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แรงงาน เป็นสิ่งส าคญัในการขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพในการท างานของแรงงานจึง
เป็นสิ่งแรกท่ีต้องหาแนวทางในการพฒันา การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
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เคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 396 คน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครนัน้ เป็นจังหวดัหนึ่งท่ีขับเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
แนวโน้มท่ีจะขยายตวัอย่างต่อเน่ือง การวิจัยนีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่ความถ่ี  ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ท าการทดสอบสมติฐานโดย
การทดสอบแบบที และการทดสอบแบบเอฟ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 รวมถึงได้ทดสอบความสมัพนัธ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณ และ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 

ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา และสถานภาพการสมรส 
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุ
รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจงัหวดั
สมทุรสาคร ท่ีมีความแตกตา่งกนั มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้ และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ด้านการออกแบบ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโครงสร้างอาคาร ด้านโครงสร้างของงาน ด้านการออกแบบเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน และด้านความปลอดภัยและสุขอนามยัของสถานท่ีท างาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านปริมาณของผลผลิต ด้านคุณภาพของผลผลิต ด้าน
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน ด้านการบันทึกท่ีเก่ียวกับการเข้างาน และด้านความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในองค์กร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในส่วนของแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 
ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 
ด้านสภาพการท างานและความสมัพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านเงินเดือน ด้านความสมัฤทธ์ิในผลการท างาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะการท างาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานในด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านปริมาณของผลผลิต 
ด้านคุณภาพของผลผลิต ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน ด้านการบันทึกท่ีเก่ียวกับการเข้างาน และด้าน
ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในองค์กร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ดงันัน้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โรงงานต้องค านึงถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และการวางนโยบายด้านแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 
ค ำส ำคัญ:  สภาพแวดลอ้มในการท างาน, แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพ, อตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
 



สยามวิชาการ ปีที่ 20 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 35  สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
Siam Academic Review Vol.20, No.2, Issue 35, August 2019 – December 2019 

 

 
 

- 24 - 

Abstract 
Labor is important in driving the industry. Thus, labor efficiency should be the first part 

that needs to be developed. This research was to study the working environment and motivation 
that affect the performance of employees in textile and garment factories in Samut Sakhon. The 
samples were 396 employees who worked in the textile and garment factories in Samut Sakhon. 
Economy of Samut Sakhon is driven by the industry sector, especially the textiles and clothing 
industry that is likely to grow continually. The questionnaire was used as a tool to collect data. 
Data collected were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 
hypotheses were tested by t-test, F-test, and one-way ANOVA at the significance level of 0.05 or 
better. Relationship between variables was tested by multiple correlation analysis and multiple 
regression analysis. 

The research found that differences in demographic characteristics, gender, education, 
and marital status of employees in textile and garment factories in Samut Sakhon had no effect 
on efficiency. This finding did not meet the hypothesis. Differences in demographic 
characteristics included age, income, and working age of employees in textile and garment 
factories in Samut Sakhon affected work efficiency at the significance level of 0.05. This was 
based on the hypothesis. The working environment included the design of the working 
environment, building structure, structure of work, the design of tools and machines to work 
effectively, and the safety and health of the workplace affected work efficiency in various 
aspects such as quantity of output, quality of output, the time spent on working, attendance 
record, and collaboration with others in the organization at the significance level of 0.05 followed 
the hypothesis. Motivation in operation included policy and organizational management, 
governance, relationships with the superiors, working conditions, relationships with colleagues, 
salary, achievement, the recognition of the work, work itself, responsibility of work, and career 
advancement affected work efficiency in various aspects such as quantity of output, quality of 
output, the time spent on working, attendance record, and collaborate with others in the 
organization at the significance level of 0.05. This finding was as hypothesized.   

Therefore, to enhance work efficiency, the factories must take into account the design of 
the working environment and placing favorable motivation policy to have preferable work 
efficiency and achieve supreme benefit. 
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บทน า  

อุตสาหกรรม เป็นภาคที่มีความส าค ัญต่อการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  มี
บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่ง เน้นในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  จากสถิติโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า 
ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา โรงงานอุตสาหกรรมมีการด าเนินงานและขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แต่อัตรา
การเลิกกิจการก็มีแนวโน้มสูงขึน้เช่นเดียวกัน  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560) กิจการท่ีต้องปิด
ตัวลงมีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันที่ รุนแรง และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เพิ่ม
สูงขึน้ ท าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การจะอยู่รอดในสภาวการณ์เช่นนี ้บางอุตสาหกรรมมี
การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการใหม่ การปรับเปลี่ยนพัฒนาเช่นนี ้แรงงานคน เป็นสิ่ง ท่ี
ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก  

แรงงาน เป็นสิ่งส าคัญท่ีขาดไม่ได้ ในภาคอุตสาหกรรม และในปัจจุบันแรงงานในประเทศ
ขาดแคลนจนต้องใช้แรงงานจากต่างประเทศ จะเห็นได้จากปริมาณแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท างานในประเทศไทยซึ่งสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แรงงานเหล่านี ส้่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
นั่นเอง แต่ถึงแม้จะมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมาชดเชยในส่วนของแรงงานในประเทศท่ีขาด
แคลน ก็ยังไม่มากพอกับความต้องการในงานบางประเภท โดยเฉพาะการผลิต ซึ่งต้องใช้ความ
อดทน หรือก าลังแรงกาย ท่ีค่อนข้างสูง จนท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต  

