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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทปิโตรเคมี 
FACTORS THAT INFLUENCE ON EMPLOYEE PERFORMANCE 

จนัทร์นภา วงศศ์รีภูมิเทศ 1  ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบ ปัจจยัส่วนบุคคล

หรือลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในงาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานบริษทัปิโตรเคมี โดย
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับพนักงานบริษัทจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบายความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดย
ใช้ ANOVA และ Multiple Regression Analysis เพื่อหาค่า T-test F-test ค่า Sig 
สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความ
คลาดเคล่ือนเพื่อการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาคร้ังน้ิ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 284 คน คิด
เป็นร้อยละ 71 อายุในช่วง 31-40 ปี จ านวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.8  มีสถานภาพโสด 
จ านวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีระดบัปริญญาตรี จ านวน 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 
67.8  ปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 4-6 ปี จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8  มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนระหวา่ง  30,001-40,000 บาท จ านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3 

โดยปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน พบว่า ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่องานท่ี
ท า มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 

ด้าน ความพึงพอใจในงาน พบว่า เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง มี
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย 
ปัจจยัด้านสถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังานและรายได้ เฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั ในขณะ
ท่ีเพศและอาย ุไม่มีผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ค าส าคัญ : ปัจจยั, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to study relating factors which are 1) 

demography  2) factors relating to work 3) job satisfaction that influence on employee 
performance. 

The study will be used for understanding and developing of Human Resource in 
the company. Research tool is questionnaire used to collect data from 400 regular 
employees. By using descriptive statistic to describe Frequency, Mean, Percentage and 
Standard Deviation and by using ANOVA and Multiple Regression Analysis to find T-
test, F- test,  Sig, R,  R2 and Standard Deviation to analyze relation of all factors in the 
study at 0.05, the results were as follows: 

The results of this study showed that the majority were female 71 percent were 
aged between 31-40 years old 54.8 percent, Single status 73.5 percent, 67.8 percent have 
a bachelor's degree level of education, 4-6 services years 37.8 percent and base salary 
between 30,001-40,000 baht 35.3 percent. 

For factors relating to work, employees feel that they are important to work that 
is related to employee performance. 

For job satisfaction, colleague and be promoted that are related to employee 
performance. 

Test the hypothesis that demographic factors, have Status Education Service 
years and Base Salary factors that influence on employee performance while Sex and 
Aged does not influence on employee performance 
KEYWORDS : FACTORS, PERFORMANCE 
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บทน า 
โลกปัจจุบนัอยูใ่นยุคกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เกิดข้ึนอยา่ง

รวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อให้องคก์ารสามารถอยูร่อดไดภ้ายใตส้ภาวะน้ี องคก์ารต่างๆ จึง
ตอ้งมีการปรับตวัในทุกๆ ดา้น รวมทั้งการบริหารการจดัการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสูดขององคก์าร กระแสความเปล่ียนแปลงท่ีวา่น้ี คือความเจริญกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล สามารถท าไดโ้ดยไม่มีขอบเขต
จ ากดั ไร้พรมแดน ส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความจ าเป็นท่ีองค์การต่างๆ จะตอ้งปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการบริหาร ระบบต่างๆให้ทันสถานการณ์ รวมทั้ งทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์หรือทรัพยากรบุคคลน่ีเอง ซ่ึงถือวา่ บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนธุรกิจ หรือองค์การให้กา้วหน้าไปสู่ความส าเร็จ และส่งผลถึงความสามารถใน
การแข่งขนัในเวทีโลกขององคก์ารอีกดว้ย ซ่ึงการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นยุคโลกาภิวตัน์ 
มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน 
บุคลากรจึงตอ้งได้รับการพฒันาทั้งทางดา้นสมอง ปัญญา และแรงงาน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
หรือขีดความสามารถไปพร้อมๆกบัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืนๆ ขององคก์าร 

การบริหารการจดัการทรัพยากรบุคคลขององค์การนั้น จะปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่เม่ือ
คดัเลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานในองค์การแลว้ จะตอ้งมีการบริหาร
การจดัการทรัพยากรบุคคล หรือการจดัการบุคลากรท่ีดี ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้มี
หนา้ท่ีบริหารจ าเป็นตอ้งวางแผน ก าหนดนโยบาย จดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมงาน
ต่างๆภายในองค์การ สามารถแกไ้ขปัญหา สามารถท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความพึง
พอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถ แสดงศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี และสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังาน  

การปฏิบติังานท่ีเต็มความรู้ความสามารถนั้นมีคุณค่าต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง และ
ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ท่ีช่วยให้บุคลากรขององค์การนั้น แสดงความสามารถในการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีขีดจ ากดั โดยองค์การจะตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยั
ต่างๆ เหล่านั้นเป็นส าคัญ ปัจจยัท่ีเก้ือหนุนการปฏิบติังานนั้นมาจากทั้งภายในตวัของ
บุคลากรเองและมาจากการบริหารงานนโยบายขององค์การ ซ่ึงถ้าผลงานของบุคลากร
ออกมาดี ประสบความส าเร็จ ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานการจดัการท่ีดีของ
องคก์ารอีกดว้ย 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ท่ีแสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยผลงาน 
สามารถท าให้องค์การรับรู้ถึงความพึงพอใจในงานของบุคลากร หากผลการปฏิบติังาน
ออกมาดี หรือดีเยี่ยม นัน่แสดงให้เห็นไดว้า่ บุคลากรนั้น มีความพึงพอใจท่ีจะท างานนั้นๆ 
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อย่างเต็มความรุ้ ความสามารถเต็มศกัยภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์การตอ้งการท่ีจะได้รับจาก
บุคลากร และความพึงพอใจของบุคลากรนั้นมีส่วนส าคัญท่ีจะส่งผลท าให้งานๆหน่ึง
ประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีองค์การตั้งเป้าหมายไว ้องค์การจ าเป็นตอ้งศึกษาองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เป็นตน้ หรือสร้างแรง
บนัดาลใจ เพื่อใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น องคก์ารต่างๆ จึงหนั
มาให้ความส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจกบับุคลากรในองค์การของตนเอง เพื่อท าให้
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึนและน าพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายสูงสุด
ท่ีวางไว ้

