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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานฝ่ายผลิต 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น การปฏิบติังาน และ ปัจจยั
ด้านส่ิงแวดล้อมในการท างาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ในด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้า
ประสิทธิภาพในการผลิต และอตัราการส่งมอบ วิธีวิจยัเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานฝ่ายผลิต ของบริษทัแพนโดร่าโปรดกัชนั ไทย
แลนด์ จ  านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ Eta, One way ANOVA การวเิคราะห์
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ท่ีระดบันยัสาคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ มีความคิดเห็นดา้นปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบั ปานกลาง พิจารณา
รายปัจจยัพบว่า ด้านความรู้ความสามารถ ความคิดเห็นด้านส่ิงแวดล้อมในการปฏิบติังานอยู่ในระดับ 
ค่อนข้างมาก และพบว่าปัจจัยด้านความปลอดภัยในการท างาน และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
หน่วยงาน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และพบวา่พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ี แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิภาพการท างาน ไม่แตกต่างกนั รวมถึงปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ 
กบัประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั แต่การฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์ แตกต่างกนัอยูใ่นระดบั สูง และ
ไปในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพ การผลิต และพบว่าปัจจยัส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบั ต ่า และไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัประสิทธิภาพการท างาน เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล มีความสัมพนัธ์ในระดบั ต ่า ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดา้นคุณภาพการผลิต แต่ไปในทิศทาง
เดียวกนั กบัประสิทธิภาพการผลิต 
 
 
 
 
                                                           
* นกัศึกษาวทิยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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1. บทน า 
ท่ามกลางสภาวะความเส่ียงทางดา้นเศรษฐกิจจากทัว่โลก และนโยบายทางการคา้ท่ีปรับเปล่ียน

ตลอดเวลา ของแต่ละประเทศและเขตการคา้ ส่งผลกรทบต่อประเทศผูน้ าเขา้ ส่งออก ไปยงัทัว่โลก รวมถึง
ประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าการส่งออกจ านวนมากประเทศหน่ึง ปัญหาดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ธุรกิจการผลิต การน าเขา้ การส่งออกไดรั้บผลกระทบแตกต่างกนัไป หลายธุรกิจไดปิ้ด
กิจการลง เน่ืองจากประสบกับปัญหาการขาดทุน โดยแต่ละธุริกิจต่างมีมาตรการ และ นโยบายส าคญั
หลากหลาย เช่น การลดตน้ทุนภายในองค์กร ดา้นแรงงาน การใช้ทรัพยากรและปัจจยัในการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้

ในปี 2560 คาดวา่การผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบัจะขยายตวัเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน
เน่ืองจากคาดการณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจโลกจะเปล่ียนแปลงในทิศทางดีข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
สินค้าเพิ่มข้ึน การส่งออก (ไม่รวมทองค ายงัไม่ข้ึนรูป) ในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มข้ึนตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีข้ึน อย่างไรก็ตาม การปรับเปล่ียนนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมือง
ภายใตก้ารน าของ นายโดนลัด ์ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเขา้รับต าแหน่งในวนัท่ี 
20 มกราคม 2560 ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการส่งออกสินคา้เคร่ืองประดบัของไทย 
เน่ืองจากเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบั 3 ของไทยไปสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเคร่ืองประดบัอญัมณีกลุ่ม High-end 
แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าขั้ นกลางหรือสินค้าก่ึงว ัตถุดิบ  อาทิ  พลอยสีเน่ืองจาก
สหรัฐอเมริกาไม่มีวตัถุดิบคุณภาพสูงภายในประเทศ ดงันั้น ผูป้ระกอบการสินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบั
ไทยควรติดตามความชดัเจนของนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด อาทิ การปรับแกข้อ้ตกลงการคา้เสรีอเมริกา
เหนือ (NAFTA) และการยกเลิกขอ้ตกลงหุน้ส่วนเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมในการ
ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มภายใตค้วามตกลงอ่ืน เช่น ความตกลงพนัธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค 
(RCEP) และการสร้างความเขม้แขง็ในตลาดส่งออกอ่ืน เช่น ญ่ีปุ่น สหภาพยโุรป อาเซียน การน าเขา้ (ไม่รวม
ทองค ายงัไม่ข้ึนรูป) ในปี 2560 คาดว่า จะปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจากมีการจดัหาวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้เขา้สต๊อ
กชดเชยปีก่อนหนา้ท่ีเน้นการส่งออกสินคา้จากสต๊อกทดแทน โดยการน าเขา้ในภาพรวมคาดวา่ จะขยายตวั
ตามทิศทางการน าเขา้ทองค ายงัไม่ข้ึนรูปท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน จากการปรับตวัของราคาทองค าในตลาดโลก
ในทิศทางท่ีลดลง ภายหลงัการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนายทรัมป์อย่างไรก็ตาม 
อาจตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของนายทรัมป์ อีกคร้ัง เพื่อประเมินผลกระทบในระยะยาว
ต่อไป ดงันั้นการผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป จึงมีแนวโน้มเป็นท่ีตอ้งการอย่างต่อเน่ืองจาก
แนวโน้มสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 และเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด 
และมูลค่าการส่งออก อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกจึงตอ้งเพิ่มการผลิตอย่างมีนัยส าคญั (ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  