จากการศึกษาพบว่า ตลาดแรงงานไทยมีสัดส่วนแรงงานไร้ฝีมือถึงกว่าร้อยละ 80 และ
เป็นผู้ มีงานท าที่มีอายุ 30 ปีขึน้ไปถึง ร้อยละ 70 สะท้อนโครงสร้างการผลิตของไทยที่ย ังอาศ ัย
แรงงานคนเป็นหล ัก  ส ่งผลให้มีความ ต้องการแรงงานท ักษะต ่า ที่ค ่า จ้างถูก เป็นจ านวนมาก 
สอดคล้องกับความต้องการน าเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน (เสาวณี จันทะพงษ์ 
และคณะ , 2556) ถึงแม้จะมีกลุ่มประชาคมอาเซียน  ซึ่งมีส่วนช่วยเอือ้อ านวยต่อการสร้างฐาน
แรงงานที่เพิ่มมากขึน้ ก็ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในกลุ่มนี  ้จากผลการส ารวจของ
กรมการจัดหางานพบว่า ความต้องการแรงงานเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558 เมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปี พ.ศ. 2557 มีอัตราเพิ่มขึน้ ร้อยละ 25.31 ซึ่งเป็นความต้องก ารอาชีพงานพืน้ฐาน 
(แรงงานประกอบ หรือบรรจุภัณฑ์) มากท่ีสุดถึง ร้อยละ 30 รองลงมาคือ งานด้านบริการ ร้อยละ 
18.51 และงานเสมียน ร้อยละ 16.09 (กรมการจัดหางาน , 2558)  
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จากผลการส ารวจข้างต้นท าให้เห็นว่า โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากในประเทศไทยมี
ความต้องการด้านแรงงานอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน  โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านีก้็หันไป
ใช้แรงงานต่างด้าวเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถยอมรับค่าจ้างท่ีค่อนข้างต ่าได้ นอกจากนี ้ยังมี
ความอดทนสูง สามารถท างานท่ีใช้แรงกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลท่ีตามมาจากการจ้างแรงงานต่าง
ด้าวคือ คุณภาพและประสิทธิภาพของงานท่ีได้ไม่ดีเท่าท่ีควร อันเน่ืองมาจากปัญหาทางด้านการ
สื่อสาร การศึกษา รวมไปถึงวัฒนธรรม ด ังนัน้  สิ ่ง ที่จะคอยควบคุมให้งานมีประสิทธิภาพและ
ส าเร็จลุล่วงไปได้นัน้ ก็คือแรงงานภายในประเทศท่ีจะคอยควบคุมการท างานของแรงงานต่างด้าว
ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร การพ ัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเหล่านี จ้ ึง เป็นสิ ่ง ท่ี
ส าคัญยิ่งต่อผลส าเร็จของงาน แต่ในปัจจุบัน ปัญหาการลาออกจากงานมีแนวโน้มเพิ่งสูงขึน้ และ
สาเหตุหลักคือต้องการเปลี่ยนงานใหม่ ถึงร้อยละ 87.03 (กรมการจัดหางาน , 2558) ท าให้การ
ท างานไม่ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการท างานลดน้อยลง ด ังนัน้  การท าให้แรงงานมีความ
ตัง้ใจ ตัง้มั่น ท่ีจะท างานอยู่ในองค์กรอย่างเต็มความสามารถ จึงเป็นสิ่งท่ีทุกโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องการมากที่สุด จากงานวิจัยของ Brayfield และ Crockett (อ้างถึงใน พัชรา โพชะนิกร และ 
ชุติระ ระบอบ, 2557) ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการท างาน 
พบว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Vroom (อ้างถึง
ใน พัชรา โพชะนิกร และ ชุติระ ระบอบ, 2557) ซึ่งพบว่าแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการท างาน
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ดังนัน้  การพัฒนาด้านแรงจูงใจจึงมีแนวโน้มที่จะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ในระดับหนึ่ง และอีกประเด็นหนึ่งที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานก็คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน จากผลการวิจัยของ สุนันท์ ลิม้รัตนพันธ์ (2553) 
แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อพฤติกรรมในการท างาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐพล ศรีธาดาวุฒิ (2556)  ที่ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลให้
พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน้  ด ังนัน้  อุตสาหกรรมจะต้องตระหนักถึง
ความส าค ัญ ขอ งบ ุคล าก ร  ในด้ าน ของแ รงจ ูง ใจ ที ่ม ีผ ลต ่อป ระส ิท ธิภ าพ กา รท า ง านแล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลมากขึน้ และยัง
ส่งผลให้แรงงานมีความพึงพอใจที่จะท างานต่อไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเมื่อแรงงานมีการ
ท างานอย่างต่อเน่ือง มีการพัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญในงานท่ีท าก็จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้เกิดกับงานได้ และยังเป็นการสร้างรากฐานขององค์กร ให้มีความมั่นคง และน ามาซึ่ง
ความส าเร็จขององค์กรต่อไป  