บริษทัขา้มชาติท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเคมี ซ่ึงธุรกิจน้ีเป็นการท าอุตสาหกรรมท่ี
ส าคญัของโลกทางดา้นพลงังาน เพราะดว้ยโลกเติบโตอยา่งไม่หยุดย ั้ง จ  านวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการทางด้าน
พลงังานเพิ่มมากข้ึนทุกหนทุกแห่ง  

เพื่อให้องคก์ารกา้วหน้าอย่างรวดเร็วเติบโตไปพร้อมๆ กบัความตอ้งการพลงังาน
อยา่งไม่หยดุย ั้ง การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพของบุคลากรจึงมีความส าคญัท่ีสุด องคก์าร
จึงตอ้งพฒันาบุคลากรและรับรู้ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เช่น ท าอยา่งไร
ให้พนักงานนั้นเห็นความส าคญัของงาน มีส่วนร่วมและมีอิสระในการท างานมากท่ีสุด 
และใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานและองคก์าร รวมทั้งในแง่ของการสร้าง
ความพึงพอใจในงาน เงินเดือน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สังคมเพื่อนร่วมงาน การ
โยกยา้ยหรือเล่ือนต าแหน่ง ตอ้งท าใหโ้ปร่งใสและยติุธรรม เม่ือองคก์ารสามารถสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัพนกังาน จะส่งผลท าให้พนกังานท างานไดอ้ยา่งสบายใจ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานยอ่มดีข้ึนตามไปดว้ย 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่ อ เป รียบเทียบปัจจัย ส่วนบุคคล หรือลักษณะส่วนบุคคลท่ี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัปิโตรเคมี  ท่ีแตกต่างกนั 
2. ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์ต่อระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 
3. ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทัปิโตรเคมี 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในการวิจัยการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทัปิโตรเคมี  มีขอบเขตการศึกษาท่ีครอบคลุม ดงัน้ี 

1.  ขอบเขตด้านประชากร การวิจยัคร้ังน้ีใช้ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม
พนกังานบริษทัปิโตรเคมี ซ่ึงมีทั้งหมด 2,500 คน ไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
400 ราย จากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 

2.  ขอบเขตด้านตวัแปร/เน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ี มีตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และความพึงพอใจในงาน ของพนกังานบริษทั ใน
ส่วนตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี 

3.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี การวิจยัคร้ังน้ี พื้นท่ีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ บริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 

4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาส าหรับการด าเนินการวิจยัทั้งส้ิน
รวม ประมาณ 3 เดือน ระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ โดยในส่วนของการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยูใ่นช่วงเดือนมกราคม 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทับริษทัปิโตรเคมี เพื่อใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารหรือส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองคก์าร ในการวางแผนการด าเนินงานดา้นบุคลากร  

2.  ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริษทัปิโตรเคมี เพื่อใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทางให้กบั
ผูบ้ริหารหรือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองค์การ ในการวางแผนการด าเนินงานดา้น
บุคลากร 
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3.  ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจในงาน ท่ีมีผลต่อการประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบริษทับริษทัปิโตรเคมี เพื่อใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทางให้กบัผูบ้ริหารหรือส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคลากรในองคก์าร ในการวางแผนการด าเนินงานดา้นบุคลากร 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิด
ในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
              ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบติังาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 เพศ  

 อายุ 

 สถานภาพ 

 ระดบัการศึกษา 

 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 
ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการปฏิบตังิาน 
 ความส าคญัของงาน 

 การมีส่วนร่วมในงาน ความ
อสิระทางความคดิ 

 ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญั
ต่องานที่ท า 

 
  
 
 

ความพงึพอใจในงาน 
 ตัวงาน 

 เงนิเดือน 

 ผู้บังคับบัญชา 

 เพือ่นร่วมงาน 

 การเลื่อนต าแหน่ง 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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2.  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน หมายถึง ปัจจยัต่างๆท่ีส าคญัและมีส่วนท าให้
การปฏิบติังานของพนกังานมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
  2.1  ความส าคญัของงาน หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ความส าคญัต่อองค์การมากน้อยเพียงใด มีความเก่ียวข้องกับงานของผูอ่ื้นไม่ว่าจะใน
องคก์ารหรือนอกองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด 

2.2  การมีส่วนร่วมในงาน ความมีอิสระทางความคิด อาจจะเป็นในเร่ือง
ของการตดัสินใจ หมายถึง มีความอิสระในการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เพื่อให้
งานนั้นบรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

