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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมการท างานของ
พนักงานระดบัปฏิบตัิการ เพื่อศึกษาปจัจยัด้านประสิทธภิาพการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และ เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างปจัจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างานกบัปจัจยัด้านประสทิธภิาพการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร 
ทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คอื พนักงานระดบัปฏบิตักิาร ของ บรษิทั สาธติ
พลาสติกวิศวกรรมจ ากัด ,บริษัทสาธิต อินเตอร์พลาส จ ากัด จ านวน 126 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดยีว (One Way Anova) โดยก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติไิวท้ีร่ะดบั .05 ถ้าพบผลนัยส าคญั
ทางสถติิ ท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ Scheffé ต่อ การวเิคราะความสมัพนัธ์โดยใช้
สถติคิวามสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 
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จากการศกึษาพบว่า พนักงานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติพลาสตกิวศิวกรรม จ ากดั
พนกังานมสีดัส่วนใกลเ้คยีงกนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิพนักงานระดบัปฏบิตักิารส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง  26-30 ปี พนักงานส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา อยู่ในระดบั มธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรอื ปวช. พนักงานส่วนใหญ่ มอีายุการท างาน1 - 3 ปี พนักงานส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 9,001 
- 11000 บาท  

นอกจากนี้ยงัพบว่า 

1.พนักงานระดบัปฏบิตักิารมคีวามพงึพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน มากที่สุดใน
เรือ่งสถานทีต่ ัง้ของบรษิทัสะดวกต่อการเดนิทาง 

2. พนักงานระดบัปฏบิตักิาร มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานมากทีสุ่ด
ในเรือ่งความพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายในการท างาน 

3.ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมการท างานในด้ายกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

4. ความพึงพอใจของพนักงานที่มต่ีอสภาพแวดล้อมการท างานในด้ายจติวทิยามี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
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ABSTRACT 

 

This study was aimed to study of the factors of environment of work of the 
operation employees, to study of the factors of work efficiency of the operation 
employees who operating in the manufactory and to study of the relationship between 
the factors of work environment and factors of work efficiency of the operation 
employees who operating in the manufactory 

The sample groups that using used in this study were the operation employees 
of Sathit Plastics Engineering Co., Ltd, SathitInterplasCo.,Ltd 126 employees. The tool 
was used to collected the data as the inquired forms, the statistics to analyzed the data 
were frequency, percentage, means, standard deviation, analysis of One Way Anova by 
determined statistical significance at .05 levels if the results were statistically significant  
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after that comparing the means of pair wise by Scheffe and analyzed the 
relationship by relationship statistically of Pearson 

From the studied found that the operation employees of Sathit Plastics 
Engineering Co.,Ltd were accounted in close proximity between male and female, the 
most operation employees on aged 26-30 years, the most employees have educational 
levels of high school education or vocational certificate, the most employees have 
period of work 1-3 years, the most employees have averaged income 9,001-11,000 
Baht 

In addition to found that  

1. The operation employees satisfied to the work environment in a most levels of 

the location of the firm that convenience to get to work 

2. The operation employees have comments towards work efficiency in a most 

levels of readiness of physical health in work 

3. The satisfaction of the employees to the work environment of physical was 

related to the work efficiency in statistically significant at 0.01 levels with the 

same direction of relationship 

4. The satisfaction of the employees to the work environment of psychology was 

related to the work efficiency in statistically significant at 0.01 levels with the 

same direction of relationship 

 

 

 



 

 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.อรสิรา เสยานนท์อาจารยท์ี่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า 
ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตัง้แต่เริม่
จนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์ ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กญัช์ อินทรโกเศศ ประธานกรรมการ
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และอาจารย์ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ กรรมการสอบการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบ แก้ไข และให้ค าแนะน าจนกระทัง่
การศกึษาฉบบัน้ีส าเรจ็ลงดว้ยด ี

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตลอดระยะเวลา
การศกึษา 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและ
ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศกึษาครัง้นี้ 

ขอขอบคุณ พี่ๆ  เพื่อนๆ นกัศกึษาปรญิญาโททุกท่านทีไ่ดใ้หก้ าลงัใจและความช่วยเหลอื
ในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตลอดมา 

ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
คน้ควา้หาความรูเ้พื่อการศกึษาในระดบัต่างๆส าหรบัผูท้ีส่นใจต่อไป 

