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บทคัดย่อ    
 การวิจยัเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา (1) ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน
ในโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษในเขต ภาคกลาง (2) ความสมัพนัธ์ของปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยั
ด้านองค์การและการปฏิบตัิงานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือ
และกระดาษในเขตภาคกลาง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง 
จาก 14 บริษัท หรือ โรงงาน ซึ่งท าการเลือกในแต่ละโรงงานจะต้องมีพนักงานปฏิบตัิงานภายในโรงงาน
ตัง้แต ่200 คนขึน้ไป เป็นจ านวนทัง้สิน้ 6,036 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานปฏิบตัิงาน โดยใช้สตูรของทา
โร่ ยามาเน่ ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็น 380 คน ได้กลุ่มตวัอย่างตามวิธีแบบโควต้า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมลูเป็นแบบสอบถามซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.896 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละ  
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ค่าเฉ ล่ีย  ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบแบบที  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว                    
การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีผลตา่งนยัส าคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกนั และการวิเคราะห์ 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียรสนั  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน ในภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านผลลัพธ์ในการ
ปฏิบตัิงาน ด้านกระบวนการการบริหาร และด้านต้นทุน ตามล าดบั (2) ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีตา่งกนัมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง
ไมแ่ตกตา่งกนั ปัจจยัด้านองค์การและการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของ
พนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง 
 
ค ำส ำคัญ:  ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, โรงงานอตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษในเขตภาคกลาง 

 
Abstract 

This research was to study (1) efficiency level in work practice of employees of pulp 
and paper industry in the central region of Thailand and (2) the relationship between personal 
factors and organization factors as well as work practice and work practice efficiency of 
employees of pulp and paper industry in the central region of Thailand.  

The research’s population was employees of pulp and paper industry in the central 
region of Thailand from 14 companies or factories where each had at least 200 employees. 
Therefore, total population was 6,036. The size of research sample was 380 found by Taro 
Yamane’s formula. The research tool was a questionnaire that had degree of reliability of 0.896. 
Statistics used were percentage, mean, standard deviation, T - test, F - test, and Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient. 

The research found that (1) all over work practice efficiency of an employee is in 
moderate level. In category, the research found that work practice result, administrative 
procedure, and cost had moderate level of opinion (2) Different personal factors indifferently 
affected efficiency in work practice of employees of pulp and paper industry in the central 
region of Thailand. Lastly, organization factor and work practice had a relation with efficiency in 
work practice of employees of pulp and paper industry in the central region of Thailand. 
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บทน า 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพสงัคมโดยทัว่ไปในปัจจบุนั ท าให้เศรษฐกิจโลกเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงตา่งๆเหล่านีเ้กิดขึน้จากภาวการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจขององค์การท่ีมีอยู่
ในทุกพืน้ท่ี ทุกประเทศทัว่โลก และสิ่งส าคญัท่ีจะท าให้องค์การตา่งๆ บรรลุผลส าเร็จได้นัน่ก็คือ ทรัพยากร
ทางการบริหาร ทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และ
การบริหารการจดัการ (Management) ทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีคณุค่าท่ีสุดในองค์การ คือ ทรัพยากร
มนษุย์ (Man) หรือบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานในองค์การเป็นสว่นหนึง่ของความส าเร็จท่ีส าคญั คือ องค์การต้องมี
ทีมงานท่ีร่วมมือร่วมใจกนั รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเองเป็นอยา่งดีและมีจดุมุง่หมายเดียวกนั  
 องค์การท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้ ต้องเน่ืองมาจากพนักงานในองค์การมีประสิทธิภาพเป็น
ส าคญั และถ้าหากพนักงานในองค์การขาดประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความสามารถขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน ไม่มีความรักความผกูพนักบัองค์การ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การท างานของพนกังานไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ไม่ได้ผลลพัธ์ตามท่ีองค์การต้องการ เกิดการโยกย้าย ท าให้เปล่ียนงานบ่อย อตัราการ
เข้าออกของพนกังานคอ่นข้างสงู ซึง่อาจท าให้องค์การนัน้กลายเป็นองค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จในท่ีสดุ 
ในทางกลบักัน ถ้าองค์การท่ีมีพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความมานะอุตสาหะต่อการท างาน มี
ความผกูพนักบัองค์การแล้ว ก็จะท าให้โอกาสท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จตามท่ีองค์การต้องการย่อม
มีมากขึน้ 

อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ต้องเผชิญกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว จากความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยี ท่ีมีการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ืองภายใต้เครือข่ายการส่ือสารไร้พรมแดนในกระแสโลกาภิวตัน์ ซึ่งสิ่ งเหล่านีส้่งผลกระทบตอ่องค์การ
ทัง้ภาครัฐและเอกชน ให้ต้องปรับตวัในหลายๆ ด้าน ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญักับพนักงานและ
ปัจจัยด้านองค์การและการปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
เพียงใด และปัจจยัใดท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุง สนบัสนนุให้
พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษเพิ่มศกัยภาพในการท างานตอ่ไป และจะได้น าข้อมลูจาก
การศกึษาครัง้นี ้มาใช้ในการพฒันางานด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ขององค์การให้มีความตัง้ใจ ทุ่มเท
ก าลงักายและก าลังใจ นอกจากนีย้ังสามารถท าให้องค์การสามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและเติบโตก้าวหน้าไปได้ หรือการท่ีองค์การ
ต่างๆ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเตรียม
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ความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพในการเผชิญหน้าและรับมือกบัปัญหาต่างๆ เพ่ือให้องค์การสามารถด ารง
อยูใ่นสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้นผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง เพ่ือน าปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัการด้านองค์การและการปฏิบตัิงานไปใช้พฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานก็เพ่ือประโยชน์ตอ่การ
พฒันาและการบริหารงานขององค์การตอ่ไป  
 ฉะนัน้การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ในโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัสว่นบคุคลปัจจยั
การด้านองค์การและปฏิบตัิงานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือ
และกระดาษในเขตภาคกลาง  
 
หลักการและแนวคิด 
 แนวคิดและทฤษฏีที่ เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพ  หมายถึง การใช้
ทรัพยากรหรือปัจจยัน าเข้าท่ีต ่าท่ีสดุ และอย่างคุ้มคา่เพ่ือให้ได้ผลผลิตมากท่ีสดุ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายและ
วตัถปุระสงค์ขององค์การ 
 เป้าหมายความส าเร็จขององค์การ คือ การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน จ า เป็นต้องอาศัย
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของมนุษย์เป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบของบุคคลผู้ ปฏิบตัิงานเอง และ
องค์ประกอบในส่วนขององค์การ เช่น โครงสร้าง นโยบาย ระบบกระบวนการ วัฒนธรรมองค์กร รวมถึง
สิ่งแวดล้อมจากภายนอกเข้ามาเก่ียวข้อง หากเราสามารถรู้ถึงข้อดี และข้อเสีย ขององค์ประกอบนัน้ ๆ เราก็
จะสามารถแก้ไขปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานเพื่อความส าเร็จขององค์การตอ่ไป 
 ดงันัน้ จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพการท างานดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัได้ศึกษา
และพิจารณาแล้วว่าสามารถใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดทางด้านตัวแปรตามและใช้ในการสร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัได้ เพ่ือเป็นตวัชีว้ดัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือ
และกระดาษในเขตภาคกลาง ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับลกัษณะงาน โดยใช้ตวัชีว้ดัจากแง่มุมของผลลพัธ์ใน
ด้านต่าง ๆ และประเมินผลจากความคิดเห็นของพนักงานและผู้ บริหาร 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ประสิทธิภาพด้านต้นทนุการผลิตในการใช้ทรัพยากร เงิน คน วสัด ุและเทคโนโลยี ด้านกระบวนการบริหาร
ในการท างานท่ีถูกต้องรวดเร็ว และใช้เทคนิคท่ีสะดวกขึน้ และด้านผลลัพธ์ในการท างานท่ีมีคุณภาพ 
ผู้ปฏิบตังิานมีจิตส านกึท่ีดีในการปฏิบตังิาน 
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 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับปัจจัยด้านองค์การและการปฏิบัติงาน 
 ลักษณะของนโยบาย คณุลกัษณะของนโยบายท่ีส าคญัมี 4 ประการ คือ 