2.3  ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่องานท่ีท า หรือต่อองค์การ 
หมายถึง การไดรั้บการยอมรับจากองคก์าร การไดรั้บความไวใ้จจากองคก์าร ผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผู ้ร่วมงาน โดยดูจากการประเมินผล และโอกาสท่ีได้รับจากการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา หรือองคก์าร 

3.  ความพึงพอใจในงาน หมายถึง องค์ประกอบท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังาน การปฏิบติังานอยา่งมีความสุข การท างานดว้ยความตั้งใจ และ
ผลท่ีไดรั้บเป็นท่ีน่าพอใจ จากการท างานดว้ยความตั้งใจน้ี จะเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังานให้กบัพนักงาน เพื่อเกิดความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้บัปัจจยั ดงัต่อไปน้ี  

3.1  ลกัษณะงาน หมายถึง งานท่ีพนกังานรับผิดชอบอยู่ หรือ หนา้ท่ีของ
พนกังานจะตอ้งปฏิบติัในทุกๆวนันั้นเป็นอยา่งไร พนกังานมีความเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายหรือไม่ ตรงกบัความสามารถท่ีพนกังานแต่ละบุคคลมีมากนอ้ยเพียงใด 

3.2  เงินเดือน หมายถึง รายไดท่ี้ไดรั้บการตอบแทนจากการปฏิบติังานใน
แต่ละเดือน มีความเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายของพนกังานหรือไม่ ค่าตอบแทนเหมาะสมกบั
ต าแหน่งของพนกังานหรือไม่ โดยรวมแลว้พนกังานแต่ละบุคคลพึงพอใจในเงินเดือนของ
ตวัเองหรือไม่อยา่งไร 

3.3  ผูบ้ ังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้างาน ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะมี
ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าแตกต่างกนัไป หัวหนา้มีความยุติธรรมในการปกครองลูกนอ้งดี
มากนอ้ยเพียงใด และพนกังานมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจในเร่ืองงานดว้ยตนเองหรือไม่ 

3.4  เพื่อนร่วมงาน หมายถึง เพื่อนร่วมงานท่ีปฏิบติังานร่วมกนั พนกังานมี
ความรักความสามคัคีมากนอ้ยเพียงใด พนกังานมีเพื่อนร่วมงานท่ีดีหรือไม่ มีความสบายใจ
ในการปฏิบติังานกบัผูร่้วมงานปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
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3.5  การเล่ือนต าแหน่ง หมายถึง โอกาสท่ีพนักงานจะได้รับการเล่ือน
ต าแหน่งให้สูงข้ึน หรือได้รับการโยกยา้ยต าแหน่ง พนักงานมีความพอใจในต าแหน่งท่ี
ไดรั้บในปัจจุบนัหรือไม่ พนกังานสามารถเล่ือนหรือโยกยา้ยต าแหน่งดว้ยความเป็นธรรม
หรือไม่อย่างไร การเล่ือนต าแหน่งของพนักงานจะข้ึนอยู่กบัอายุงานหรือความสามารถ 
องคก์ารวดัจากอะไร 

4.  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จตามท่ี
ไดต้ั้งเป้าหมาย และส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
ประหยดั คุม้ค่า คุม้ทุน พนกังาน รวมทั้ง ผูบ้งัคบับญัชามีความพอใจในผลการปฏิบติังาน 
ในขณะเดียวกนัหากเป็นงานทางด้านการบริการ ผูรั้บบริการก็ย่อมมีความพึงพอใจด้วย
เช่นกนั 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัย น้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้า   งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา  โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ในการศึกษาปัจจยัระดับบุคคลนั้น (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552, หน้า 32 - 35)  
คุณลกัษณะส่วนบุคคลพื้นฐานท่ีเราควรจะเร่ิมในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุ
สถานภาพ อายงุานในองคก์าร ระดบัการศึกษา และรายได ้

เพศ (Sex) ในงานวิจยัท่ีท าการศึกษาปัจจยับุคคลในดา้นเพศนั้นพบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างระหวา่งผูช้ายกบัผูห้ญิง ในเร่ืองความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ความสามารถใน
การวิเคราะห์ แรงจูงใจในการท างาน ความเป็นผูน้ า ความสามารถในการเขา้สังคม และ
ความสามารถในการเรียนรู้ 
 แต่ในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาพบว่า ผูห้ญิงจะมีความเต็มใจท่ีจะยอมรับใน
อ านาจหน้าท่ีมากกว่าผูช้ายและพบวา่ผูช้ายมกัจะมีความมุ่งมัน่มากกว่าผูห้ญิง และมีความ
คาดหวงัในความส าเร็จมากกวา่ แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีกอ้ไม่มากเท่าไหร่นกั 

อายุ (Age) อายขุองคนเราจะมีส่วนในการมองปัญหาและก าหนดรูปแบบความคิด
ของเราไดใ้นระดบัหน่ึง ดงัจะเห็นไดว้า่ วยัรุ่น วยักลางคน และวยัผูใ้หญ่ ก็มกัจะมีความคิด
ความอ่านแตกต่างกนัออกไป มีวุฒิภาวะและวิจารณญาณต่างกัน โดยทัว่ไปพบว่า 40% 
ของพนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี จะมีการเปล่ียนงานทุก 2-3 ปี โดยเฉพาะพวกท่ีเก่ง 
(Talent) แต่เม่ือมีอายมุากข้ึน พนกังานจะออกจากงานนอ้ยลง เพราะทางเลือกในการหางาน
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ใหม่จะน้อยลง นอกจากนั้นแล้วอีกเหตุผลหน่ึงท่ีส าคญัก็คือยิ่งท างานมานานก็มกัจะมี
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูง ไดรั้บค่าตอบแทนสูง สวสัดิการ และผลประโยชน์ตอบแทน
ต่างๆก็จะสูงตามไปดว้ย 

