ์อาจจนัทร ์(2557) ไดศ้กึษาผลกระทบการตดิต่อสื่อสารภายใน
องค์กรกบัการท างาน พนักงานไอท ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการวจิยั
พบว่ามกีารท างาน เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ดา้นขัน้ตอนทีถู่กต้องและเหมาะสม ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจด าเนินการ พบว่าถ้ามกีาร
ก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน และขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม จะสง่ผลใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
ทีส่งูขึน้ดว้ย 
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการปฏบิตังิานของพนกังาน ดา้นการสือ่สารระหว่างหวัหน้างานกบัลกูน้อง สง่ผลต่อต่อคุณภาพ
การปฏบิตังิานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา (β = 0.113, P < 
0.05) ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอภิศกัดิ ์อาจจนัทร ์(2557) ได้ศกึษาผลกระทบการตดิต่อสื่อสารภายในองค์กรกบัการ
ท างาน พนักงานไอท ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ปัจจยัดา้นการสือ่สาร มผีลต่อ
ประสิทธิภาพด้านการท างานคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา พนักงานไอที ในเขตกรุงเทพมหานคการ 
เน่ืองจากการสือ่สารเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหพ้นกังานทราบถงึเป้าหมาย นโยบายขององคก์ร และไดแ้ลกเปลีย่นรบัรูข้่าวสาร
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นระหว่างหวัหน้างานกบัลกูน้อง ซึง่ท าใหพ้นกังานนัน้ปฏบิตังิานไปในแนวทางทีบ่รษิทัก าหนด มคีวามสมัพนัธ์
ภาพทีด่ต่ีอกนั อนัเป็นผลท าใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 



 ปัจจยัด้านคุณภาพการปฏิบตัิงานของพนักงาน ด้านความรู้ความสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) ส่งผลต่อ
คุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัผู้ผลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  (β = 
0.228, P < 0.05)  ซึง่สอดคลอ้งกบั อคัรเดช  ไมจ้นัทร ์(2560)  ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมตดิตัง้เครื่องจักรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัปัจจยัในการ
ท างาน ระดบัประสทิธภิาพ  เปรยีบเทยีบความแตกต่างประสทิธภิาพ และศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ความสามารถ อ านาจตดัสนิใจ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถทีแ่ตกต่างกนั มต่ีอประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
 ปัจจยัดา้นคุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงาน ดา้นการตรวจสอบประเมนิผล สง่ผลต่อต่อคุณภาพการปฏบิตัิงาน
ของพนักงานระดบัปฏบิตัิการของบรษิัทผู้ผลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา  (β = 0.196, P < 0.05) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยศ แยม้เฝ่ือน (2551) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน โดยบรษิทัมกีารประเมนิผลงานตามปรมิาณ และ
คุณภาพและงานทีป่ฏบิตัไิด้  เพื่อใชใ้นการปรบัค่าจา้ง เลื่อนต าแหน่ง และยงัท าใหท้ราบถงึการอบรมทีจ่ าเป็นเพื่อพฒันา
ความรูค้วามสามารถใหก้บัพนกังาน ท าใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ย่างมคีุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้  
 จงึสรุปไดว้่าถา้องคก์รมกีารมบีรหิารงาน  
          ด้านกระบวนการจดัการคณุภาพ(การวางระบบงาน) ตอ้งมกีารมกีารวดัคุณภาพในทุก ๆ ขัน้ตอนของการ

ปฏบิตังิานของบรษิทัโดยน าหลกัสถติมิาช่วยในการควบคุม ตอ้งปลกูจติส านึกใหก้บัพนกังานทกุระดบัใหค้วามส าคญักบั

คุณภาพการผลติและบรกิารของบรษิทั และควบคมุคุณภาพปัจจยัทีป้่อนเขา้สูก่ารผลติ ทรพัยากรการผลติ เช่นคุณภาพ

วตัถุดบิ ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ บรษิทัตอ้งใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยให้

พนกังานไดม้สีว่นร่วมและมสีว่นส าคญัในกระบวนการปรบัปรุงคณุภาพของบรษิทั มกีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ 

อย่างสม ่าเสมอในการรว่มพฒันาบรษิทั  

          การส่ือสารระหว่างหวัหน้างานกบัลูกน้อง หวัหน้างานต้องชี้แจ้งให้พนักงานทราบถึงข้อบกพร่อง การแก้ไข
ขอ้บกพร่อง เพื่อใหส้ามารถพฒันาตนเองไดด้ขีึน้ โดยทีห่วัหน้างานตอ้งเป็นตน้แบบในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ คอย
กระตุ้นให้ลูกน้องท างานเป็นทมีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร หวัหน้างานต้องสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้้อื่นด้วยการใช้
แผนงานที่เขาก าหนดไว้ใน ต้องชื้นชมเมื่อลูกน้องปฏิบัติได้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ส่งเสริมให้ลูกน้องมีความคิด
สรา้งสรรคเ์กีย่วกบังานในแผนกต่างๆ โดยทีม่กีารเสนอรางวลัแรงจูงใจเมื่อพนักงานปฏบิตังิานบรรลุ เมื่อหวัหน้างานมกีล
ยุทธ์ในการสื่อสารที่ดี สามารถที่จะกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความเต็มใจและ
กระตือรอืร้นเกดิการปรบัปรุงพฒันาคุณภาพตามหลกัทฤษฎี Y  ของ McGrego (อ้างองิใน เจษฎา นกน้อย, 2559, 115-
117) 
ซึง่จะท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
          ความรู้ความสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม ลกัษณะงานตรงกบัความสามารถส่งผลใหพ้นักงานสามารถน า
ความรู้ที่มมีาใชใ้นการปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้องท าใหอ้งค์กรบรรลุเป้าหมาย สามารถปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑใ์หด้ขีึน้   
การไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาท าใหก้ารปฏบิตังิานดขีึน้ คุณภาพของงานตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง ผลงาน
ทีป่ฏบิตัเิป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร มคีวามเขา้ใจและเหน็ความส าคญัของงานทีก่ าลงัท าอยู่ การเขา้รบัการฝึกอบรมท า