จากแนวโน้มด้านการเติบโตของอุตสาหกรรม เคร่ืองประดบัส าเร็จรูป ท าให้มีแนวโน้มการ
ขยายตวัของกิจกรรมการผลิตท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัขั้นตอนการผลิตของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
Pandora ท่ี มี เอกลักษณ์ในการผลิตแบบงานฝีมือทุกช้ิน จึงมีความท้าทายทางธุรกิจในอนาคตต่อ
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ความสามารถในการผลิตสินคา้ท่ีต้องอาศยัทกัษะการประกอบเคร่ืองประดบัทุกช้ินด้วยแรงงานคน ให้
ทนัเวลาการส่งมอบสู่ผูบ้ริโภค ทนัต่อการออกแบบผลิตภณัฑแ์บบใหม่ตามกระแสความนิยม รวมถึงจ านวน
งานท่ีตอ้งส่งออกสู่ตลาดท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัซ่ึงท างานอยูใ่นการออกแบบกระบวนการ
ทางธุรกิจ และการควบคุมระบบคุณภาพ จึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตอบสนองทางดา้นประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานฝ่ายผลิตโดยพิจารณาตวัแปรประสิทธิภาพการ
ท างาน ได้แก่มาตรฐานคุณภาพสินคา้ ประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการส่งมอบสินค้าสู่
ผูบ้ริโภค 

 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตทกัษะงานฝีมือ 
ชนิดเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป บริษทั Pandora Production Thailand. Ltd. 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน และปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานในดา้น มาตรฐานคุณภาพสินคา้ ประสิทธิภาพ
ในการผลิต และอตัราการส่งมอบ ของพนกังานฝ่ายผลิตช้ินงานดว้ยทกัษะเฉพาะบุคคล  
 
3. สมมติฐานการศึกษา  

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้าน เพศ สถานภาพ ต าแหน่ง และ ประสบการณ์ มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานฝ่ายผลิต ชนิดเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป บริษทั Pandora 
Production Thailand. Ltd. 

3.2 ปัจจยัด้านการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานฝ่ายผลิต ชนิดเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป บริษทั Pandora Production Thailand. Ltd. 

3.3 ปัจจยัดา้นการส่ิงแวดลอ้มของงานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานฝ่ายผลิต ชนิดเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป บริษทั Pandora Production Thailand. Ltd. 