สถานภาพ (Status) งานวิจัยในเร่ืองของสถานภาพมีไม่มากนัก แต่ผลท่ีได้
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกนัวา่ พนกังานท่ีมีครอบครัวแลว้นั้นมกัจะมีการขาดงาน โดยเฉพาะการ
ขาดงานท่ีอาจจะหลีกเล่ียงไม่ได้ และพนักงานท่ีแต่งงานแล้วจะมีความพอใจในงาน
มากกว่า คือการแต่งงานท าให้มีวุฒิภาวะ และความรับผิดชอบมากข้ึน ท าให้การท างานท่ี
มัน่คง เป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีความส าคญัต่อเขา 

อายุงานในองค์กร (Tenure) ในแง่ความพึงพอใจในการท างาน โดยทัว่ไปพบวา่ผู ้
ท่ีมีอายงุานยาวนาน มกัจะมีความพอใจในงานสูงกวา่ เน่ืองมาจากมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน
และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสูงกว่า ในแง่ของการขาดงานนั้ น พบว่าการท างานมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการขาดงานคือถา้ท างานมานานมกัจะไม่ค่อยขาด
งาน เพื่อรักษาประวติัการท างานและในแง่ของการหมุนเวียนก็จะมีความสัมพนัธ์ในทาง
ตรงกนัขา้มเช่นกนั  

ระดับการศึกษา (Education) ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั เช่น ระดบั ปวส. 
ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี ย่อมท าให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ ทศันคติและความพร้อมในการท างาน ตลอดจนความพร้อมในการฝึกอบรม
พฒันาแตกต่างกนัไป และพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถสูงมกัจะมีโอกาสท างานได้
ส าเร็จ และมีหน้าท่ีการงานสูงกว่าจึงมีความพอใจในงานสูงกว่าด้วย ยกเวน้ในกรณีท่ี
พนกังานมีการศึกษาสูงแต่อาจปฏิบติังานต ่ากวา่คุณวฒิุ 

รายได้ (Incoming) พิจารณาทั้งในด้านปริมาณค่าจา้ง ความยุติธรรม หรือความ
เสมอภาคของค่าจา้งท่ีไดรั้บ และวธีิการจ่ายค่าจา้ง ความพึงพอใจในงานมีผลมาจากค่าจา้งท่ี
มากกวา่ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ค่าจา้งเป็นตวับ่งช้ีความพึงพอใจในการท างาน 
 สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง  คุณลกัษณะส่วน
บุคคลพื้นฐานท่ีเราควรจะเร่ิมในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อายุงาน
ในองคก์ร ระดบัการศึกษา และรายได ้

แนวคิดทีเ่กีย่วกบัการปฏิบัติงาน 

ณัฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2547, หน้า 42) ไดใ้ห้ความหมายว่าการปฏิบติังาน 
(Performance) หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคลากรใดบุคลากรหน่ึงกระท าข้ึนดว้ยก าลงักาย และ
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ก าลงัใจเพื่อจุดมุ่งหมายใด จุดมุ่งหมายหน่ึงท่ีเขาตอ้งการเช่นเพื่อการด ารงชีวิต เพื่อความ
สบายใจ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมสังคม เป็นตน้  

จิระประภา อคัรบวร (2547, หนา้ 2) ไดก้ล่าวถึงผลการปฏิบติังาน สามารถมองได้
อยา่งนอ้ย 2 ระดบั คือ ผลการปฏิบติัระดบับุคคล (Individual Performance) และผลการ
ปฏิบติังานระดบัองคก์าร (Organization Performance) ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจในผลการ
ปฏิบติังานขององคก์ารทราบวา่องคก์ารมีผลผลิตอยา่งไร อยากไดบ้ริการแบบไหน มีความ
ตอ้งการในการพฒันาองค์การให้ไดผ้ลผลิตเป็นอย่างไร เพื่อจะได้น าไปใช้ในการวาง
แผนการพฒันาบุคลากรในองค์การให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกันกับผลการ
ปฏิบติังานขององคก์าร 
ทฤษฎ ีX และ ทฤษฎ ีY ของ McGregor (McGregor’s Theory X and Theory Y) 

Douglas McGregor นกับริหารและนกัวิชาการ ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัคนไวใ้น
หนงัสือ The Human Side of Enterprise เป็น 2 แนวทาง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือทฤษฎี X 
และ ทฤษฎี Y ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

ทฤษฎี X จะมองคนในแง่ลบวา่ คนส่วนใหญ่มีลกัษณะเห็นแก่ตวั เกียจคร้าน ไม่
รับผิดชอบและไม่รักความเจริญกา้วหนา้ ซ่ึงตอ้งใชปั้จจยัทางวตัถุ เช่น เงินหรือส่ิงของ
เป็นเคร่ืองกระตุน้ ประกอบกบัการควบคุมโดยผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขม้งวด 