จ ังหว ัดสม ุทรสาคร ถือ เป็นจ ังหว ัดหนึ ่ง ที ่ข ับ เค ลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ร้อยละ 95 เป็นภาคอุตสาหกรรม และจากสถิติ
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แรงงานในจังหวัด ร้อยละ 96 เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานในส่วนของการผลิตถึง
กว่าร้อยละ 60 และยังพบอีกว่าจากจ านวนแรงงานทัง้หมด เป็นแรงงานต่างด้ าวถึง ร้อยละ 38 
(ส านักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร , 2559) แสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนแรงงานในภาคการ
ผลิตอ ุตสาหกรรมอย่างมาก การพ ัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของแรงงานในจ ังหว ัด
สมุทรสาครจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของจังหวัด  และเม่ือพิจารณาใน
รายอุตสาหกรรมพบว่า  แรงงานหล ักอยู ่ในอุตสาหกรรมอาหารถึง ร้อยละ  30 รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมสิ ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  ร้อยละ 20 แต่เมื่อ พิจารณาอย่างละเอียดพบว่าปริมาณ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มกลับมีมากกว่าอุตสาหกรรม
ประเภทอาหาร (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร , 2558) แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อจังหวัดสมุทรสาคร และมีแนวโน้ม ท่ีจะ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  

จากข้อมูลข้างต้นท่ีได้กล่าวมา ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมใน
การท างานและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงานของพนักงาน โดยศึกษาจาก
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
งานวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีน าไปใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล ของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่ห่ม 
ในจงัหวดัสมุทรสาคร อนัได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาใน
การปฏิบตังิาน ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

2. เพ่ือศกึษาปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ ในจงัหวดัสมทุรสาคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัจงูใจในการปฏิบตัิงาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ในโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ ในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. พนักงานท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
สมรส และระยะเวลาในการปฏิบตังิานตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนั 
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2. สภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ ในจงัหวดัสมทุรสาคร 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ ในจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างานของ Schultz (อ้างถึงใน นงชนก ผิวเกลีย้ง 
และ ธีระเดช ริว้มงคล, 2556) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) การออกแบบ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีแสงสว่าง อุณหภูมิ องค์ประกอบทั่วไปในสถานท่ีท างาน  2) โครงสร้าง
อาคาร ได้แก่ ห้อง โรงอาหาร และสถานท่ีพกัผ่อน  3) โครงสร้างของงาน ระยะเวลาการท างาน การส่ือสาร
ท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน  4) การออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน และ 5) 
ความปลอดภัยและสุขอนามยัของสถานท่ีท างาน ปราศจากสารเคมีอนัตราย ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจ
สง่ผลตอ่ความไมป่ลอดภยัและสขุภาพของบคุลากร 

ทฤษฎีแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของ Herzberg หรือ ทฤษฎีความต้องการสองปัจจยั (Frederick 
Herzberg's Need Two-Factor Theory) (อ้างถึงในบุญธรรม พรเจริญ, 2556) ทฤษฎีนีไ้ด้แบ่งปัจจยัท่ีท า
ให้เกิดความพอใจและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจได้ 2 ประเภท คือ 1) ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัอนามยั 
(maintenance or hygiene factors) เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจมีดงันี ้นโยบายและการบริหาร
องค์การ (company policy and administration) การปกครองบังคับบัญ ชาหรือการควบคุมดูแล 
(supervision) ความสัมพัน ธ์กับผู้ บังคับบัญ ชา ( relationship with supervisor) สภาพการท างาน 
(working condition) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (relationship with peers) และเงินเดือน (salary)  
และ 2) ปัจจยัจงูใจ (motivation or satisfiers factors) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานพนกังาน
จะพยายามแสดงความสามารถในการท างานซึ่งมี ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้ความสัมฤทธ์ิผลการท างาน 
(achievement)  การได้รับความยอมรับนับถือ (recognition)  ลักษณะการท างาน (work itself)  ความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน (responsibility) และความก้าวหน้าในการท างาน (advancement)  

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของ Mathis and Jackson (อ้างถึงใน 
วรรณภา ช านาญเวช, 2551) ซึง่ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีท าให้ทราบวา่ การมีประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน มี 5 ประการ ดงันี ้1) ปริมาณของผลผลิต 2) คณุภาพของผลผลิต 3) ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน 
4) การบนัทกึท่ีเก่ียวกบัการเข้างาน และ 5) ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในองค์กร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้ วิจ ัยส ารวจด้วยแบบสอบถาม โดยประชากร คือ พนักงานรายเดือนระดับปฏิบ ัติงาน