 
4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

4.1 ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานฝ่ายผลิต ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษทั Pandora Production Thailand 

4.2 เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าไปใช้ 
เป็นแนวทางส าหรับการวางแผน การก าหนดวิธีปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัการผลิต แบบระบบงานฝีมือ การ
ปรับปรุงการพฒันาบุคลากร ของกิจกรรมการผลิต เพื่อตอบสนองการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสู่ตลาด 
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5. ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด้านประชากร พนกังานฝ่ายผลิตบริษทั Pandora Production Thailand จ านวน 8,528 คน 

(ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2560)  
ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายผลิตบริษทั Pandora Production Thailand 

ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างานในช่วงเวลาระหวา่งเดือน กนัยายน-ตุลาคม 2560 
ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในประสิทธิภาพการท างาน ของผูป้ฏิบติังาน ความ

คิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน และความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
 

6. ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัส่ง

ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งเพื่อตอบกลบั โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม รวม 8  ข้อ  เป็นลักษณะปลายปิด ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกเพียงข้อเดียวท่ีสอดคล้องกับข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส หน่วยงาน ต าแหน่ง รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาการท างานในหน่วยงาน 
(อายงุาน) 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการปฏิบติังานรวม 25 ขอ้ เป็นการตอบค าถามเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นการปฏิบติังาน  

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของงาน รวม 13 ขอ้ เป็นการตอบค าถามเก่ียวกบั 
ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของงาน 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างาน รวม 6 ขอ้ เป็นการตอบค าถามเก่ียวกบั ความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างาน ไดแ้ก่ มาตรฐานคุณภาพสินคา้ ประสิทธิภาพในการผลิต และ อตัราการ
ส่งมอบตรงเวลา  

ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ขอ้มูลในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 กาหนดระดบัความรู้ความเข้าใจ/
ระดบัความคิดเห็นในแต่ละช่วงไดด้งัน้ี  

คะแนนเฉล่ีย 4.500 - 5.000  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์มาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.500 - 4.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ค่อนขา้งมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.500 - 3.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.500 - 2.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ค่อนขา้งนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.000 - 1.499  ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์นอ้ย 
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7. ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหวา่ง 21-

35 ปี การศึกษาระดบัสูงสุด ปวช. สถานภาพ สมรส ปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงาน FN (Finishing)ต าแหน่ง 
Team Member (พนกังานผลิต) และ Team Leader (ผูน้  าทีม) เท่ากนั มีรายไดต่้อเดือนท่ี 20,001-30,000 บาท
ต่อเดือน และมีประสบการณ์การท างานท่ี 1-3 ปี 

การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ี
ระดบั ค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.820 และมีการกระจายของขอ้มูลไม่มากนกั โดย
พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงเท่ากบั 0.846 

การศึกษาความคิดเห็นปัจจยัด้านการปฏิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นท่ี
ระดบั ปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.288 และมีการกระจายของขอ้มูลไม่มากนัก โดย
พิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงเท่ากบั 0.517 พิจารณารายขอ้พบวา่ปัจจยัดา้นฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุดในกลุ่มท่ี 2.644 หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานมีทศันิคติต่อการฝึกอบรมมีผลต่อประสทธิภาพการท างาน
ในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัปัจจยัดา้นอ่ืน 

การศึกษาความคิดเห็นปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นท่ีระดบั 
ค่อนขา้งมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียซ่ึงเท่ากบั 3.661 และมีการกระจายของขอ้มูลไม่มากนกั โดยพิจารณา
จากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงเท่ากบั 0.534  

การศึกษาความคิเห็นท่ีมีต่อ ประสิทธิภาพการท างาน โดยวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ย
โดยวธีิวเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ Eta และ One Way ANOVA ท่ีระดบันยัสาคญั 0.05 เป็นดงัน้ี 

1. เพศ และ สถานภาพของพนกังาน มีขนาดความสัมพนัธ์ ในระพบั ต ่าประสิทธิภาพการในการ
ปฏิบติังาน 

2. ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างานของพนักงาน มีความสัมพนัธ์ ไม่แตกต่างกัน กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

3. ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ ไม่แตกต่าง กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานรวม
เฉล่ีย แต่พบว่าการฝึกอบรมของพนกังานมีความสัมพนัธ์ แตกต่างกนั กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ดา้นคุณภาพในการผลิต โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบั สูง และไปในทิศทางเดียวกนั (r = 0.724, sig 0.048) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. ปัจจยัดา้นการส่ิงแวดลอ้มของงาน ดา้นความปลอดภยัในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในระดบั 
ต ่า และไปในทิศทางตรงกนัขา้ม (r = -1.01, sig 0.043) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า
ปัจจยัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานมีความสัมพนัธ์ แตกต่างกัน กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพในการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบั ต ่า และไปใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัคุณภาพการผลิต (r = -1.70, sig 0.001) แต่ มีความสัมพนัธ์ในระดบั ต ่า และไปใน
ทิศทางเดียวกนั กบัประสิทธิภาพการผลิต (r = 1.44, sig 0.004) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 
8.1 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นประสิทธิภาพการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต ด้านการส่งมอบ 