ท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา และน้องสาว ที่เป็นแรงบนัดาลใจและเป็น
ก าลงัใจให้ตลอดมา ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัยิง่ที่ท าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้ส าเรจ็ลง
ดว้ยด ี
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 จากการที่เศรษฐกจิทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยนัน้มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
และอุตสาหกรรมพลาสตกิกเ็ป็นอุตสาหกรรมหนึ่งทีส่ าคญัของไทยทีม่กีารเตบิโตขึน้เรื่อยๆ จน
ท าให้อุตสาหกรรมพลาสตกิได้ขยายไปสู่ภูมภิาคต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเหน็ได้จากการเกดิ
โรงงานขึน้ตามจงัหวดัต่างๆเป็นจ านวนมาก ท าให้ความต้องการของแรงงานเพิม่มากขึน้ จาก
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม จงึท าให้จ านวนคนงานหรอืผู้ที่ปฏบิตัิงานใน
โรงงานเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และสภาพแวดลอ้มในการท างานกม็คีวามส าคญัเนื่องจากสามารถ
ส่งผลถงึความปลอดภยัของพนกังานทีก่ าลงัปฏบิตัหิน้าที ่ความปลอดภยัจงึเป็นส่วนส าคญัอย่าง
หนึ่งทีท่างองคก์รหรอืโรงงานควรจะมกีารควบคุมดูแล บรหิารจดัการ เพื่อเตรยีมความพรอ้มใน
การป้องกนัอุบตัิเหตุ อุบตัภิยั หรอื สิง่ที่ไม่คาดคดิให้แก่พนักงาน เพราะถ้าสภาพแวดล้อมใน
การท างานทีไ่ม่ด ีไม่เป็นระเบยีบ สามารถส่งผลต่อความปลอดภยัของพนักงานขณะปฏบิตังิาน 
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้แต่อุตสาหกรรมขนาด ใหญ่ได ้
สภาพแวดล้อมที่ดถีูกสุขลกัษณะและปลอดภยัย่อมส่งผลให้ผู้ปฏบิตัิงานมสีภาพร่างกายและ
จติใจที่ดมีคีวามสุขในการท างานซึ่งท าให้ไดผ้ลงานที่ดมีปีระสทิธภิาพตามมาด้วย โดยเฉพาะ
พนักงานในระดบัปฏบิตักิาร ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการผลติ เพื่อให้สามารถผลติงานได้เต็มขดี
ความสามารถปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มอีทิธพิลอย่างมากกบัพนักงานในดา้น
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน องคก์รจ าเป็นต้องสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่พนักงานใน
การปฏบิตังิาน เพื่อท าใหพ้นักงานทุ่มเทความสามารถในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีม่ากขึน้ ทัง้
ยงัก่อให้เกดิความรกัความผูกพนั มคีวามปรารถนาที่จะอยู่กบัองค์กรต่อไปในการที่จะน าพา
องคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ไดใ้นอนาคต 

(นายเกรียงศักดิ ์วงศ์พร้อมรตัน์ ผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก จากหนังสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกจิ ปีที ่33 ฉบบัที่ 2,832 วนัที ่ 4 - 6  เมษายน พ.ศ. 2556) สถาบนัพลาสตกิ 

ประเมนิอุตสาหกรรมพลาสตกิในประเทศปี 2556 มแีนวโน้มขยายตวั ซึ่งในปี 2555 ทีผ่่านมา 

ไทยใชเ้มด็พลาสตกิ 4 ลา้นตนั และคาดว่าปี 2556 นี้ การใชเ้มด็พลาสตกิในประเทศจะขยายตวั 

5-10% "ความต้องการใช้พลาสติกในปีน้ีมแีนวโน้มขยายตวั โดยเฉพาะการลงทุนจากญี่ปุ่นที่

สนใจเขา้มาลงทุนในไทยมากขึน้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์กจ็ะท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลาสตกิ 
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เพิ่มขึ้นด้วย รวมทัง้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ส าหรบัปจัจยัเสี่ยงอยู่ที่
เศรษฐกจิโลกทีอ่าจส่งผลกระทบกบัการส่งออกเมด็พลาสตกิและผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ซึง่ปจัจุบนั
ไทยส่งออกเมด็พลาสตกิและผลติภณัฑ์พลาสตกิประมาณปีละ 400,000 ลา้นบาท" นายเกรยีง
ศกัดิ ์กล่าว 