โรงงานอุตสาหกรรมสิ ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร ทัง้หมด 40,396 คน (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม , 2560) และผู้ วิจ ัยก าหนดกลุ่มต ัวอย่างจากสูตรค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1967) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.95 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีค านวณได้ คือ 
396  คน  โดย ใช้ ว ิธีก ารสุ ่ม ต ัวอย ่า งแบบแบ ่งชั น้ ภ ูม ิ ( Stratified Random Sampling) โดย มี
ขัน้ตอนดังนี  ้1) แบ่งเขตศึกษาของจังหวัดสมุทรสาครออกเป็นรายอ าเภอ ซึ่งมี 3 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  อ าเภอระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว 2 ) จ าแนกขนาดของโรงงาน
อุตสาหกรรมออกเป็น 3 ขนาดคือ เล็ก  กลาง และใหญ่ โดยแบ่งตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแบ่งตามจ านวนคนงาน 3) สุ่มเลือกชื่อโรงงานขนาดใหญ่ เฉพาะในอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร และกระทุ่มแบน เนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากจ านวน
โรงงานในเขตพืน้ที่ ด้วยวิธีการจับฉลาก อ าเภอละ 1 โรงงาน ซึ่งผลที่ได้คือ บริษัท  วาย อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  และบริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จ ากัด และ 4 ) ก าหนดจ านวนตัวอย่างในแต่ละ
อ าเภออย่างละเท่ากัน คือ 198 ตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
อนุมาน ใช้การทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน โดยจะทดสอบโดยใช้
ค่าสถิติวิเคราะห์ค่า t-test เป รียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มต ัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา และจะทดสอบสมมติฐานโดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าหากว่าผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จะต้องท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปเพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน  โดยใช้วิธี  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD)  

สมมติฐานข้อที่ 2 สภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร จะท าการทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 



สยามวิชาการ ปีที่ 20 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 35  สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
Siam Academic Review Vol.20, No.2, Issue 35, August 2019 – December 2019 

 

 
 

- 30 - 

 สมมติฐานข้อที่ 3  แรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร จะท าการทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  
 
ผลการวิจัย 

1. จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.31 โดยส่วนใหญ่มี
อาย ุ25-30 ปี ร้อยละ 37.88 สถานภาพสมรส ส่วนมากโสด ร้อยละ 72.73 มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
ร้อยละ 78.79 ส่วนใหญ่มีอายุการท างานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 30.05 และมีรายได้ต่อ เดือนส่วนมากอยู่
ในชว่ง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 47.47 

2. พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจงัหวดัสมทุรสาคร มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายการดงันี ้ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
สภาพห้องท างานเป็นสดัส่วนมีความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี รองลงมาคือ มีการจดัสถานท่ี อปุกรณ์
ต่างๆ ให้อากาศถ่ายเทสะดวก และล าดบัสุดท้ายคือ แสงสว่างในห้องท างานเพียงพอต่อการใช้สายตา
ท างาน ด้านโครงสร้างอาคาร มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีข้อคิดเห็นว่าบริเวณท่ีท างานมีความกว้างขวาง ไม่คบัแคบ ท างานสะดวก 
รองลงมาคือ มีห้องน า้ โรงอาหาร และสถานท่ีพกัผ่อนเพียงพอตอ่การใช้งาน และใช้งานสะดวก และล าดบั
สุดท้ายคือ สถานท่ีตัง้ของอาคารมีความเหมาะสม มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัย ด้าน
โครงสร้างของงาน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ งานท่ีปฏิบตัิต้องใช้ทกัษะหลายอย่างในการปฏิบตัิงาน รองลงมาคือ งานท่ีปฏิบตัิมี
ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และล าดบัสุดท้ายคือ งานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิมีปริมาณ
งานท่ีเหมาะสม ด้านการออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อ านวยความสะดวกส าหรับการท างานท่ีเหมาะสม รองลงมาคือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ พร้อมใช้งาน ไม่มีความช ารุดเสียหาย และล าดบัสุดท้ายคือ บริเวณเคร่ืองจกัร มีคู่มือการใช้งาน 
และข้อควรระวงัติดไว้ชดัเจน ด้านความปลอดภัยและสุขอนามยัของสถานท่ีท างาน มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ บริเวณท่ีทา่นท างาน 
มีถงัดบัเพลิง หรือสายฉีดน า้ดบัเพลิง รองลงมาคือ คิดว่าบริเวณท่ีท่านท างานสะอาด และล าดบัสดุท้ายคือ 
สถานท่ีท างานมีระบบไฟฟ้าท่ีมีความปลอดภยัและมีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
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3. พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจงัหวดัสมทุรสาคร มีความพึงพอใจต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายการดงันี ้ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร มีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ หน่วยงานมีการ
วางแผนการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง รองลงมาคือ หน่วยงานมีนโยบายท่ีชดัเจนใน
การปฏิบตัิงาน และล าดบัสดุท้ายคือ หน่วยงานมีการปรับเปล่ียนนโยบายและการบริหารตามสถานการณ์ 
ด้านการปกครองบงัคบับญัชา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ หัวหน้าหน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานอย่างชดัเจนและเหมาะสม และล าดบัสุดท้ายคือ หัวหน้า
หน่วยงานมีความเป็นกันเองกบัผู้ปฏิบตัิงานท่ีอยู่ในการดแูล ด้านความสมัพนัธ์กับผู้บงัคบับญัชา มีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ เม่ือมีปัญหา
การท างาน สามารถปรึกษาหารือกับหวัหน้างานได้ รองลงมาคือ หวัหน้าหน่วยงานมีกิริยาสุภาพ นุ่มนวล 
เม่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกบังาน และล าดบัสดุท้ายคือ สมัพนัธภาพระหว่างหวัหน้าหนว่ยงานกบัผู้ปฏิบตัิงาน
ท่ีอยู่ในการดแูลเป็นไปด้วยดี ด้านสภาพการท างาน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ หน่วยงานมีเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอในการปฏิบตัิงาน รองลงมาคือ หน่วยงานมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การ
ปฏิบัติงาน และล าดับสุดท้ายคือ จ านวนบุคลากรมีเพียงพอในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบวา่มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ มีการปรึกษาหารือกนัระหว่างเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ มีการปฏิบตัิงาน
ร่วมกันเป็นทีม และล าดับสุดท้ายคือมีการปฏิบัติงานท่ีช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
เงินเดือน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่า เฉล่ีย
มากท่ีสดุคือ การเบกิจ่ายเงินเดือน สะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ เงินเดือนท่ีได้รับเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ี
ปฏิบตัิ และล าดบัสุดท้ายคือการขึน้เงินเดือนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบตัิ ด้านความสมัฤทธ์ิผล
การท างาน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสดุคือ ภาคภูมิใจในงานท่ีปฏิบตัิจนประสบความส าเร็จ รองลงมาคือ สามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
ในการปฏิบตังิานได้ และล าดบัสดุท้ายคือ งานท่ีปฏิบตัิประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ด้านการได้รับ
การยอมรับนบัถือ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีคา่เฉล่ีย
มากท่ีสดุคือ การได้รับความไว้วางใจจากหวัหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ การได้รับการยอมรับ 
นบัถือจากเพ่ือนร่วมงาน และล าดบัสุดท้ายคือ หัวหน้างาน เช่ือถือประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ด้าน
ลักษณะการท างาน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ งานท่ีปฏิบตัิอยู่เป็นงานท่ีน่าสนใจและท้าทายความสามารถ รองลงมาคือ ลกัษณะ
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ของงานท่ีปฏิบตัเิปิดโอกาสให้มีการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานได้อย่างเตม็ท่ี และล าดบัสดุท้ายคือ 
งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีงาน มีความพงึพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ยินดีแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพเม่ือพบข้อบกพร่อง รองลงมาคือ ได้รับมอบอ านาจในการตัดสินใจในการ
ปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี และล าดบัสดุท้ายคือ มีความตัง้ใจและเอาใจใส่ในงานท่ีปฏิบตัิ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ มีโอกาสได้พฒันาความรู้ความสามารถ โดยการ
การสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน หรือสมัมนา รองลงมาคือ ได้รับการสนบัสนุนให้ศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ และล าดบัสดุท้ายคือ มีโอกาสได้รับการเล่ือนต าแหนง่หรือระดบัท่ีสงูขึน้ 

4. พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจงัหวดัสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพใน
การท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายการดงันี ้ด้านปริมาณของผลผลิต มีประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพ
รวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ เม่ือได้รับมอบหมายให้ท างาน 
จะตัง้ใจท าให้เสร็จด้วยดีอย่างเต็มท่ีและรวดเร็ว รองลงมาคือ ปริมาณงานท่ีได้รับมากกว่าเพ่ือนร่วมงาน
ต าแหน่งเดียวกัน และล าดบัสุดท้ายคือ มักท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลา ด้านคุณภาพของ
ผลผลิต มีประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
คา่เฉล่ียมากท่ีสุดคือ ท างานโดยค านึงถึงคณุภาพของงานเป็นหลกั รองลงมาคือ มีความรู้สึกกระตือรือร้น
อยากปฏิบตัิงานเสมอ และล าดบัสดุท้ายคือ ผลลพัธ์ของงานเป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ด้านระยะเวลาท่ี
ใช้ในการท างาน มีประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดคือ ลาหรือหยดุงานในกรณีท่ีจ าเป็นเท่านัน้ รองลงมาคือ ท างานนอกเวลาแม้ว่า
จะไม่ได้รับคา่ตอบแทนลว่งเวลา และล าดบัสดุท้ายคือ มาท างานตรงตอ่เวลาเสมอ ด้านการบนัทึกเก่ียวกบั
การเข้างาน มีประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
คา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์กร เพราะถือว่าเป็นสิ่งท่ีท าให้องค์กรอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสขุ รองลงมาคือ แจ้งหวัหน้างานทุกครัง้ เม่ือมีเหตจุ าเป็นต้องออกจากบริเวณท่ีท างานก่อนก าหนด 
และล าดบัสดุท้ายคือ มีการบนัทึกเวลาเข้าและออก ท างานเป็นประจ า ด้านความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในองค์กร 
มีประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ใช้ทรัพยากรขององค์กรในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ 
สามารถจูงใจให้เพ่ือนร่วมงานร่วมกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่องค์กร และล าดับสุดท้ายคือ มีความ
ตระหนกัถึงสถานะของตนเองวา่ทา่นนัน้เป็นสว่นหนึ่งขององค์กรและได้ปฏิบตังิานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร
อยา่งแท้จริง 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

การสมรส และระยะเวลาในการปฏิบตังิาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 พนักงานท่ีมีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1.2 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกันมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่ง

กนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1.3 พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่าง

กนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1.4 พนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อยา่งไรก็ตาม พนกังานท่ีมีช่วงอาย ุ31-36 
ปี กบัช่วงอายมุากกว่า 36 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 พนกังานท่ีมีรายได้ต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อย่างไรก็ตาม พนกังานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท กบัพนกังานท่ีมีรายได้ 20,001-25,000 บาท และพนกังานท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท มี
ประสิทธิภาพในการท างานไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.6 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างานท่ี
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมตฐิานข้อท่ี 2 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน  
สมมตฐิานข้อท่ี 2.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณ

ของผลผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 2.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ ด้านคณุภาพของ

ผลผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 2.3 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน

ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 2.4 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการ

บนัทกึท่ีเก่ียวกบัการเข้างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 2.5 สภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านความ

ร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในองค์กร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมตฐิานข้อท่ี 3 แรงจงูใจในการปฏิบตังิาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน  
สมมติฐานข้อท่ี 3.1 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณ

ของผลผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 3.2 แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคณุภาพ

ของผลผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 3.3 แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลา

ท่ีใช้ในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 3.4 แรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการบนัทึก

ท่ีเก่ียวกบัการเข้างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3.5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านความ
ร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในองค์กร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
อภปิรายผล 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษาของ
พนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ ในจงัหวดัสมทุรสาคร ตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจเน่ืองมาจาก สภาพการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม หน้าท่ีท่ีปฏิบัติไม่มีความเฉพาะเจาะจงด้านเพศ และไม่มีผลกระทบจากการสมรส อีกทัง้
ระดบัการศกึษาท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแตกตา่งกนั จึงมี
ประสิทธิภาพในหน้าท่ีของตนเต็มท่ีแล้ว ส่วนรายได้ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ด้านอายุ พบว่า ช่วงระดบัอายุ
น้อยกวา่ 25 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกวา่ชว่งอายตุัง้แต ่25 ปีขึน้ไป อาจจะเน่ืองมาจากเป็นชว่ง
เร่ิมท างานใหม่ อยู่ในระหว่างการเรียนรู้งาน สว่นช่วงระดบัอาย ุ25-30 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานน้อย
กวา่ช่วงอายตุัง้แต ่31 ปีขึน้ไป อาจเน่ืองมาจากวยัวฒุิท่ีเพิ่มขึน้ตามอาย ุประสบการณ์การท างานและความ
รับผิดชอบท่ีสูงขึน้เป็นเร่ืองกระตุ้นให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึน้ แต่พบว่าในช่วงอายุ 31-36 ปี มี
ประสิทธิภาพในการท างานไม่ตา่งกนักบัช่วงอายมุากกว่า 36 ปี อาจเน่ืองมาจากวฒุิภาวะ และเสถียรภาพ
ในการท างาน ท าให้สรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการท างานจะเพิ่มขึน้ตามอายุท่ีมากขึน้และจะมี
ประสิทธิภาพคงท่ีตัง้แตอ่าย ุ31 ปีขึน้ไป ดงันัน้ชว่งอายท่ีุมีประสิทธิภาพสงูในการท างาน คือ ชว่งอายุตัง้แต ่
31 ปีขึน้ไป ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มีประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท และไม่แตกต่างกับพนักงานท่ีมีรายได้ 20,001-
25,000 บาท แต่มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายไ ด้ 25,001 บาท ขึน้ไป ส่วน 
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พนักงานท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ 
20,001 บาท ขึน้ไป และพนักงานท่ีมีรายได้ 20,001-25,000 บาท มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่า 
พนกังานท่ีมีรายได้ 25,001 บาท ขึน้ไป แต่พบว่าพนกังานท่ีมีรายได้ 25,001-30,000 บาท มีประสิทธิภาพ
ในการท างานสูงกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ 30,001 บาท ขึน้ไป แสดงให้เห็นว่า รายได้ต่อเดือนเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน แต่ตรงกันข้ามเม่ือรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
30,000 บาท ประสิทธิภาพในการท างานกลับลดลง อาจจะเน่ืองมาจากระบบฐานเงินเดือนในโรงงาน
อตุสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ช่วงเงินเดือน มากกว่า 30,000 บาท เป็นกลุ่มของพลงังานท่ีท างานมานาน 
มีอายุมาก อาจจะใกล้เกษียณอายุจึงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ด้านระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พนักงานท่ีปฏิบัติงานมาแล้ว 1-2 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่า พนักงานท่ี
ปฏิบตัิงานมาแล้วตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ส่วนพนกังานท่ีปฏิบตัิงานมาแล้ว 3-5 ปี มีประสิทธิภาพในการท างาน
น้อยกว่า พนกังานท่ีปฏิบตัิงานมาแล้วตัง้แต ่6 ปีขึน้ไป และในทางเดียวกนัพนกังานท่ีปฏิบตัิงานมาแล้ว 6-
10 ปี มีประสิทธิภาพในการท างานน้อยกว่า พนกังานท่ีปฏิบตัิงานมาแล้วตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ซึ่งสรุปได้ว่า 
อายกุารท างานท่ีมากขึน้ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานสงูขึน้ 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนฤทัย ประสพศิลป์ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง 
แรงจงูใจท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน  บริษัท ซีพีแรม จ ากดั ผลการวิเคราะห์พบว่า 
พนกังานท่ีมี เพศ สถานภาพการสมรส มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกัน ส่วนพนกังานท่ีมี
อายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน คือ พนกังานท่ีมีอาย ุ18-25 ปี มีประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานสงูกว่ากบัพนกังานท่ีมีอาย ุ26-35 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สว่นพนกังานท่ี
มีอายุในช่วงอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง  และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานแตกตา่งกันคือ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษามัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
สงูกว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศกึษาอนปุริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาในชว่งอ่ืนๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