คุณภาพ และเป้าหมายจ านวนการผลิตต่อว ัน ของพนักงานฝ่ายผลิตโดยอาศัยทักษะงานฝีมือชนิด
เคร่ืองประดบัส าเร็จรูป ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งมาก แสดงวา่ พนกังานรับทราบ
และเขา้ใจการส่ือสารการช้ีวดัประสิทธิภาพการท างานโดยทัว่ถึงกนั และตระหนกัถึงผลกระทบต่อองค์กร 
รวมถึงตวัพนกังานเองในเป้าหมายหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติพล มุกดาเจริญชยั และ สวสัด์ิ 
วรรณรัตน์ (2556) ท าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของการผลิตแบบลีน
ใน อุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง พบวา่การส่ือสารมีผลต่อผลการด าเนินงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

8.2 ผลวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน 
ดา้นการส่งมอบทนัเวลา คุณภาพสินคา้ และเป้าหมายจ านวนการผลิต ของพนกังานฝ่ายผลิตโดยอาศยัทกัษะ
งานฝีมือชนิดเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง แต่พบวา่ความ
คิดเห็นปัจจยัดา้น ดา้นความรู้ ความสามารถ และการรับรู้บทบาทหนา้ท่ีของพนกังาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนกังานในระดบั ค่อนขา้งมาก โดยมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กีริน ดูดวง (2553) 
ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานกรณีศึกษา พนกังานฝ่ายผลิต บริษทั แคดเบอ
ร่ี (ประเทศไทย) ซ่ึงพบว่า การเพิ่มการรับรู้บทบาทหน้าท่ี และความรู้ความเขา้ใจในงานของพนกังานเพื่อ
เพิ่มทกัษะและความเขา้ใจในงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

8.3 การศึกษาดา้นปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้ผลวิเคราะห์คือ ท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การท างานดา้น การส่งมอบทนัเวลา คุณภาพสินคา้ และเป้าหมายจ านวนการผลิต ของพนกังานฝ่ายผลิตโดย
อาศยัทกัษะงานฝีมือชนิดเคร่ืองประดบัส าเร็จรูป ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งมาก ซ่ึ 
งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ สถาพร โฆษวณิชการ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจท่ี
สัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน โรงงานผลิตขวดแกว้ บริษทัโอสถสภา จ ากดั พบวา่ 
ปัจจัยแรงจูงใจด้าน ด้านสภาวะแวดล้อมในสถานทีท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 

8.4 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ สถานภาพ พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การท างานในระดบัต ่า ส่วนระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานอยา่งมีนยัส าคญั แสดงใหเ้ห็นวา่ ระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลนอ้ยเม่ือเทียบกบัการ
วดัผลดา้นประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน เน่ืองจากพนกังานกลุ่มส ารวจ ท างานโดยใชท้กัษะเฉพาะ
ดา้น โดยก่อนการท างานในสายการผลิต พนกังานแต่ละคนจะผา่นการทดสอบการปฏิบติังานจริงและเลือก
ชนิดของงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากการทดสอบในช่วงทดสอบการท างานส่งผลให้ความสามารถใน
การปฏบติังาน เป็นไปตามระดบัความสามารถของพนกังานมากท่ีสุด ปัจจยัส่วนบุคคลจึงไดรั้บการคดักรอง
เพื่อจดัสรรค บุคลากรให้เหมาะกบัต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบไวใ้นขั้นตอนวางแผนก าลงัคนในการผลิต
ล่วงหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิดา ยุติ (2548) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพใน
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การท างานของพนกังาน บริษทั พูนทรัพยแ์คน จ ากดั โดยมมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษทัพูนทรัพยแ์คน จ ากดั พบว่าพนักงานท่ีมีเพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได ้และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทัพูนทรัพยแ์คน ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