 - นโยบาย คือ แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานหรือการกระท าซึ่งช่วยก ากับและน ากิจกรรมของ
องค์การให้มุง่ไปสูเ่ปา้หมายท่ีระบไุว้ 
 -  นโยบายมักจะเป็นเคร่ืองช่วยจ ากัดพฤติกรรมโดยมีการบรรยายความเก่ียวกับวิธีการท างาน 
(methods) จะช่วยให้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย และด้วยเหตนีุเ้องนโยบายจึงสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับควบคมุพฤตกิรรมพร้อมกนัไปด้วย 
 -  นโยบายจะเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจ ทัง้นี ้โดยวิธีการวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีแยกแยะให้
ทราบถึงทางเลือก หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิควรท าและท่ีไมค่วรท า 
 -  นโยบายช่วยให้เกิดความมัน่ใจ และช่วยประกันให้พฤติกรรมต่าง ๆ เป็นไปโดยมีความแน่นอน 
สม ่าเสมอ และเป็นรูปแบบเดียวกนั เป็นพฤตกิรรมท่ีดีมีความถกูต้อง เป็นประโยชน์ส าหรับองค์การ 
 ระบบการบริหารงาน 
 ระบบการบริหารงานบุคคลของประเทศไทยท่ีส าคญัมีอยู่ 2 ระบบ คือระบบอุปถัมภ์ (Patronage 
System) มีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ การสืบสายโลหิต การแลกเปล่ียนตอบแทน การชอบพอเป็นพิเศษ 
ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นระบบการบริหารงานบุคคลท่ีน ามาใช้ในภาคราชการและได้รับการ
ยอมรับว่า มีความเหมาะสมมากท่ีสุดบางครัง้ใช้ค าว่าระบบคณุวุฒิ ระบบคุณธรรมความดี ระบบความรู้
ความสามารถ ระบบความดีและความชอบ ซึ่งมีหลักการส าคญั 4 ประการ คือ หลักความสามารถ หลัก
ความเสมอภาค หลกัความมัน่คง หลกัความเป็นกลางทางการเมือง 
 งานของผู้บริหารหรือกิจกรรมทางการบริหาร จึงอยูใ่นจดุกลางระหว่างงานและคนท่ีเป็นสมาชิกของ
องค์การอยู่ด้านหนึ่ง และเป้าหมายผลส าเร็จขององค์การท่ีอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งในตวัผู้บริหารจะต้องท าการ
วางแผน (ก าหนดเปา้หมาย) จดัองค์การ (จดังาน) พร้อมๆ กบัการจดัคนเข้าท างาน สัง่การผู้ใต้บงัคบับญัชา 
และควบคุมให้การท างานเป็นไปตามท่ีต้องการ  และก ากับให้สามารถประสานสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันจนบรรลุถึงเป้าหมายนั่นเอง ซึ่งกิจกรรมทางการบริหารท่ีส าคัญของเขาก็คือ  การต้องท า การ
วางแผน จัดงาน จัดคนผู้ จะเข้าท างาน สั่งการ และก ากับควบคุมให้การท างานของผู้ ใต้บงัคบับัญชาให้
เป็นไปโดยราบร่ืนจนกระทัง่ประสานกนัจนเป็นผลส าเร็จท่ีต้องการ 
 ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน เม่ือบคุคลมีความรู้สึกด้าน
บวกในปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพการท างาน การได้รับการยกย่อง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ความยุติธรรมในด้านผลตอบแทน เหล่านนีเ้ป็นต้น ความรู้สึกพอใจจากการได้รับการตอบสนองจะท าให้
การปฏิบตังิานดีขึน้ ผลการปฏิบตังิานหรือผลผลิตขององค์การจะสงูขึน้ด้วย 
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ธานินทร์ สุทธิกุญชร (2543) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีฝ่ายการพนักงาน  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตามความเห็นของพนักงานในฝ่ายการพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  
พนักงานท่ีมีความแตกต่างกันในปัจจัยส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ความเห็นเก่ียวกับปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับความยกย่องนบัถือ 
ความมัน่คงในการปฏิบตัหิน้าท่ี และด้านสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ตา่งๆ สามารถอธิบายความแปรผนัใน
เร่ืองความเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานได้คอ่นข้างต ่า คือ ร้อยละ 28.05 

 น า้จิต ชาวนัดี (2544 ) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน): ศกึษาเฉพาะกรณีจงัหวดัศรีสะเกษ ผลการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจใน
การปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารในภาพรวมพนกังานธนาคารมีอยู่ในระดบักลาง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานในธนาคารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ระดับการศึกษาและความพึงพอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน  ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน
รายได้ โอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ผู้บงัคบับญัชา ผลตอบแทนหรือรายได้ ลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบตั ิสภาพแวดล้อมในการท างาน ความยตุธิรรมในการท างาน นโยบายและการบริหารงาน 

 จุฑารัตน์ นุรักษ์ (2544) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจ ากัด  
พบว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ซึ่งมีลักษณะการด าเนินงานท่ีไม่มุ่งหวังผลก าไร มีการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สภาพคล่องมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ และมีความสามารถในการรองรับหนีส้ิน
ทัง้หมดได้ โดยตวัแปรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด คือ 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน โดยเฉพาะอาคารและ
อปุกรณ์ตา่งๆ ผลการศกึษาประสิทธิภาพเฉพาะส่วน พบว่า ตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพสงูได้แก่ คา่ซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์และค่าเช่าวงจร และทุนด าเนินการ และตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพต ่า ได้แก่ การใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนักงาน ค่าเส่ือมราคาซึ่งเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
น าเข้าวสัดจุากตา่งประเทศ ดอกเบีย้จา่ย และคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม  
 นคร บางนิ่มน้อย (2546)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย: ศกึษาเฉพาะกรณี นายสถานีรถไฟฟ้าในสงักัดกองจดัการ
เดินรถ เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานเดินรถ ปัจจยัด้าน
ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดนโยบายบริหารจดัการ ในฝ่าย
การเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบั 
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ปานกลาง ซึ่งด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการปฏิบัติงานทุก
ระดบัในระดบัปานกลาง และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ได้แก่ โอกาสความก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน ผู้บงัคบับญัชาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน โอกาสแสดงความคิดเห็นในงาน วสัดอุปุกรณ์ 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน นโยบายและการบริหาร 
ส าหรับปัจจัยด้านระเบียบข้อบังคบัในการปฏิบตัิงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานใน    
ทุกด้านในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
เงินเดือน ท่ีพกัอาศยั ประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน และความพอใจในผลตอบแทน 