บรษิัท สาธติพลาสติก วศิวกรรม จ ากดั ผู้ผลติงานฉีดผลติภณัฑ์ขึน้รูปด้วยพลาสติก 
ดว้ยเครือ่งจกัรทีท่นัสมยั มหีอ้ง Cleanroom (หอ้ง Cleanroom เป็นหอ้งปลอดฝุ่นทีม่ไีวผ้ลติงาน
ประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลของเด็ก เพื่อรักษาความสะอาด) โดยเฉพาะทีมช่าง Q.C. 
(ตรวจสอบและบนัทึกผลการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต แจ้งปญัหาและ
ขอ้บกพร่องของชิ้นงาน) ผู้ช านาญเพื่อผลติภณัฑเ์กรดคุณภาพ รบัจา้งท าตามสัง่ เช่น ของใช ้
อะไหล่ ชิ้นงานพลาสติก ทุกชนิด ทัง้งานฉีดงานเป่า ฉีดพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสตกิ ทุกชนิด 
ด้วยเครื่องจกัรจากประเทศญี่ปุ่นบรษิัทสาธิตพลาสติก วศิวกรรม จ ากัด ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 15 
มถุินายน 2538 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1,000,000บาท เริม่แรก บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม 
จ ากดั นัน้ได้ประกอบธุรกิจรบัจ้างผลิตของเล่นเด็กซึ่งตอนนัน้ ยงั เป็นโรงงานเล็กๆ อยู่แถว 
สะพานเหลอืง แลว้ต่อมากเ็ริม่ขยายธุรกจิ จากทีเ่คยผลติแค่ของเดก็เล่นเพยีงอยา่งเดยีวจงึกลาย
มาเป็น ผู้ผลิตงานฉีดพลาสติกประเภทของเล่นเด็ก  และ ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องมือ
วทิยาศาสตร ์จงึไดย้า้ยมาตัง้โรงงานอยูท่ี1่6/50 หมู ่7 บางขุนเทยีน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขต
บางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร10150 (ที่ตัง้โรงงานในปจัจุบนั)ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ จะใช้เมด็
พลาสตกิต่างๆตามความต้องการของลูกคา้ โดยบางครัง้อาจมกีารผสมเมด็พลาสตกิส ีเพื่อให้สี
ตรงตามความต้องการของลูกคา้ จากนัน้กท็ าการหลอม เพื่อเตรยีมเขา้สู่กระบวนการขึน้รปู ใน
การท างานของพนักงานนัน้ทางบรษิัท จะมเีครื่องป้องกนัให้กบัพนักงาน ได้แก่ หมวก ผ้าปิด
ปาก ถุงมอื เพื่อป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิขึน้ให้แก่พนักงาน เพราะพนักงานต้องท างานอยู่กบั
เครือ่งจกัรตลอดเวลา อาจเกดิอนัตรายไดแ้ก่ การรัว่ไหลของกระแสไฟฟ้าจากเครื่องจกัร การถูก
เครือ่งจกัรหนีบทบั เกดิอาการอ่อนเพลยีเนื่องจากความรอ้น เป็นตน้ บรษิทัจงึจดัใหม้กีารจดัเกบ็
สิง่ของให้เป็นระเบยีบ คดัแยกสิง่ของที่ไม่จ าเป็นออกจากพื้นที่ที่ปฏบิตัิงานอยู่ตลอด ท าการ
ตรวจเช็คบ ารุง เครื่องจกัรอย่างสม ่าเสมอ จดัพื้นที่หน้างาน และระยะห่างระหว่างทางเดนิกบั
เครือ่งจกัรใหเ้หมาะสม และมกีารจดัอบรมพนกังาน เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุใหก้บัพนกังาน 
 การเกิดอุบตัิเหตุในโรงงงานนัน้ย่อมมโีอกาสเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากความประมาท 
เลนิเล่อของตวัพนกังานเอง หรอืจากความผดิพลาดของเครือ่งจกัร ซึง่มเีกดิขึน้บ่อยครัง้ การเกดิ
อุบตัเิหตุนัน้ ท าใหต้้องเกดิการสูญเสยีมากมายหลายประการ ทัง้ทีอ่งค์กรสามารถประเมนิเป็น
ตวัเงนิได้ และที่ไม่สามารถประเมนิเป็นตวัเงนิได้ ซึ่งการสูญเสยีไม่ได้เป็นการสูญเสยีแค่ค่า
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รกัษาพยาบาลใหก้บัคนงานหรอืผูท้ีป่ฏบิตัทิีไ่ดร้บับาดเจบ็เท่านัน้ แต่จะต้องมเีงนิทดแทน ค่าท า
ขวญัให้แก่พนักงานทีไ่ดร้บับาดเจบ็ ซึง่มทีัง้บาดเจบ็เลก็น้อยจนถงึบาดเจบ็จนรา้ยแรงจนถงึขัน้
สูญเสยีอวยัวะส าคญั เช่น แขน ขา เป็นการสูญเสยีทางตรง นอกจากนี้ยงัต้องสูญเสยีทางอ้อม
เป็นค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากค่าใชจ้่ายโดยตรง ไดแ้ก่ การสูญเสยีเวลาท างานของพนักงาน หรอื 
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้ร ับอุบัติเหตุต้องหยุดท างานชัว่คราว สูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ที่เกดิการเสยีหาย ท าให้เกดิการสูญเสยีโอกาส การท าก าไร และ 
นอกจากการสญูเสยีดงักล่าวทีป่ระเมนิค่าไดแ้ลว้ ยงัต้องสูญเสยีภาพลกัษณ์ของบริษทั ยงัส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถอื และเป็นการสญูเสยีทีไ่มส่ามารถประเมนิค่าได้ 
 ในบรษิทันัน้จะมกีารแบ่งแผนกออกเป็น 7 แผนก ไดแ้ก่ ฝ่ายบญัช ีฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายขาย 
ฝา่ยบุคคล ฝา่ยสโตร ์ฝา่ยซ่อมบ ารงุ พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