2. สภาพแวดล้อมในการท างานของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังห วัด
สมทุรสาคร มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน ด้านต่าง ๆ ดงันี ้ด้านปริมาณของผลผลิต สภาพแวดล้อม
ในการท างานด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลกระทบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านการ
ออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคณุภาพของผลผลิต สภาพแวดล้อม
ในการท างานด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลกระทบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านการ
ออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน 
สภาพแวดล้อมในการท างานด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลกระทบมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านการออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการบนัทึกท่ี
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เก่ียวกับการเข้างาน สภาพแวดล้อมในการท างานด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผล
กระทบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัของสถานท่ีท างาน ด้านความร่วมมือกบั
ผู้ อ่ืนในองค์กร สภาพแวดล้อมในการท างานด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลกระทบ
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านการออกแบบเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน 

ซึ่งผลการวิจยันีส้อดคล้องกับงานวิจยัของ ณัฐพล ศรีธาดาวฒุิ (2556) ซึ่งได้ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการท างาน กับปัจจยัด้านประสิทธิภาพการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบัติการในโรงงาน บริษัท สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จ ากัด และบริษัท สาธิต อินเตอร์ จ ากัด โดยได้
สรุปผลโดยได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็นสองด้าน คือ ด้านกายภาพ และด้านจิตใจ พบว่ า
พนักงานระดับปฏิบตัิการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างานมากท่ีสุดในเร่ืองสถานท่ีตัง้ของ
บริษัทสะดวกต่อการเดินทาง และความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายในการท างานโดยความพึงพอใจของ
พนกังานท่ีมีผลตอ่สภาพแวดล้อมการท างานในด้านกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนความพึงพอใจของ
พนกังานท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมการท างานในด้านจิตวิทยามีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเดียวกัน ซึ่งจาก
ผลการวิจยันีท้ าให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในขณะท างาน ทัง้ด้านกายภาพ คือการจดัผงัการท างาน ความ
สะดวกสบายในการเดนิทางมาท างานและในขณะท างาน ร่วมไปถึงความพร้อมด้านร่างกาย ด้านจิตใจ คือ 
ความสมัพนัธ์กับหวัหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ปฏิสมัพนัธ์ การติดต่อส่ือสาร วฒันธรรมองค์กร และการ
ท างานเป็นทีม  

3. แรงจงูในในการปฏิบตัิงานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจงัหวดั
สมุทรสาคร มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ด้านต่างๆ ดงันี ้ด้านปริมาณของผลผลิต แรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน มีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา ด้านคุณภาพของผลผลิต แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมฤทธ์ิผลการท างาน มี
ผลกระทบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านสภาพการท างาน ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน แรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน มีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านเงินเดือน ด้าน
ความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในองค์กร แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านความสัมฤทธ์ิผลการท างาน มีผลกระทบ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านสภาพการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา แสงมณี (2552) ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจจากเพ่ือนร่วมงานอย่างชัดเจน โดยได้ท าการเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงาน ท่ีส่งผลตอ่การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีส านกังานสรรพากรพืน้ท่ีในสงักัด
ภาค 6 พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ท่ีมีประสิทธิภาพ มี 6 ด้าน ได้แก่ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงในการปฏิบตัิงาน ความก้าวหน้า สภาพ
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การปฏิบตังิาน และลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิโดยระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน
อยู่ในระดบัมากเกือบทุกด้าน ส่วนด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั เงินเดือนและค่าตอบแทน อยู่ในระดบัปาน
กลาง ระดบัการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากเกือบ
ทกุด้าน ส่วนด้านความสมัพนัธ์ท่ีดีและการพฒันาตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งจากงานวิจยันีจ้ะเห็นได้
วา่ปัจจยัในด้านการท างานและความสมัพนัธ์กบัทีมงานเป็นแรงผลกัดนัในเกิดการพฒันาประสิทธิภาพใน
การท างานมากกวา่ปัจจยัสว่นบคุคล 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง สภาพแวดล้อมในการท างานและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสมุทรสาคร จะมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้จากการสัง่สมประสบการณ์การท างาน และวฒุิภาวะท่ีเพิ่มขึน้ ดงันัน้ 
การลาออก และการออกจากงาน จะเป็นผลกระทบอย่างยิ่งกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตตมิา พนัธ์พทุธรัตน์ (2556)  ซึง่ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจ
ในคณุภาพชีวิตการท างาน กับความตัง้ใจในการลาออกจากงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่พนกังานมีความพึงพอใจในคณุภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
และพนักงานมีความตัง้ใจในการลาออกจากงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยพนักงานท่ีมีเพศและระดับ
การศึกษาท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจในคณุภาพชีวิตการท างานและความตัง้ใจในการลาออกจากงานไม่
แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และต าแหน่งงานท่ีต่างกัน มี
ความพึงพอใจในคณุภาพชีวิตการท างานและความตัง้ใจในการลาออกจากงานแตกต่างกัน ท าให้เห็นว่า
ความพึงพอใจในคณุภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจในการลาออกจากงานของ
พนกังาน ดงันัน้ นโยบายด้านการจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และนโยบายสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงานจะเป็นสิ่งท่ีลดการลาออกจากงานลง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ทาง
หนึง่ ส่วนด้าน รายได้ตอ่เดือน เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
ดงันัน้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องค านึงถึงนโยบายด้านเงินเดือน ทัง้อตัราเงินเดือน และนโยบายการขึน้เงินเดือน 
ต้องเป็นธรรม เหมาะสมกบัต าแหนง่งาน และระดบัความสามารถ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ด้านการเพิ่มปริมาณของผลผลิต และคณุภาพของผลผลิตนัน้ 
โรงงานต้องค านงึถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น แสงสวา่งในห้องท างานต้องเพียงพอตอ่
การใช้สายตาในการท างาน สภาพห้องท างานต้องเป็นสดัส่วนมีความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิหน้า ท่ี มีการ
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จดัสถานท่ี อปุกรณ์ตา่งๆ ให้อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้น นอกจากนัน้ ต้องค านึงถึงการออกแบบเคร่ืองมือ
และเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน เช่น จดัให้มีอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อ านวยความสะดวก
ส าหรับการท างานท่ีเหมาะสม และต้องพร้อมใช้งาน ไมมี่ความช ารุดเสียหาย อีกทัง้บริเวณเคร่ืองจกัรควรมี
คูมื่อการใช้งาน และข้อควรระวงัติดอย่างชดัเจน ซึ่งนอกจากด้านผลผลิตแล้ว การจดัการเหล่านีย้งัช่วยลด
เวลาในการท างานลง และยงัก่อให้เกิดความร่วมมือกบัผู้ อ่ืนในองค์กร ส่งผลให้เกิดความสามคัคี ซึง่เป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุในองค์กรได้อีกด้วย และท่ีขาดไม่ได้คือ ความปลอดภัยและสุขอนามยัของสถานท่ีท างาน เช่น 
ระบบไฟฟ้าต่างๆ ต้องมีความปลอดภัยและต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการใช้งาน โดยต้องพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุดเสียหาย การดูแลบริเวณท่ีท างานให้สะอาด มีการ
จดัท า 5 ส อย่างสม ่าเสมอ ผู้บริหารหรือหวัหน้าต้องก ากบัดแูลอยา่งเคร่งครัด นอกจากนัน้ บริเวณท่ีท างาน 
ต้องมีถังดบัเพลิง หรือสายฉีดน า้ดบัเพลิง ตามจดุตา่งๆ ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีท างาน ก็จะท าให้พนกังานเกิด
ความสบายใจและปลอดภยั ซึง่สง่ผลให้สามารถท างานได้อยา่งเตม็ท่ีอีกด้วย 