ทฤษฎี Y จะมองคนในแง่บวก และมีความเช่ือวา่โดยทัว่ไปแลว้แต่ละคนจะมี
ลกัษณะโดยธรรมชาติท่ีตอ้งการจะท างาน ตอ้งการรับผิดชอบ มีเหตุผล และรักความ
เจริญกา้วหนา้ สามารถใหท้ างานโดยไม่ตอ้งควบคุมได ้

สามารถสรุปไดว้า่  ทฤษฎี X เป็นแนวความคิดของผูบ้ริหารสมยัก่อนท่ีมีต่อคน ท่ี
เนน้ถึงการสั่งการและการควบคุม เพราะเช่ือวา่คนไม่ชอบท างานและไม่รับผิดชอบ ส่วน
ทฤษฎี Y นั้น มองคนตามสภาพความเป็นจริงและยุติธรรม เห็นส่วนดีของคนบา้ง การใช้
ทฤษฎีน้ีมาเป็นหลกัการบริหารคือ การสร้างโอกาสและเปิดช่องทางให้คนไดแ้สดงความรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่าแนวความคิดด้านพฤติกรรมของผูน้ าจะให้
ความส าคญัและมุ่งเนน้ การศึกษาถึงลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมิไดใ้ห้
ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อมและ สถานการณ์มากนักแต่ในความเป็นจริงแล้วมีบาง
สถานการณ์ท่ีตอ้งการผูน้ าท่ีมีลกัษณะเด่นเฉพาะด้าน แต่ในทางตรงขา้มก็มีอีกหลาย
สถานการณ์เช่นกนั ท่ีตอ้งการผูน้ าท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ซ่ึงจะสามารถท าให้งานท่ี
ออกมานั้นประสบผลส าเร็จไดใ้กลเ้คียงกนั 
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แนวคิดทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ได้มีผู ้ศึกษาและให้
ความหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
 ฟิลตแ์มนและอาร์โนลด์ (Feldman & Arnold อา้งถึง ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550, หนา้ 
9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือส่ิงท่ีแสดงออกหรือ
ความรู้สึกทางบวกท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีบุคคลมีต่องานท่ีปฏิบติั 

กาญจนา   อรุณสุขรุจี ( 2546, หนา้ 5 ) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะ
ทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้าง
สลบัซบัซอ้น และตอ้งมีส่ิงท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’ Two –Factor Theory ) 

 
ปัจจัยแห่งสุขลักษณะและปัจจัยแห่งแรงกระตุ้น (วชรภูมิ เบญจโอฬาร ,2552) 

สามารถสรุปได้ว่า  การท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
องค์การต่างๆให้ความส าคญักบัการสร้างแรงจูงใจเป็นอย่างมาก ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีวิธีการ
สร้างแรงจูงใจ เพื่อช่วยให้เป็นขวญัและก าลงัใจต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ข้ึน 
ทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว์กบัการท างานในองค์การ (Maslow’s Hierarchy of Needs) 

Maslow เป็นนกัจิตวิทยาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัแบรนดีส์ ไดพ้ฒันาทฤษฎีการจูงใจท่ี
รู้จกักนัมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา Maslow กล่าววา่ มนุษยมี์ความตอ้งการ ความปรารถนา 
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และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้นของความ
ตอ้งการ ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้น ดงัน้ี 

 

ทฤษฎีความต้องการตามลาํดับขั้นของ Maslow 
1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน

ปัจจยัส่ีทั้งหลายของมนุษยเ์พื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษา
โรค อากาศ น ้ าด่ืม การพกัผอ่น เป็นตน้ ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งดูแลในเร่ืองของค่าตอบแทน
ต่างๆ ของพนกังานใหเ้หมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานน้ีเป็นอนัดบัแรก 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษย์
สามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบั
ท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความ
มัน่คงในชีวติและหนา้ท่ีการงาน ดงันั้นองคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการน้ีโดยการ
ใหพ้นกังานไดรั้บการประกนัสุขภาพ หรือประกนัชีวิต เพื่อให้พนกังานรู้สึกถึงความมัน่คง
และปลอดภยัในชีวติ 

3. ความตอ้งการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) (Social 
Needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย ์
เช่น ความตอ้งการใหแ้ละไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความ
ตอ้งการได้รับการยอมรับ การต้องการได้รับความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้  ซ่ึงองค์การ
สามารถจดัตั้งชมรมให้เกิดข้ึนภายในองค์การ เช่น ชมรมกีฬาต่างๆ หรืออาจจะเป็น โยคะ 
แอโรบิค ดนตรี และอ่ืนๆ เพื่อใหพ้นกังานไดมี้โอกาสท ากิจกรรมร่วมกนั 
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4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น
ความตอ้งการการไดรั้บการยกยอ่ง นบัถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความตอ้งการไดรั้บ
ความเคารพนับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น  ซ่ึงความต้องการน้ี 
องค์การสามารถตอบสนองไดด้ว้ยการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง หรือประกาศเกียรติคุณให้
เหมาะสมแก่พนกังานตามโอกาสต่างๆ 

5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เม่ือไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการทั้ง 4 ขั้นแล้ว ขั้นน้ีจะเป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความ
ตอ้งการท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอย่างได้ส าเร็จ ความตอ้งการท าทุกอย่างเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ ดงันั้นการตอบสนองความตอ้งการขั้นน้ี ไดโ้ดยการมอบหมาย
งานท่ียากและทา้ทายแก่พนกังาน เพื่อให้พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพในการท างานสูงสุด 
เพื่อความส าเร็จท่ีสูงสุด ซ่ึงความตอ้งการขั้นน้ีมีลกัษณะท่ีกวา้งมาก และจะแตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละบุคคล 