- ฝา่ยบญัช1ี คน ท าหน้าที ่เปิดบลิ วางบลิ รบัเช็ค รวบรวมบลิสรุปยอดซือ้ ยอดขาย 

ยื่นภาษี ยื่นประกนัสงัคม เชค็ยอดเงนิเขา้-ออก รวบรวมเอกสารท าการปิดงบ ท า

เงนิเดอืน 

- ฝ่ายจดัซือ้1 คน ท าหน้าที ่สัง่ซื่อสนิคา้ทีทุ่กแผนกต้องการ และจดัหาผูข้าย ท าการ

ประเมนิผูข้าย 

- ฝ่ายขาย2คน ท าหน้าที่ หาลูกคา้รายใหม่ ดูแลลูกค้า ดูแลยอดขาย ดุแลทุกอย่างที่

ลกูคา้ตอ้งการ 

- ฝา่ยบุคคล 1 คน ท าหน้าที ่จดัหาพนกังานทีทุ่กฝา่ยตอ้งการ จดัฝึกอบรมพนกังาน 

- ฝ่ายสโตร1์ คน ท าหน้าที่ ดูแลสต๊อกสนิค้าทีอ่ยู่ในบรษิทั การรบัเขา้ จ่ายออก ให้

ถูกตอ้งคงคลงั 

- ฝ่ายซ่อมบ ารุง 3 คนท าหน้าที่ ปรบัฉีดชิ้นงาน ดูแลเครื่องฉีด ดูแลเครื่องจกัรทุก

ชนิด 

- พนักงานระดบัปฏบิตัิการ72 คน หวัหน้าท าหน้าที่ดูแลเดก็หน้าเครื่องจกัร และ

รบัค าสัง่จากผูใ้หญ่ เชค็ยอดงาน เชค็งานหน้าเครื่อง / พนักงานท าหน้าที ่จดัเตรยีม

วตัถุดบิ ผสมเมด็พลาสตกิส ีท างานอยู่กบัเครื่องจกัรท าการฉีด-เป่าพลาสตกิตามที่

ไดร้บัมอบหมาย จดัเกบ็สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็ 
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างองคก์ร 

 
บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั ไดม้าตรฐาน ISO 9001-2008 และมกีารบรหิาร

จดัการโดยมกีารจดัท า 5 ส. ไดแ้ก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สรา้งนิสยั 
- ส 1 : สะสาง แยกของทีต่้องใชก้บัทีไ่ม่ต้องใชอ้อกจากกนัและน าของทีไ่ม่ใชอ้อกไป

จากพืน้ทีท่ างาน 

- ส 2 : สะสวก จดัวางสิง่ของในทีท่ างานใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อหยบิใช้,จดัเกบ็ไดง้่าย

และปลอดภยั 

- ส 3 : สะอาด เชด็,ถู เครือ่งจกัร อุปกรณ์และเกบ็กวาดพืน้ทีท่ างานใหส้ะอาด 

- ส 4 : สุขลกัษณะ ท า ส1 - ส3 ทุกวนัเพื่อใหม้สีภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ทีุกวนั 

- ส 5 : สรา้งนิสยั ท า ส1 - ส3 จนตดิเป็นนิสยั ทุกทีทุ่กเวลา 

 ในการศกึษาสภาพแวดล้อมการท างานกบัประสทิธภิาพการท างานของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั ผูว้จิยัมคีวามสนใจเกี่ยวกบั  การศกึษาถงึ
สภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นต่างๆเพื่อจะสรา้งแรงจงูใจใหพ้นักงานมทีุ่มเททีจ่ะเพิม่ผลผลติ 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น เกิดความรู้สึกด้านบวกต่องานส่งผลให้การท างานของพนักงานมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  
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วตัถปุระสงคก์าศึกษา 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัด้านประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการ ที่

ปฏบิตังิานในโรงงาน 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานกบัปจัจยัดา้น

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการท างานกับประสทิธิภาพการ
ท างาน ของ บรษิทั  สาธติพลาสตกิวศิวกรรม จ ากดั  ศกึษาเฉพาะพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ใน
บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั ,บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั โดยมกีารก าหนด
ขอบเขตการวจิยัดงันี้ 
 ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในศึกษาการศกึษาครัง้นี้ประชากรทีจ่ะศกึษาคอืพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั  จ านวน 72 คน , พนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั จ านวน 54 คน 
 ขอบเขตด้านสถานท่ีท่ีใช้ในศึกษาการศึกษาครัง้นี้ ได้ก าหนดสถานที่ในจะ
ท าการศึกษาคอื บรษิัท สาธติพลาสติก วศิวกรรม จ ากดั ( 16/50 ม.7 ถ.บางขุนเทยีน -
ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150) ,บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั 
( 36 ม.7, ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล, แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 ) 
 ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษา การศึกษาครัง้นี้ ได้ก าหนดตัวแปรซึ่ง
ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงันี้ 