 วนัวิสาข์ เกิดผล (2546) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพของทีมงาน
ของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนประกอบยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยสรุปว่า 
พนกังานในระดบัปฏิบตัิการมีความคิดเห็นตอ่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพของทีมงานโดยรวมทกุด้านอยู่ใน
ระดบัมากและเม่ือพิจารณาแตล่ะด้านคือ การก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีชดัเจน การเปิดเผยและ
เผชิญหน้า กระบวนการท างานและการตัดสินใจ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนด้านความร่วมมือและขดัแย้งในระดบัปานกลาง พนกังานในระดบัปฏิบตัิการท่ีมี เพศ อาย ุ
ประสบการณ์ในการท างาน การศกึษาขัน้สงูสดุและขนาดของทีมงานแตกตา่งกนัมีความเห็นตอ่การท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพของทีมงานไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 สุรพงษ์ ภิยโยภาพ (2546) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังาน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันองค์การ ประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานในสภาพปัจจุบนั หาความสมัพันธ์ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตการท างาน และความ
ผูกพันองค์การ และสมการส าหรับใช้การพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า      
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการ
ท างานท่ีปลอดภัย และส่งเสริมสุข และการพัฒนาศกัยภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนด้าน
ภาวะอิสระจากงาน คณุภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัต ่าท่ีสดุ ระดบัความผกูพนัองค์การ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ความผูกพันองค์การด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์การอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนความผูกพันองค์การด้านความตัง้ใจและทุ่มเทให้กับงาน และด้านปรารถนาท่ีจะท างาน
ให้กับองค์การต่อไปมีระดบัความผูกพนัสูง และประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานอยู่ในระดบัปาน
กลางคอ่นข้างสงู  
 เอกพงศ์ ตนัทนิส (2546) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์กับความเห็นในการปฏิบตัิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพนกังาน บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จ ากดั พบว่า เพศ อาย ุและอายงุานท่ีแตกตา่ง
กนั พนกังานมีความเห็นตอ่การปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพไมแ่ตกตา่งกนั ระดบัการศกึษาและต าแหน่ง
งานท่ีแตกตา่งกนัพนกังานมีความเห็นตอ่การปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพแตกตา่งกนั 
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 อคัรินทร์ พาฬเสวต (2546) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังาน บริษัท คา โอ อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า (1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา และระดับต าแหน่งท่ีแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน อาย ุ
ประสบการณ์การท างานมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพการท างานในทิศทางตรงกันข้าม (2) ปัจจยัจงูใจ
โดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างาน แต่เม่ือแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความส าเร็จ
ของงานมีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิภาพในการท างานในทิศทางเดียวกนั (3) ปัจจยัค า้จนุและประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานโดยรวมและรายด้านไม่มีความสมัพนัธ์กนั (4) พนกังานบริษัท คา โอ อินดสัเตรี
ยล (ประเทศไทย) จ ากัด มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 2 ประกาศท่ี
ต้องการให้ บริษัทปรับปรุง คือ นโยบายการบริหารงานของบริษัทในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และ
พฤตกิรรมของผู้บงัคบับญัชา 
 อจัฉรา บบุผามาลา (2548) ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
บริษัท อตุสาหกรรมพรมไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า เพศ อายุ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน
ของพนกังานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานไม่ตา่งกนั ระดบัการศกึษาของพนกังานท่ีตา่งกนั
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานต่างกัน องค์ประกอบทางการบริหารประกอบด้วยการวางแผน การ
จดัการองค์การ การน าการควบคมุสามารถใช้ท านายประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานได้และถูกต้องร้อยละ 
97.4 