สามารถสรุปไดว้่า  ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีเป็น
ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจากความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีคนทุกคนพึงจะมีและควรจะได ้และความ
ตอ้งการนั้นจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึงความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวติ 
แนวคิดทีเ่กีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
หมายถึง “ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการท างาน” 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น ถา้พิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มกัจะพูด
ถึง ผลการ ปฏิบติังาน (Performance) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเร่ืองเดียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน (Efficiency) คือเม่ือผลการปฏิบติังานท่ีดีก็ถือวา่มีประสิทธิภาพในการท างาน
สูงและถา้ผลการปฏิบติังานไม่ดีก็ถือ ไดว้า่มีประสิทธิภาพในการท างานต ่า ซ่ึงมีนกัวชิาการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพ  ดงัน้ี   

ไรอนัและสมิทธ์ิ (Ryan & Smith 1954, หนา้ 276) ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของ
บุคคล  (Human efficiency) ไวว้า่เป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทให้กบังาน ซ่ึง
ประสิทธิภาพในการ ท างานนั้นมองจากแง่มุมของการท างานแต่ละบุคคล โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีใหก้บังาน เช่น ก าลงังานกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานนั้น 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ไดมี้ผูศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จะขอเสนอ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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อาณัติ สังขมณี (2555) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน
คลงัสินคา้แผนกแพค็ก้ิง บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์  เซอร์วิส จ ากดั พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป  หาน้อย ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน รองลงมา  คือ การติดต่อส่ือสาร และกระบวนการ ในการ
ปฏิบติังาน ตามล าดบั ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ 
พนกังานคลงัสินคา้แผนกแพค็ก้ิง บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั โดยจ าแนกตาม
ปัจจยัพื้นฐาน ส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
และอายุการท างาน แตกต่างกนั ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อนุรักษ์ สันติโชค (2552) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงาน : กรณีศึกษา หจก.ซิกเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ บิวซิเนส ผลการศึกษา พบว่า 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานทุกดา้นในระดบัเห็นดว้ยมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความภูมิใจในอาชีพการงาน ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ตามล าดบั พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษา รายได้และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัเก้ือหนุนในการปฏิบติังานดา้น
โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นความภูมิใจในอาชีพการงานดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความสัมพนัธ์ทิศทาง
เดียวกนักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน
บริษทัปิโตรเคมี ซ่ึงจะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนประชากรทั้งหมดคือ 2,500 คน จากการ
ค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่าง 345 คน และเพื่อให้การ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ราย
แทน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบด้วย 
ความส าคญัของงาน การมีส่วนร่วมในงาน ความอิสระทางความคิด และ ความรู้สึกวา่ตนมี
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ความส าคญัต่องานท่ีท า ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 10 ระดบัความ
คิดเห็นจาก 0 ถึง 10  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย ตวังาน 
เงินเดือน ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และ การเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นกลุ่ม
ค าถาม แบบ Rating Scale 11 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
กลุ่มค าถาม แบบ Rating Scale 11 ระดบัความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการ
วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 อายุในช่วง 31-40 ปี จ านวน 219 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 54.8  มีสถานภาพโสด จ านวน 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 271 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.8  ปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 4-6 ปี จ านวน 151 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.8  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง  30,001-40,000 บาท จ านวน 141 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35.3 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   ความส าคญัของงาน 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัความส าคญัของงานเฉล่ียระดบัปาน
กลางไปทางน้อย (ค่าเฉล่ีย 4.66) โดยให้ความส าคญักบั ปัจจยังานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีใช้
ความสามารถเฉพาะด้าน มากท่ีสุด ในระดับค่าเฉล่ีย 5.14 และงานท่ีท าอยู่ในแต่ละวนั
แตกต่างกนั ไม่จ  าเจ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 3.83 

การมีส่วนร่วมในงานและความอิสระทางความคิด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัการมีส่วนร่วมในงานและความอิสระทางความคิดเฉล่ียนในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.84) โดยให้ความส าคญักบั ปัจจยัท่านสามารถเสนอวิธีการท างาน
เพื่อใหง้านส าเร็จสู่เป้าหมายเร็วข้ึน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.03 และท่านมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายและวางแผนงานท่ีรับผดิชอบอยู ่นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 5.68 

ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักับปัจจยัความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท าในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 6.47) โดยใหค้วามส าคญักบั ปัจจยังานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อผลส าเร็จ
ขององคก์าร มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.57 และองคก์ารท าใหท้่านรู้สึกวา่เป็นทรัพยากรท่ี
มีคุณค่า นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.32 
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3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน ตวังาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัตวังาน เฉล่ียระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 5.05) โดยให้ความส าคญักบั งานท่ี
ท าอยูต่อ้งแข่งกบัเวลา มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.55 และงานท่ีท่านท าอยู่ น่าท า ไม่น่า
เบ่ือ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 4.06 

เงินเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเงินเดือน เฉล่ียระดบันอ้ย
ถึงปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 4.71) โดยให้ความส าคญักบั โดยรวมท่านพอใจกบัค่าตอบแทนท่ี
ได้รับ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 4.96 และ อตัราข้ึนเงินเดือนแต่ละปีของท่านเป็นท่ีน่า
พอใจ นอ้ยท่ีสุดในระดบัค่าเฉล่ีย 4.56 

ผูบ้งัคบับญัชา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชา เฉล่ีย
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 6.52) โดยให้ความส าคญักับ ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีมากกับ
หวัหนา้ของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.69 และหวัหนา้รับฟังความคิดเห็นของท่าน 
นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.38 

เพื่อนร่วมงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ควาส าคญักบัเพื่อนร่วมงาน เฉล่ีย
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 7.34) โดยให้ความส าคญักบั โดยรวม ท่านมีความสบายใจท่ีไดท้  างาน
กบัเพื่อนร่วมงานของท่าน มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.45 และเพื่อนร่วมงานของท่านมี
ความสามคัคีเป็นอยา่งดี นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 7.26 

การเล่ือนต าแหน่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเล่ือน
ต าแหน่ง เฉล่ียระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 6.30) โดยให้ความส าคญักับ การเล่ือนขั้น/เปล่ียน
ต าแหน่งของท่านข้ึนอยูก่บัความสามารถ มากท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.79 และ ท่านพอใจ
ในต าแหน่งงานของท่าน นอ้ยท่ีสุด ในระดบัค่าเฉล่ีย 6.08 
สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อายุ (3) 
สถานภาพ (4) ระดบัการศึกษา (5) ระยะเวลาการปฏิบติังาน (6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-
test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ สรุปได้
ดงัน้ี 

มีดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังานและรายได้เฉล่ียต่อเดือน
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ กล่าวคือ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบด้วย 
ความส าคญัของงาน การมีส่วนร่วมในงานและความอิสระทางความคิด และความรู้สึกว่า
ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ทั้ง 
3 ตัวแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ ต่อระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y   = 4.122 + (-0.107) (ความส าคญัของงาน) + 0.100 (การมีส่วนร่วมในงานและ
ความอิสระทางความคิด) + 0.500 (ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า) 
 มีเฉพาะดา้นความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท าเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ี
ท ามีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

สมมติฐานท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย ตวังาน 
เงินเดือน ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และ การเล่ือนต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์ต่อระดบั
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษทั โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
 
 

 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

  B Std. Error Tolerance VIF 
(Constant) 4.122 .219 18.808 .000 

  
ความส าคญัของงาน -.107 .034 -3.134 .002 .601 1.663 

การมีส่วนร่วมในงานและความอิสระ
ทางความคิด 

.100 .052 1.934 .054 .377 2.654 

ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่องานท่ีท า .500 .045 11.074 .000 .482 2.076 

R = 0.640     R2 =  0.410    S.E.E =1.19497     F =  91.765     Sig = 0.000 

* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 2.656 .249 10.671 .000 
  

ตวังาน .010 .030 .319 .750 .663 1.509 
เงินเดือน .061 .036 1.682 .093 .503 1.989 
ผูบ้งัคบับญัชา .119 .037 3.174 .002 .436 2.295 
เพื่อนร่วมงาน .343 .038 8.975 .000 .678 1.474 
การเล่ือนต าแหน่ง .185 .041 4.521 .000 .404 2.473 

R = 0.726     R2 =  0.527    S.E.E =1.07306     F =  87.698     Sig = 0.000 
  * มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ทั้ง 5 ตวัแปร มาเขียนเป็นสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y   =    2.656 + 0.010 (ตวังาน) + 0.061 (เงินเดือน) + 0.119 (ผูบ้งัคบับญัชา) + 
0.343 (เพื่อนร่วมงาน) + 0.185 (การเล่ือนต าแหน่ง) 

มีเฉพาะดา้นเพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
กล่าวคือ ดา้นความพึงพอใจในงาน เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์
ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทัปิโตรเคมี” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลกัษณะดา้นประชากรณ์ศาสตร์ 
ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการท างาน และความพึงพอใจในงาน ท่ีมีผลและมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
และใชส้ถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
t-Test One Way ANOVA (F-Test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) และผูว้ิจยั
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ไดท้บทวน ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาและ
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 31-
40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบติังาน 4-6 ปี โดยมี
รายได้เฉล่ีย 30,001-40,000 บาท มากท่ีสุด ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงกล่าวไดว้า่ พนกังานไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย และไม่วา่จะ
อายุเท่าไหร่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ซ่ึงไม่มีความ
สอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัทางดา้นอายุ กบัผลงานวิจยัของ นวพรรษ จ ารัสศรี (2552) เก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เอ็ม แอนด์ เอ กรุ๊ป ผล
การศึกษาพบวา่ พนกังานมีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยรวมในระดบัสูง ส าหรับ
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานท่ีมีเพศและ
ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ี
ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั แอลฟาเท่ากบั 0.05 ส่วนพนกังานท่ีมีอายุและ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงในส่วนของ
ผลการวิจยัทางดา้น สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายุการท างาน มีความสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ อาณัติ สังขมณี (2555) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานคลงัสินคา้แผนกแพค็ก้ิง บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์  เซอร์วิส จ ากดั พบวา่ผลการ
เปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนกังานคลงัสินคา้แผนกแพ็คก้ิง 
บริษทั ทีเอสที ซนัไรซ์ เซอร์วิส จ ากดั โดยจ าแนกตามปัจจยัพื้นฐาน ส่วนบุคคล พบวา่ 
พนกังานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอายุการท างาน แตกต่างกนั 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงกล่าว
ไดว้า่หากพนกังานมีสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนัแลว้ น่าจะ
มีปัจจยัภายนอกเก้ือหนุนบางอย่างเช่น ทศันคติ หรือภารกิจท่ีเพิ่มเขา้มาในชีวิต นอกจาก
งาน ท าใหส่้งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ เช่น พนกังานท่ี
มีสถานถาพ สมรสแลว้ มีครอบครัว มีลูก ท่ีตอ้งดูแลเพิ่มข้ึน อาจจะท าให้ความเอาใจใส่ใน
งานลดลง หรือ พนกังานท่ีท างานมาหลายปี อาจจะมีความเช่ียวชาญในการท างานมากกวา่
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีดีกวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานน้อย 
เป็นตน้ และผลงานวิจยัน้ีในดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน ค่านิยมและทัศนคติ ของคน
ส่วนมากให้ความส าคญัในเร่ืองของรายไดม้าเป็นอนัดบัตน้ๆ ในการเลือกงาน ดงันั้นหาก