1. ตวัแปรตน้  

ประชากรศาสตร ์
- เพศ 

- อาย ุ

- การศกึษา 

- อายกุารท างาน 

- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างาน 
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- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

- สภาพแวดลอ้มทางจติวทิยา 

2. ตวัแปรตาม 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างาน 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงงานที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องจกัร ประกอบไปด้วย เพื่อนร่วมงาน เครื่องจกัร สถานที่แสงไฟ เสียง 
อุณหภมู ิความรอ้น หอ้งน ้าพนกังาน  

ความพึงพอใจในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึทีภ่าคภูมใิจหรอืทศันคตทิีด่ ี ความมี
สุขใจ ความเตม็ใจ และความยนิดขีองบุคคลทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานในหน่วยงานเมื่องานนัน้ใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนทัง้ทางดา้นวตัถุ ดา้นจติใจ และสามารถตอบสนองความต้องการในปจัจยั
ต่างๆ ทัง้ในการปฏบิตังิานและส่วนบุคคล ท าให้บุคคลสามารถปฏบิตังิานนัน้ด้วยความสุขใจ 
เตม็ใจ เตม็ความสามารถ ซึง่ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ งานบรรลุเป้าหมาย  

ประสิทธิภาพการท างาน หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานนัน้ให้
บรรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายขององค์กรและทนัระยะเวลาทีก่ าหนดผลงานที่ได้มคีุณภาพและ
ความถูกต้อง มวีิธกีารท างานหรอืน าเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มผลงานและลด
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานและตน้ทุนน้อยทีสุ่ดโดยทีใ่ชท้รพัยากรต่างๆ ทีม่อียูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่า 

ความปลอดภยั หมายถึง การที่ไม่เกิด อุบตัิเหตุ หรอื อนัตรายใดๆที่ก่อให้เกิดการ
สญูเสยีขึน้ในโรงงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ทีท่ างานเกีย่วกบัเครือ่งจกัร 

เครื่องมือ อุปกรณ์ของพนักงาน หมายถึง การจัดให้มีอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ 
เพื่อทีจ่ะป้องกนั อุบตัเิหตุใหแ้ก่พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
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ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั 
1. เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปเสนอ เพื่อเป็นแนวทางปรบัปรุง แก้ไข และพฒันาเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพการท างานใหก้บัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

2. สามารถน าข้อมูลระดับความพึงพอใจของสภาพแวดล้อมการท างานที่มี

ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ไปพฒันา 

ปรบัปรงุ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร 

3. ผู้ที่สนใจสามารถน าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานให้มี
ประสทิธภิาพน าไปเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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1. ตวัแปรตน้ทีจ่ะศกึษา     2. ตวัแปรตามทีจ่ะศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2 กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยั เพ่ือ “ การศึกษาความสมัพนัธ์” 
 

ขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ประชากรศาสตร ์
- เพศ 

- อาย ุ

- การศกึษา 

- อายกุารท างาน 

- รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน 

- ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง

กายภาพ 

- สภาพแวดลอ้มทางจติวทิยา 

 
 
 
 