นอกจากสภาพแวดล้อมจะเป็นสิ่งส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแล้ว แรงจงูใจในการ
ท างานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปริมาณ
ของผลผลิต และระยะเวลาท่ีใช้ในการท างานนัน้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการก าหนดความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีการงานอยา่งชดัเจน และการมอบอ านาจในการตดัสินใจจะก่อให้เกิดความตัง้ใจและเอาใจใสใ่นงาน
ท่ีปฏิบัติอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเม่ือพบ
ข้อบกพร่อง นอกจากนัน้ การปกครองบงัคบับญัชายงัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญั ผู้บริหารและหวัหน้างาน
จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเป็นอยา่งดี ต้องมีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน
อย่างชดัเจนและเหมาะสม อีกทัง้ควรมีความเป็นกนัเองกบัผู้ปฏิบตัิงานท่ีอยูใ่นการดแูล ซึง่จะลดแรงกดดนั
และความตงึเครียดในการท างานลงอีกด้วย 

ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพของผลผลิต และการสร้างความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในองค์กร 
แรงจูงใจด้านความสัมฤทธ์ิผลการท างานเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องค านึงถึง เช่น การก าหนดแผนงานและ
ปฏิบตัิงานจนประสบความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี เกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน
ได้ ซึง่จะก่อให้เกิดความภาคภมูิใจในงานท่ีปฏิบตั ิท าให้มีก าลงัใจในการท างาน และอีกด้านหนึ่งคือ สภาพ
ในการท างาน เช่น ในหน่วยงาน มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน มีเคร่ืองมือ วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอในการปฏิบัติงาน และจ านวนบุคลากรมีเพียงพอในการ
ปฏิบตัิงาน เป็นต้น ก่อให้เกิดความพร้อมในการท างาน การท างานก็จะง่ายขึน้ ท าให้อยากท่ีจะท างานมาก
ขึน้ด้วย และสิ่งส าคัญท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แพ้สิ่งอ่ืนใด ก็คือ เงินเดือน โรงงานจะต้องมี
นโยบายด้านเงินเดือนอยา่งชดัเจนและเป็นธรรม มีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีได้รับ การขึน้เงินเดือน
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ต้องเป็นไปอยา่งเหมาะสม และการเบกิจา่ยเงินเดือน ต้องสะดวกรวดเร็ว เม่ือองค์กรตระหนกัถึงปัจจยัตา่งๆ 
เหลา่นีแ้ล้ว การปฏิบตังิานยอ่มมีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นประสิทธิผลตามท่ีองค์กรได้วางเปา้หมายไว้ 
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