ใหคุ้ณภาพของงานมคีวามถูกต้องตามทีอ่งคก์รมอบหมาย มคีวามรูต้ามระเบยีบปฏบิตั ิหรอืมาตรฐานของงานในหน้าที่ที่
ก าลงัท าอยู่  และมกีารฝึกอบรมก่อนทีจ่ะไดล้งมอืปฏบิตังิานจรงิช่วยใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจในวธิกีารปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง  
 การตรวจสอบประเมินผล ทีด่จีะส่งใหพ้นกังานปฏบิตังิานได้อย่างมคีุณภาพ บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด และเกดิ
การปรบัปรุงพฒันาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขต
จงัหวดันครราชสมีา จากผลการวจิยัผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ เพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้ดงันี้ 
          1) จากการวิจยัพบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตัิงานของพนักงาน โดยปัจจยัด้านการสื่อสารระหว่าง
หวัหน้างานกบัลูกน้อง มรีะดบัค่าเฉลี่ยมาก แต่ค่าเฉลี่ยจะต ่ากว่าด้านอื่น ๆ ดงันัน้บรษิัทผู้ผลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขต
จงัหวดันครราชสมีา ควรพฒันาด้านทกัษะการสื่อสารทัง้ระดบัหวัหน้า พนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในงานที่ได้รบั
มอบหมาย การแลกเปลีย่นขา่วสารขอ้มลูซึง่กนัและกนั และควรสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั การใหก้ารชืน้ชมเมื่อปฏบิตังิาน
ไดด้ ีเพื่อใหม้ขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน โดยจดัใหม้กีารอบรมสมัมนาร่วมกนั เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างหวัหน้า
งานกบัลกูน้อง 
 2) จากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยปัจจัยด้านการความรู้
ความสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) มรีะดบัค่าเฉลี่ยมาก แต่ค่าเฉลี่ยจะต ่าเป็นอนัดบัที ่2 ดงันัน้บรษิัทผู้ผลติแป้งมนั
ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ควรก าหนดหน้าที่ในการปฏบิตัิงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ และระดบัวุฒิ
การศึกษา โดยส่งเสริมให้ได้รบัการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ ให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
         3) จากการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงาน ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการคุณภาพ(การ
วางระบบงาน) การสือ่สารระหว่างหวัหน้างานกบัลูกน้อง ความรูค้วามสามารถ(การพฒันาและฝึกอบรม) และการตรวจสอบ
และประเมนิผล ดงันัน้ บรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัส าปะหลงั ในเขต จงัหวดันครราชสมีา ควรก าหนดเป้าหมายและวางระบบงาน
ใหช้ดัเจนมกีารจดัท าเอกสารประกาศใหพ้นกังานไดท้ราบโดยทัว่กนั การแจกจ่ายงาน โดยใหพ้นกังานไดป้ฏบิตังิานตรงกบั
ความรูค้วามสามารถ และส่งเสรมิความรูค้วามสามารถ โดยการฝึกอบรมพฒันา และการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เพื่อให้ทราบถึงผลงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ เพื่อให้เกิดความตะหนักที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รและการประเมนินัน้ยงัท าใหท้ราบถงึสิง่ทีบุ่คคลนัน้ ๆ ต้องไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาและส่งเสรมิใน
ด้านใดจะท าให้ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงสิง่ที่ควรปรบัปรุงแก้ไขและพฒันา ต้องส่งเสรมิลูกน้องในด้านใด และช่วยต่อการ
พจิารณาเพื่อปรบัเงนิเดอืน ต าแหน่ง การใหร้างวลั หรอืการลงโทษ เพื่อการปรบัปรุงพฒันางานใหด้ยีิง่อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในอนาคต 
 1) จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างเฉพาะในเขต จงัหวดันครราชสมีา เท่านัน้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกจิ 
พฒันาการคุณภาพ ส าหรบัการส ารวจครัง้ต่อไปควรจะขยายพืน้ทีไ่ปยงัจงัหวดัใกลเ้คยีง เนื่องจากปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพ
การปฏบิตังิานในแต่ละพืน้ทีอ่าจมคีวามแตกต่างกนั 
 2) ควรท าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความตอ้งการการฝึกอบรมของพนักงาน ของบรษิทัทีผ่ลติแป้งมนัส าปะหลงั ใน
เขต จงัหวดันครราชสมีา 
 3) ควรศกึษาปัจจยัอื่น ๆ ทีม่ผีลต่อคุณภาพการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนั
ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 



 4) ควรศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบตัิการของบริษัทผู้ผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงั ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 
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