อา้งองิ นพคุณ (2547: 231-240) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเรื่อง “การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับ
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ผู้ท าวจิยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรม
และรวบรวมทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบการศกึษา ดงันี้ 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 ความหมายของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.2 องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.3 ประเภทของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.4แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
 2.4.1 แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
 2.4.2 ทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
2.5 แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
 2.5.1แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
 2.5.2องคป์ระกอบของประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2.1 ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2531: 27) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน หมายถึง สิง่ต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตวัของพนักงานในขณะที่ท างาน เช่น หวัหน้าผู้
ควบคุม เพื่อนร่วมงาน เป็นสิง่ของ เช่น เครื่องจกัร เครื่องกล เครื่องมอื และ อุปกรณ์ต่างๆเป็น
สารเคม ีเป็นพลงังาน เช่น อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสียง ความร้อน และเหตุปจัจยัทาง
จติวทิยาสงัคม เช่น ชัว่โมงการท างาน ค่าตอบแทน 
 จรวยพร (2539: 35) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถงึ สิง่
ต่างๆที่อยู่รอบตวัของพนักงานในขณะท างาน เช่น หวัหน้างาน ผู้ควบคุมงาน เพื่อนร่วมงาน 
เครื่องจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสียง ความสัน่สะเทือน ฝุ่น และ 
สารเคมอีื่นๆ รวมทัง้เชือ้โรคต่างๆ 
 ชนิโอสถ (2533:10) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถงึ ทุก
สิง่ทกอย่างที่อยู่รอบตวัคนในขณะท างาน อาจเป็นคน ได้แก่ ลกัษณะงาน ผู้ร่วมงาน นายจา้ง 
สิง่ของ สตัว ์เครือ่งจกัร เหตุปจัจยัทางจติวทิยา ไดแ้ก่ ชัว่โมงการท างาน ค่าตอบแทน 
 สมยศ (อ้างถงึใน ศริเิพญ็, 2548: 15) ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หมายถึง การรบัรูห้รอืความรู้สกึต่อลกัษณะที่มองเหน็ได้ขององค์การ ขึน้อยู่กบัความ
ต้องการและบุคลกิภาพของแต่ละบุคคลการรบัรูเ้หล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมและเจตคตขิอง
พนกังาน โดยบรรยากาศองคก์ารสามารถรบัรูไ้ดจ้ากคุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มทัง้โดยตรง
และโดยอ้อม สภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นแรงกดดนัทีส่ าคญัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใน
การท างานของบุคคล นอกจากนัน้ สภาพแวดล้อมในการท างานจะมลีกัษณะเป็นสิง่เชื่อมโยง
ลกัษณะทีเ่หน็ไดข้ององคก์าร เช่น โครงสรา้งกฎเกณฑ ์และแบบของความเป็นผูบ้งัคบับญัชากบั
ขวญัก าลงัใจ และพฤตกิรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 Skinner (1971,อ้างถงึใน นพคุณ, 2547: 230) กล่าวถงึ ความสมัพนัธข์องมนุษยก์บั
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบทางพฤติกรรมที่มนุษย์สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้น สิ่งแวดล้อมจะมีหน้าที่
ก่อให้เกดิความพงึพอใจและไม่พอใจในการท างาน และสิง่แวดล้อมเป็นตวัก าหนดว่า เมื่อใด 
อย่างไร ที่ไหน และกับใครที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร และเขาได้สรุปว่า “คนจะมี
ความสุขในสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่ฉื่อยชามลีกัษณะเพิม่พนูและสรา้งสรรค์" 
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Litwin และ Stringer (1968,p.31) ใหค้วามหมายบรรยากาศองคก์าร ว่า หมายถงึ 
องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ซึง่รบัรูโ้ดยบุคลากรในองคก์าร ทัง้โดยทางตรงและ 
ทางออ้ม และมอีทิธพิลต่อการจงูใจและการปฏบิตังิานในองคก์าร  

บรรยากาศองคก์ารเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญั เนื่องจากบุคคลไม่ไดท้ างานอยู่เพยีงล าพงั 
แต่ การท างานนัน้อยูภ่ายใตก้ารก ากบั การควบคุม โครงสรา้งองคก์ารแบบของผูน้ า กฎระเบยีบ
ต่าง ๆ รวมถงึสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารทีอ่าจมองไมเ่หน็แต่สามารถรบัรูไ้ด้ สิง่ต่างๆเหล่านี้
ม ีผลกระทบต่อตวับุคคล องคก์าร และการรบัรูท้ีม่เีป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและทัศนคต ิ
ม ีผลการวจิยัพบว่าบรรยากาศองคก์ารมอีทิธพิลต่อการปฏบิตังิานและความพงึพอใจ  ส่งผลต่อ
ความ ภกัดทีีม่ต่ีอองคก์ารและพบว่ามผีลต่อความพงึพอใจในงานมากกว่าการปฏบิตังิาน  
 กองอาชวีอนามยั กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2536 : 7) ไดใ้หค้วามหมายของ
สภาพแวดลอ้มในการท างานว่า หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัคนขณะท างาน อาจเป็นคน 
เครือ่งจกัร สารเคม ีฯลฯ 
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
สภาพแวดลอ้มในการท างานหมายถงึ สิง่ต่างๆทัง้อยู่รอบๆตวัของพนักงานในขณะทีป่ฏบิตังิาน
ในสถานทีท่ างาน จะเป็นไดท้ัง้ทีม่ชีวีติ ไม่มชีวีติ มองเหน็ได ้หรอื ไม่สามารถมองเหน็ได ้และมี
ผลต่อการท างาน รวมทัง้มผีลต่อคุณภาพชวีติของคนงานดว้ย 
 2.2 องคป์ระกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน 

องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างานตามความเห็นของ สเตียร์ (Steers, 
1979: 365-366) ใหค้วามเหน็ว่า สภาพแวดลอ้มในการท างานประกอบดว้ย 
 1. โครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถงึ วธิกีารต่างๆที่ถูกใช้เพื่อให้งาน
ประสบความส าเรจ็วธิกีารเหล่านี้ถูกก าหนดโดยองคก์าร 
 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างรางวลัและการลงโทษ (Reward Runishment Relationship) 
หมาถงึ การใหร้างวลัเพิม่เตมินอกหรอืจากเงนิเดอืน 
 3. การรวมศูนยใ์นการตดัสนิใจ (Decision Centralization) การตดัสนิใจทีส่ าคญัๆ จะ
ถูกรวมศูนยอ์ยูก่บันกับรหิารระดบัสงู 
 4. การเน้นถงึความส าคญั (Achievement Emphasis) หมายถงึ ความปรารถนาของ
บุคลากรในองคก์ารทีจ่ะท างานทีด่ ีช่วยเหลอืองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 5. การเน้นฝึกอบรมและการพฒันา (Training and Development Emphasis) หมายถงึ 
ระดบัทีอ่งคก์รพยายามจะสนับสนุนการปฏบิตังิานของสมาชกิในองคก์าร โดยฝึกอบรมและการ
พฒันา ประสบการณ์แก่สมาชกิองคก์าร 
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 6. ความมัน่คงและความเสีย่ง (Security Versus Risk) หมายถงึ ระดบัความกดดนั
ต่างๆ (pressures) ภายในองคก์ารทีส่รา้งความรูส้กึไมม่ัน่คงต่อสมาชกิองคก์าร 
 7. การเปิดเผย และการพยายามปกป้องตนเอง (Openners Versus Defensiveness) 
หมายถงึ ระดบัทีบุ่คลากรในองคก์ารพยายามทีจ่ะปิดบงัความผดิพลาดของตนเองโดยทีไ่ม่ยอม
เปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา 
 8. สถานภาพและขวญั (Status and Morale) หมายถงึ ความรูส้กึทัว่ๆไปของบุคลากรที่
มต่ีอองคก์ารแห่งนี้ว่า เป็นสถานทีเ่หมาะสมแก่การท างาน 
 9. การยอบรบัในผลงานและการป้อนกลบั (Recognition and Feedback) หมายถงึ 
ระดบัทีส่มาชกิในองคก์ารทราบว่า ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถงึผลงานและสนบัสนุนในการท างาน 
 10. ความยืดหยุ่นและความสามารถขององค์การ (General Organizational 
Competence and flexibility) หมายถงึ ระดบัทีอ่งคก์ารรูส้กึว่าเป้าหมายขององคก์ารคอือะไร 
และก าลงัท าอะไร องคก์ารมคีวามสามารถยดืหยุ่นเพยีงพอทีจ่ะรูว้่าปญัหาอะไรเกดิขึน้และควร
ตอบสนองปญัหานัน้อยา่งไร 
 บุญทนั ดอกไธสง (2530: 125-128) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น 4 
ประเภท คอื 

1. สภาพแวดลอ้มของงานไดแ้ก่ แสงสว่าง อุณหภมู ิเป็นตน้ 

2. สภาพแวดลอ้มของบุคคล ไดแ้ก่ ผูร้ว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชาเป็นตน้ 

3. สภาพแวดลอ้มสงัคม ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ บทบาทของการเมอืง เป็นตน้ 

4. สภาพแวดลอ้มของรายได ้ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

วสิยั พฤกษะวนั (ม.ป.ป. : 16-23)ได้แบ่งประเภทของสภาพแวดล้อมในการท างาน
ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. สภาพแวดล้อมที่เป็นชวีภาพ (Biological Factors) ได้แก่ มนุษยท์ี่ท างานร่วมกัน 
เช่นผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. สภาพแวดล้อมทางกายภาย (Physical Factors) ได้แก่ ความร้อนหนาว 
(Temperature) อากาศและความชื่น (Airflow and Humidity) แสงสว่าง (Lighting) ส ี(Colors) 
และ (Noise) 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531: 28-33,440) ได้แบ่งประเภทของ
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั เรยีกว่า สิง่คุกคามสุขภาพ
อนามยัออกเป็น 4 ประเภท คอื 

1. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยัทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูม ิแสงสว่าง เสยีง ความ
สัน่สะเทอืน ความดนับรรยากาศ อุปกรณ์ และเครือ่งจกัรกลต่างๆ เป็นตน้ 

2. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยัทางเคม ีไดแ้ก่ ฝุ่น ควนั ละออง ก๊าซ ไอระเหย และตวัท า
ละลาย 

3. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยัทางชวีภาพ ได้แก่ จุลนิทรยี์ชนิดต่างๆ คอื แบคทเีรยี 
ปรสติ และเชือ้ไวรสั 

4. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยัทางจติวทิยาสงัคม ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทีก่่อใหเ้กดิความเครยีดจากการท างาน การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา เนื่องจากอารมณ์ 
หรอืจติใจที่ได้รบัความบบีคัน้ต่างๆ สิง่คุกคามสุขภาพอนามยัทางจติวทิยาสงัคมได้แก่ สภาพ
การท างาน สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ค่าตอบแทน บทบาท และต าแหน่งหน้าทีใ่นการท างาน 