8.5 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการฝึกอบรมของพนักงาน มีความสัมพันธ์ แตกต่างกัน กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะดา้นคุณภาพในการผลิต โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบั สูง และไป
ในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากแผนการฝึกอบรมของบริษทัของพนกังาน เนน้ในดา้นการควบคุมวธีิการท างาน 
ท่ีมีผลต่อคุณภาพ ของผลิตภณัฑสิ์นคา้ รวมไปถึงกระบวนการ การท างานทั้งในดา้นกระบวนการปฏิบติังาน
ส่วนบุคคล และการปฏิบติังานโดยใช้เคร่ืองจกัร โดยมีจุดประสงค์การให้ความรู้ และทกัษะเน้นย  ้าไปยงั
ผลลพัท์ของแต่ละกระบวนการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินคา้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ จิดา ยุติ 
(2548) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน บริษทั พูนทรัพยแ์คน 
จ ากดั โดยมมีจุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน โดยพบวา่ปัจจยั
ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากต่อปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

8.6 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความปลอดภยัในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในระดบั ต ่า และ ไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับประสิทธิภาพการท างาน พบว่าองค์กรมีการก าหนดวิธีการท างาน รวมถึง
สภาพแวดล้อม ของการท างาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างาน และการควบคุมวิธีการปฏิบติังาน ให้มีการ
ท างานอยา่งปลอดภยั ส่งผลให้การท างานของการท างานของพนกังานในสายการผลิต มีความซบัซ้อนมาก
ข้ึน มีผลโดยรวมท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานท่ีท าการผลิตช้ินงานมีจ านวนลดลง 
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Zaleanik and others (1958:40 อา้งใน ชมพูนุช วรรณคนาพล, 2545:12) กล่าววา่ใน
การปฏิบติังานด้วยดีหรือไม่นั้ น ผูป้ฏิบติังานจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้ งภายในและ
ภายนอก (Internal and External Needs) ซ่ึงหากตอบสนองได้แล้ว ย่อมหมายถึงการปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยความปลอดภยัในการท างาน เป็นปัจจยัหน่ึงของความตอ้งการภายนอก 

8.7 ผลการศึกษารายปัจจยั ด้านปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน พบว่ามี
ความสัมพนัธ์ในระดบั ต ่า โดยไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ดา้นคุณภาพการผลิต แต่ไปในทิศทางเดียวกนักบั
ประสิทธิภาพการผลิต เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานมีมาก จะสนบัสนุนประสิทธิภาพ
การผลิต ท าใหมี้จ านวนงานท่ีสามารถผลิตไดต่้อวนัเพิ่มข้ึน ในแนวทางสนบัสนุนความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างานใหร้าบร่ืน ช่วยเหลือกนัมากข้ึน งานมีประสิทธิภาพมากข้ึนในเชิงความสามารถในการผลิต  

ทางตรงกนัขา้ม พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานมีมาก ก็มีความเส่ียงเร่ืองการ
ควบคุมคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิตได้ เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานอาจมีผลต่อการ
ตดัสินใจดา้นการตดัสินใจดา้นคุณภาพผลิตภนัฑ ์โดยเฉพาะกระบวนการ การท างานท่ีเป็นการผลิตเป็นช่วง
ต่อเน่ืองกนั Chain Process Flow จะมีผลท าให้มีความเห็นอกเห็นใจกนั ระมดัระวงัถึงผลกระทบจากงานท่ี