 เสาวรักษ์ สวุรรณ และสว่างกรองแก้ว รัตนจีนะ (2550) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรของ
พนกังานบริษัทประกนัชีวิต อาย ุสถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั จะ
มีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ลักษณะทางการบริหาร
ได้แก่ ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ โอกาสและความก้าวหน้าในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ความสมัพนัธ์ภายในองค์กรมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานควรพิจารณาลกัษณะพนกังาน และลกัษณะงานควรส่งเสริมด้านความร่วมมือใน
องค์กร และท างานเป็นทีม 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
            กรอบแนวคดิได้จากการทบทวนวรรณกรรมดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิของการศกึษา 
 
นิยามความหมายของของตัวแปร 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการใดๆก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ
และผลส าเร็จนัน้ได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสดุ 

 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์  หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลกระตุ้นให้พนกังานมีความรู้สกึท่ีเป็นบวกหรือลบ
ในการปฏิบตังิานและมีความสมัพนัธ์ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานเพิ่มขึน้หรือลดลง จ าแนกเป็น 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ได้แก่ เพศ อาย ุต าแหน่งงาน ระดบัวฒุิการศกึษา ประสบการณ์การ
ท างาน การฝึกอบรม/ดงูาน และทกัษะในการใช้เทคโนโลยี 

ตัวแปรอิสระ                                                                                       
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานในโรงงานเยื่อและกระดาษ
ในเขตภาคกลาง 
       1. ต้นทนุ 

       2. กระบวนการ  
       3. ผลลพัธ์  
 

ปัจจัยด้านองค์การและการปฏิบัติงาน 
      ปัจจัยด้านองค์การ 
    - นโยบายและการบริหารงานภายในองค์การ     
    - สภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิานในองค์การ 
    - ภาวะผู้น า 
     ปัจจัยด้านการปฏิบตัิงาน 
    - ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   - เพศ 
   - อาย ุ
   - ต าแหนง่งาน 
   - ระดบัวฒุิการศกึษา 
   - ประสบการณ์การท างาน 
   - การฝึกอบรม/ดงูาน 
   - ทกัษะในการใช้เทคโนโลย ี

 

ตัวแปรตาม 
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 ปัจจัยด้านองค์การและการปฏิบัตงิาน ปัจจยัด้านองค์การได้แก่ นโยบายและการบริหารงานใน
องค์การ สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานในองค์การ ภาวะผู้น า และปัจจยัด้านการปฏิบตัิงานได้แก่ ความ
พงึพอใจในการปฏิบตังิาน  
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของพนักงานใน ด้านต้นทุนการ
ผลิต ด้านกระบวนการและด้านผลลพัธ์ 
 ด้านต้นทุน ได้แก่ ใช้ทรัพยากร ด้านเงิน คน วสัด ุเทคโนโลยีท่ีมีอยู่อย่างประหยดั คุ้มคา่ และเกิด
การสญูเสียน้อยท่ีสดุ 
 ด้านกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานท่ีถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้
เทคนิคท่ีสะดวกขึน้กวา่เดมิ 
 ด้านผลลัพธ์  ได้แก่ การท างานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา 
ผู้ปฏิบตังิานมีจิตส านกึท่ีดีตอ่การท างาน และการบริการเป็นท่ีพอใจของลกูค้า หรือผู้มารับบริการ 
 บริษัท หรือ โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในเขตภาคกลาง หมายถึง  บริษัทหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง ใน 11 จังหวัดภาคกลางคือ กรุงเทพ ปทุมธานี 
สมทุรปราการ นครปฐม สมทุรสาคร อยธุยา นนทบรีุ สพุรรณบรีุ สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบรีุ จ านวนทัง้สิน้ 
14 บริษัทท่ีมีพนกังาน 200 คนขึน้ไป 

 พนักงาน หมายถึง พนกังานของโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง จ านวน
ทัง้สิน้ 14 บริษัท ท่ีท างานเตม็เวลา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัดงันี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อพนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ
ในเขตภาคกลาง จาก 14 บริษัท หรือโรงงาน ซึ่งท าการเลือกในแต่ละโรงงานจะต้องมีพนกังานปฏิบตัิงาน
ภายในโรงงานตัง้แต่ 200 คนขึน้ไป เป็นจ านวนทัง้สิน้ 6,036 คนและได้ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
Taro Yamane (1973)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และให้คลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากับ 375คน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 380 คน ผู้ วิจัยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) ท าการศกึษาประชากรทัง้หมดดงันี ้

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามสร้างโดยศกึษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและน า
แบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้ ควบคุมวิทยานิ พนธ์ทัง้ 2 ท่าน และให้
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ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วนคือ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล 2) ปัจจยัด้านองค์การ
และการปฏิบัติงาน 3)ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ซึ่งค าถามในส่วนท่ี 1 เป็นแบบรายการ Check-List ส่วนท่ี 2-3 มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท าการทดลองสุ่มใช้กับกลุ่มของประชากรท่ีมี
ความคล้ายคลึงกับประชากรท่ีต้องการศึกษา และค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถาม  ใช้การค านวณหาค่าความน่าเช่ือถือ ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ปรากฏผล               
ได้คา่ 0.869 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่างและข้อมูลจาก  
แหลง่ตา่งๆดงันี ้