252 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

บริษัทสามารถจ่ายให้พนักงานมากตามความต้องการแล้ว พนักงานจะมีความรู้สึกท่ี
อยากจะท างานให้อยา่งเต็มท่ี ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสูงไปดว้ย ในทางกลบักนั
หากพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนนอ้ย พนกังานจะไม่มีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน พบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า มีความสัมพนัธ์ต่อระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในขณะท่ีความส าคญัของงาน และการมีส่วนร่วมในงาน ความอิสระทางความคิด ไม่
มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ อนุรักษ์ สันติโชค 
(2552) ในดา้นของ ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า ผลการศึกษา พบวา่ พนกังาน
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัเก้ือหนุนในการปฏิบติังานทุกดา้นในระดบัเห็นดว้ยมาก ดา้นความ
ภูมิใจในอาชีพการงาน มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน จึงกล่าวไดว้า่ หากบริษทัสามารถท าให้พนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีท า 
มีความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า และเกิดความภูมิใจในอาชีพการงาน พนกังาน
จะมีความเต็มใจท่ีจะท างานมากข้ึน ท าให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดงันั้น ความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท า จึงมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการศึกษาความพึงพอใจในงาน พบว่าความพึงพอใจในงาน ท่ีประกอบด้วย 
เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีตวังาน เงินเดือนและ
ผูบ้งัคบับญัชา ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในส่วนของ เพื่อนร่วมงาน และการเล่ือนต าแหน่ง 
และปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในดา้น ตวังาน เงินเดือนและผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเพื่อนร่วมงาน
เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้พนกังานปฏิบติังานอย่างมีความสุขและเพื่อนร่วมงานก็เป็นอีก
เหตุผลหน่ึงท่ีจะจูงใจและรักษาบุคลากรในองค์กรไวไ้ด้ อา้งถึงแนวคิดท่ี เก่ียวกบัเพื่อน
ร่วมงานท่ีดีของ คีธ เดวสิ (Davis 1957 หนา้ 9) กล่าววา่ มนุษยสัมพนัธ์ เป็นการจูงใจบุคคล
ในกลุ่มให้ร่วมมือกนัเพื่อท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บงัเกิดผลเป็นท่ีน่าพอใจทั้งในดา้น
เศรษฐกิจและสังคม ส่วนการเล่ือนต าแหน่งหรือการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานภายใน
องค์การเป็นเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการขยายหรือลดปริมาณ



253 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

งาน  เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน  จึงมีส่วนท าให้เม่ือเปล่ียนต าแหน่งแล้ว การ
ปฏิบติังานนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
สูงสุด ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบติังาน และรายได้ ให้มากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ทางดา้น
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน 
และท าอยา่งไรให้พนกังานมีความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่องานท่ีท าให้มากท่ีสุด รวมถึง
สร้างสังคมการปฏิบติังานใหอ้บอุ่น มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็ง มีเพื่อนร่วมงานท่ีดีและ
การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งอย่างเป็นธรรม ซ่ึงทั้ งหมดน้ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผลการวิจยัน้ีสามารถเป็นแนวทางในวางแผนพฒันาและ
ปรับปรุงแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการท างานท่ี
เพิ่มข้ึนได ้ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
องคก์ารเพราะทศันคติและค่านิยมท่ีมีอยุใ่นตวัพนกังานนั้น มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน  

2. ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ควรติดตามขอ้มูลข่าวสารให้ทนัสมยั
อยู่เสมอ  เพื่อจะได้ข้อเท็จจริงท่ีมีน ้ าหนักเพิ่มข้ึนในเร่ืองของการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

3. ในการแจกแบบสอบถาม การเก็บขอ้มูลควรเป็นไปอยา่งระมดัระวงั โดยตอ้งมี
การเนน้ย  ้าวตัถุประสงคใ์นการแจกแบบสอบถามให้ชดัเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเขา้ใจผิด หรือ
ศึกษาเพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้การท างานนั้นมีประสิทธิภาพต ่าลง โดยหาปัจจยัเพิ่มเติมเพราะ
ผลจากการศึกษาวจิยัท่ีไดย้อ่มมีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป 
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