131



ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลให้ระเบียบการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีในองค์กรจึงเร่ิมมีการก าหนดหน้าท่ี แยกแผนกและฝ่าย เช่น ตรวจสอบสินคา้ส าเร็จรูป 
ตรวจสอบสินคา้ระหว่างกระบวนการ ตรวจสอบการท างาน ตรวจสอบการจดัการเคร่ืองจกัรในการท างาน 
และการสุ่มตรวจทุกกระบวนการ โดยแยกโครงสร้างทางองคก์รให้แตกต่างจากพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีในการ
ผลิตช้ินงานอีกส่วนหน่ึง เพื่อเป็นการทดสอบทวนซ ้ าของประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม มีการก าหนดให้มีสายบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อผูบ้ริหาร เพื่อลดแรงเสียดทานในการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีเฉพาะกลุ่มงานท่ีจดัตั้งข้ึน และก าหนดผลการตรวจสอบเป็นเป้าช้ีวดัการท างานของ ผูบ้ริหารฝ่าย
การจดัการ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตรงกบัแนวความคิดของ แนวความคิดของ (Thomas J. Peters) อา้งโดย สมยศ นาวี
การ. 2521. การพฒันาองค์การและการจูงใจ ว่าปัจจัย 7 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในองค์กร ซ่ึงระบุถึงโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กรท่ีเหมาะสมจะช่วยในการ
ปฏิบติังาน และ Becker, S. W., & Neuhauser, D. (1975). The Efficient Organization. New York: Elsevier.  

 
9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

9.1 ควรเตรียมแผน ดา้นการฝึกอบรม เพื่อรองรับเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร โดยองคก์รควร
ส ารวจแนวโน้มความตอ้งการของผลิตภนัฑ์ ในดา้น รูปลกัษณ์ การใช้งาน กฏมายท่ีเก่ียวขอ้ง และจ านวน
การผลิต ซ่ึงโดยทัว่ไป กลุ่มนกัออกแบบ จะมีขอ้มูลวิจยัตลาดในแต่ละโซนพื้นท่ีล่วงหนา้ แต่ยงัขาดตวัเลข
ประเมิณในการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด ทั้ งน้ีองค์กรสามารถวางแผนการอบรมพนักงานตามความ
เหมาะสมของแต่ละสินคา้และจ านวนการผลิตไดล่้วงหนา้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานอยา่งจ าเพาะ 
ดังกรณีสินค้ามีความซับซ้อนในการผลิต ตรวจ และประกอบ แต่มีจ านวนการสั่งซ้ือไม่มาก อาจจะ
มอบหมายให้พนักงานส่วนใดส่วนหน่ึงได้รับคดัเลือกการอบรม ท าให้พนักงานในส่วนท่ีคาดว่าไม่ตอ้ง
เก่ียวข้องสามารถปฏิบติังานได้ตามปกติ และลดผลกระทบจากเวลาท่ีหายไปจากการอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัสามารถจดัการกบัแผนการอบรมได้อย่างจ าเพาะมากข้ึน ท าให้พนักงานสามารถ
ศึกษารายละเอียดสินคา้เฉพาะอยา่งท่ีไดรั้บการมอบหมายในเชิงลึก มากกวา่การศึกษาทุกผลิตภณัฑ์ภายใต้
เวลาท่ีจ ากดั  

9.2 ควรสนับสนุนกิจกรรมท่ีสามารถท าได้ร่วมกนัทั้งด้านความปลอดภยัในการท างาน และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยให้มีการสลบักลุ่มการปฏิบติังานในการร่วมปฏิบติังานดา้น กิจกรรมดา้น
ความปลอดภยั เพื่อให้พนกังานมีความสัมพนัธ์ ระหว่างหน่วยงานมากข้ึน ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานท่ี
ต่างไปจากเดิม ซ่ึงอาจเป็นกระบวนการก่อนหนา้ หรือกระบวนการต่อเน่ืองจากกระบวนการเดิม ท่ีพนกังาน
รับผิดชอบอยู ่การเปล่ียนสภาพแวดลอ้มการท างาน จะช่วยให้มีมุมมองใหม่ เกิดข้ึนในกิจกรรรมดา้นความ
ปลอดภยัจากพนกังานกลุ่มใหม่ และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างหน่วยงานการผลิตดว้ยกนั 
ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมมีมากข้ึน เน่ืองจากการท างานตอ้งมีการส่ือสารระหว่าง
แผนก ซ่ึงสามารถช่วยลดช่องวา่งระดบัหน่วยงานไดอี้กประการหน่ึง 
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