  ข้อมูลทุตยิภูมิ  คือข้อมลูท่ีได้จากการค้นคว้าหนงัสือ ต ารา เอกสารแจกและงานศกึษาท่ีเก่ียวข้อง
กนัผู้ศกึษาจะท าการเก็บข้อมลู ตัง้แตว่นัท่ี 1-31 ตลุาคม 2553 
  ข้อมูลปฐมภูมิ  คือข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างโดยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมลูภาคสนามตัง้แตว่นัท่ี 1-31 พฤษภาคม 2554 โดยด าเนินการเป็นขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1  ท าการส ารวจความคิดเห็นจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย แบบสอบถามท่ีก าหนด
และท าการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ด าเนินการแล้วให้ผู้วิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 2  ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความสมบรูณ์และรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีได้รับ
กลบัและน าข้อมลูท่ีได้รับเข้าระบบกระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 น าผลการวิเคราะห์ท่ีประมวลได้จากโปรแกรมทางสถิติไปด าเนินการตามขัน้ตอน
การวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิประกอบด้วย  
 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่   เพศ อายุ ต าแหน่งงาน วุฒิ การศึกษ า 
ประสบการณ์การท างาน การฝึกอบรม หรือดงูาน และทกัษะในการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่า
แจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
 ปัจจัยด้านองค์การและการปฏิ บัติงานได้แก่  นโยบายและการบริหารงานในองค์การ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานในองค์การ ภาวะผู้น า และ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ต้นทุน กระบวนการ และผลลพัธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การเปรียบเทียบ ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบตังิานกบัข้อมลูทัว่ไปปัจจยัสว่นบคุคล โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) กับตวัแปรด้านเพศ และใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test หรือ ANOVA) กับตวัแปรด้าน
อายุ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การฝึกอบรม หรือดูงาน และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี   
 การหาความสัมพันธ์  ระหว่างปัจจัยด้านองค์การและการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน วิเคราะห์ความสมัพันธ์โดยใช้ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียรสนั (The Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่างซึง่ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 59.47 และ
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.53 ด้านอายุส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.11 รองลงมาคือ
อายุ 21-30 ปี และอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.32 และ 18.95  ตามล าดบั ด้านต าแหน่งงาน ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานฝ่ายโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 32.89 รองลงมาคือ หัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 21.84  ถัดไปมี
เท่ากัน 2 ต าแหน่ง คือ  ช่างเทคนิคและพนกังานส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 19.21 ถัดไปคือ วิศวกร คิดเป็น
ร้อยละ 3.68 และน้อยท่ีสุดคือผู้ จัดการ คิดเป็นร้อยละ 3.16  ด้านวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่ระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.37 รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.11 และน้อยท่ีสุดระดับ
ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 0.53 ด้านประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 5-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.79 รองลงมามีประสบการณ์ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.11 ถัดไปคือมีประสบการณ์ต ่ากว่า 5 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 24.47 และน้อยท่ีสดุมีประสบการณ์ 20 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 12.63 ด้านการฝึกอบรมดงูาน
ส่วนใหญ่ มี 1-2 ครัง้ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 45.26 รองลงมาไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 37.37 ถัดไปคือมี 3-5 ครัง้
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 10.53 และน้อยท่ีสุดมีมากกว่า 5 ครัง้ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6.84 ด้านทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ใช้เป็นในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาใช้เป็นใน
ระดบัพืน้ฐาน คิดเป็นร้อยละ 36.58 ถดัไปคือใช้ไม่เป็น คิดเป็นร้อยละ 14.21 และน้อยท่ีสดุใช้เป็นในระดบั ดี
มาก คดิเป็นร้อยละ 4.47 

 ปัจจัยด้านการองค์การและการปฏิบัตงิาน       
            ปัจจัยด้านการองค์การและการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.35) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่เกือบทกุด้านมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมใน
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การปฏิบตัิงานในองค์การ ( = 3.60) อยู่ในระดบัมาก และพนกังานท่ีมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
ท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ ด้านภาวะผู้น า ( = 3.17)  
             ปัจจยัด้านการองค์การและการปฏิบตังิานด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์การ ในภาพรวม
อยู่ในระดบั ปานกลาง ( = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเกือบทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง ยกเว้น 2 ข้อ ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ หน่วยงานมีการเผยแพร่ นโยบาย  วิสยัทศัน์ พนัธ์
กิจ ตลอดจนแผนงานให้พนกังานทราบทัง้หน่วยงานเป็นประจ า และหน่วยงานของท่านได้มีการมอบหมาย
งานและความรับผิดชอบตามความสามารถและความช านาญของพนกังานได้อย่างเหมาะสม ( เท่ากนัท่ี 
3.65) ส่วนพนักงานท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ หน่วยงานของท่านเปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานและได้ถูกน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารงาน ( = 3.08)  
 ปัจจัยด้านการองค์การและการปฏิบตัิงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในองค์การ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ( = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เพ่ือนร่วมงานของท่านให้ความเป็นมิตรและเป็นกันเองกับท่าน            
( = 3.84) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือหน่วยงานของท่านมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน       
( =3.45)   
 ปัจจัยด้านการองค์การและการปฏิบัติงานด้านภาวะผู้ น า ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง           
( = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเกือบทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเว้น 2 ข้อ   
ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบังานได้เป็นอย่างดี  และเม่ือ
พนักงานเกิดปัญหาในการท างานผู้ บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถขอค าปรึกษาได้ตลอดเวลา         
( = 3.53) และ ( = 3.46) ตามล าดับ โดยพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสดุคือผู้บริหารให้การดแูลสวสัดิการของพนกังานทกุคนเป็นอยา่งดี ( =2.99)  
 ปัจจยัด้านการองค์การและการปฏิบตัิงานด้านความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบั ปานกลาง ( = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากและ
ปานกลาง 3 ข้อ เทา่กนั โดยพบวา่พนกังานท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ พนกังานมี
รายได้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ( = 3.53) และพนกังาน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ งานท่ีท่านปฏิบตัิมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถและมีโอกาสเล่ือนต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ ( =3.15)   

     ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของพนักงาน 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( = 3.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนกังานมีความคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลางทกุด้าน ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ 
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ด้านผลลพัธ์ในการปฏิบตัิงาน ( = 3.38) รองลงมา ด้านกระบวนการการบริหาร ( = 3.29) และด้านท่ีมี
คา่เฉล่ียต ่าสดุคือ ด้านต้นทนุ ( = 3.17)  
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานด้านต้นทุน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 
3.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ท่านใช้ทรัพยากรด้านเงิน คน วตัถุดิบ และเทคโนโลยีท่ีมีอย่างประหยดั ( = 3.31) และข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียต ่าสดุคือผลงานท่ีได้เกิดจากการสญูเสียน้อยท่ีสดุ ( = 3.08)  

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานด้านกระบวนการการบริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง ( = 3.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเกือบทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
ยกเว้น 1 ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีการใช้เทคนิคท่ีสะดวกขึน้กว่าเดิม ( = 3.43) ส่วน
ความคดิเห็นในระดบัปานกลางท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าสดุคือ มีการใช้เทคโนโลยีทนัสมยัในการท างาน ( = 3.15)   
       ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานด้านผลลพัธ์ในการปฏิบตัิงาน  ในภาพรวมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง ( = 3.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากและปาน
กลาง 3 ข้อ เท่ากนั โดยพบว่าพนกังานท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ท่านสามารถ
ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ ( = 3.61) ส่วนความคิดเห็นในระดบัปานกลางท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผลผลิต
หรือผลงานเป็นท่ีพอใจของผู้บงัคบับญัชาและลกูค้าท่ีมารับบริการ ( = 3.13) ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
โรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางแตกตา่งกนั 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปได้ดงันี ้
 1) เพศท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 2) อายุท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 3)  ต าแหน่งงานท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 4) ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 5)  ประสบการณ์ท างานท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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 6) การฝึกอบรม หรือดงูานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนั 
 7) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
โรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนั  
สมมตฐิานข้อที่ 2 ปัจจยัด้านองค์การและการปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
ของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปได้ดงันี ้
1)  ความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานกบันโยบายและการบริหารงานภายใน

องค์การ ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางพบความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานกับนโยบายและการบริหารงานภายในองค์การ ของพนักงานใน
โรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ภาพรวม
อยู่ในระดบัต ่า (r = 0.094) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต้นทุนมี
ความสมัพนัธ์กบัด้านนโยบายและการบริหารงานภายในองค์การ ของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิต
เย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.400) ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้าน
กระบวนการและด้านผลลพัธ์มีความสมัพนัธ์กบัด้านนโยบายอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.037)และการบริหารงาน
ภายในองค์การของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอยูใ่นระดบัต ่า  (r 
= 0.030)  

2)  ความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานใน
องค์การ ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางพบความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานในองค์การ  ของพนักงานใน
โรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ภาพรวม
อยู่ในระดบัต ่า (r = 0.052) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต้นทุนมี
ความสมัพนัธ์กบัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานในองค์การ ของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิต
เย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.320) ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับต ่า (r = 0.030) และด้านผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กับด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตัิงานในองค์การ ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอยู่ใน
ระดบัต ่า (r = 0.022)  

3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานกบัด้านภาวะผู้น า ของพนกังานในโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางพบความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
กับด้านภาวะผู้ น า ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ภาพรวมอยู่ในระดับต ่า  (r = 0.069) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต้นทุนมีความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้ น าของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.551) ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานด้านกระบวนการอยู่ในระดบัต ่า (r = 0.055) และด้านผลลพัธ์มีความสมัพนัธ์กับด้านภาวะผู้น า  
ของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอยูใ่นระดบัต ่า (r = 0.050)  
       4) ความสมัพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานกับด้านความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับด้านด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับต ่า (r = 0.040) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต้นทุนมี
ความสมัพนัธ์กบัด้านด้านความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเย่ือและ
กระดาษในเขตภาคกลางอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.310) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับต ่า (r = 0.027) และด้านผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กับด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางอยู่ในระดับต ่า           
(r = 0.016)  

ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานสรุปผลได้ดังนี ้   
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต้นทุน เม่ือต้องการลดต้นทนุตวัใดตวัหนึ่ง แตไ่ม่ยอม

มองภาพรวมว่าเม่ือลดตวันีไ้ปแล้วจะกระทบกับผลตวัอ่ืนหรือไม่ ท าให้กลายเป็นเพิ่มต้นทุนไปโดยปริยาย  
ดงันัน้จึงควรให้ความส าคญัและมีการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิตท่ีเป็นระบบและแนวทางการลด
ต้นทนุท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานด้านกระบวนการบริหาร การบริหารโดยรวมแตล่ะฝ่าย แต่
ละแผนก ท างานตาม KPI (Key Performance Indicator) คือ ตัวชีว้ัด ท่ี เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วัดผลการ
ด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านตา่งๆ ขององค์การ ซึง่สามารถแสดงผลของการวดัหรือการ
ประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานขององค์การหรือ
หน่วยงานภายในองค์การ) ท่ีไม่สัมพันธ์กัน ท าให้แผนกต่างๆ มีความคิดค่อนข้างขดัแย้งกัน ในเร่ือง KPI 
ของแตล่ะแผนก ดงันัน้จงึควรประชมุและแก้ไข KPI ให้เป็นระบบและสมัพนัธ์กนัทัง้องค์การ 
 3.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานด้านผลลัพธ์ ในการปฏิบัติงาน แตล่ะแผนกมุ่งแตผ่ลลพัธ์ 
KPI ของตวัเอง ท าให้เกิดการขดัแย้งกันบ่อยมาก ควรประชุมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือการ
เพิ่มประสิทธิภาพขององค์การอยา่งแท้จริง 
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อภปิรายผลการศึกษาวิจัย 
 ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าระดบัมาก คือ ด้านผลลัพธ์ในการปฏิบตัิงาน ส่วนในระดบัปานกลาง คือ ด้านกระบวนการการ
บริหารและด้านต้นทนุตามล าดบั  
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลางไมแ่ตกตา่งกนั 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับนโยบายและการบริหารงานภายใน
องค์การของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเย่ือและกระดาษในเขตภาคกลาง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าระดบัปานกลางทัง้หมด คือ ด้านผลลพัธ์ในการปฏิบตัิงาน ด้านกระบวนการการบริหารและด้าน
ต้นทุนตามล าดบั ดงันัน้จึงควรปรับปรุงปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานในทุกๆ
ด้าน โดยเฉพาะในด้านต้นทนุควรควบคมุขบวนการผลิตให้เกิดของเสียน้อยท่ีสดุ  
       ปัจจยัสว่นบคุคลในภาพรวมดเูหมือนไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานแตผ่ลการวิจยัพบว่า
ด้านประสบการณ์การท างานเกือบมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน เน่ืองจากในอตุสาหกรรมเย่ือและ
กระดาษในการท างานจะเป็นวฏัจกัรเดิมๆ และใช้เคร่ืองจกัรในการด าเนินการ ดงันัน้ประสบการณ์ในการ
ท างานเป็นสิ่งส าคญัต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษเป็น
อย่างยิ่งเพราะต้องอาศยัความช านาญในการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคญัเก่ียวกับการรักษา
พนกังานท่ีมีประสบการณ์การท างานไว้กบัองค์การ 
 ปัจจยัการด้านองค์การและการปฏิบตัิงานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมาจากผู้ บริหารเป็นหลักท่ีก าหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับ
พนกังาน ซึ่งตวัพนกังานเองมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม ดงันัน้เพ่ือธ ารงค์ไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ผู้บริหารต้องหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายเพ่ือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานในระดบัท่ี    
พงึพอใจตอ่ไป 
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