2.3 ประเภทของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 นพคุณ (2547: 231-240) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทัว่ไปออกเป็น 2 สภาวะดงันี้ 

1. สภาวะทางกายภาพ (Physical Conditions) หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ที่อาจบนัดาลให้บุคคลเกดิความพอใจ หรอืความเบื่อหน่ายในการท างานได้ เสมอ 

ซึง่ประกอบดว้ย 

     1.1. พืน้ทีแ่ละทีต่ ัง้โรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดลอ้มของการผลติโรงงานที่
อยู่ไกลตัวเมืองควรมทีี่พักอาศัยให้กับคนงานเพราะจะท าให้ไม่เกิดความเหนื่อยล้าในการ
เดนิทางและความแปรปรวนของภมูอิากาศ มคีวามปลอดภยั และมกีารคมนาคมสะดวก 

1.2 พืน้ทีแ่ละบรเิวณภายโรงงานควรมกีารจดัขอบเขตพืน้ทีใ่นการปฏบิตังิาน และแต่ละ
ฝ่ายอย่างชดัเจน มเีครื่องหมายต่างๆแสดงเส้นทางเดนิ เขตอนัตราย เขตห้ามเขา้ ซึ่งจะท าให้
การปฏบิตังิานงา่ย สะดวก สวยงาม สะอาด ตลอดจนทีน่ัง่ท างานเป็นสดัส่วน และควรมหีอ้งพกั
ผ่อนชัว่คราว หอ้งอาหาร หอ้งอาบน ้า และหอ้งสว้มทีถู่กสุขอนามยั 

1.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องท างาน สภาพแวดล้อมภายในห้องท างานแบ่งเป็น 2 
ส่วน คอื ฝา่ยผลติและส านกังาน ฝา่ยผลติแบ่งส่วนท างานเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคอื หอ้งควบคุมและ
ส่วนสายการผลติ ควรจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม ส่วนส านักงาน เช่น การจดัโต๊ะท างาน 
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นับเป็นสิง่ส าคญัที่ท าให้พนักงานมคีวามสุขกายและสุขภาพจติดี มรความพร้อมที่จะท างาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

1.4 เสยีง เป็นสภาพแวดลอ้มทีส่ าคญัประการหนึ่งเสยีงกบัประสทิธภิาพของงานเป็นสิง่
ทีต่้องค านึงถงึ เสยีงที่ดงัย่อมท าลายการท างานที่ต้องการสมาธ ิถ้าพูดถึงการท างานจะมคี าพูด
ว่า “ความเงยีบเป็นสิง่ทีด่สี าหรบัทัง้ผลผลติและคนงาน” เสยีงทีด่งัก่อใหเ้กดิความน่าร าคาญ เป็น
การรบกวนการสื่อสาร ขดัจงัหวะในการท างาน ทางจติวทิยา กล่าวว่า ความแขง็แรงของร่างกาย
ที่มากกว่าจะเป็นปจัจยัตวัหน่ึงที่ท าให้สามารถปรบัเขา้กบัเสยีงได้ดกีว่า แต่อย่างไรก็ตาม ถ้า
เสียงดงัจนเกินไปพนักงานก็สามารถหลีกเลี่ยงที่เกิดจากการท างานได้ ด้วยการใช้อุปกรณ์
ส าหรบัลดเสยีงกจ็ะช่วยใหเ้สยีงลดความดงัลงได้ 

1.5 ดนตร ีเสยีงดนตรไีด้น ามาใช้ในโรงงาน เหตุผลที่ว่าเสยีงดนตรที าให้ทศันคตแิละ
ขวญัของคนงานดขีึ้นและท างานได้เต็มความสามารถ แต่อย่างไรเรื่องของเสยีงดนตรทีี่กล่าว
มายงัไมม่ใีครท าการศกึษาในเรือ่งนี้อยา่งชดัเจน 

1.6 แสงสว่าง เป็นองค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มที่ส าคญัต่อการท างานทีท่ าใหเ้กดิ
ความปลอดภยัในขณะท างานและเป็นผลต่อเนื่องต่อสภาพสายตา แสงสว่างน้อยท าให้เพ่งตา
มากในที่สุดกล้ามเนื้อตาจะเกิดความเมื่อยล้า พบว่าแสงและการเลอืกใช้ชนิดของแสงมผีลต่อ
ผลผลติ ตลอดจนความเขม้ของแสงที่ใช้ในโรงงานจะแตกต่างไปตามอายุของคนงานและชนิด
ของงานทีท่ าในเรือ่งของแสงทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม พอสรปุไดว้่า 

1.6.1 แสงทีใ่ชใ้นการท างาน เป็นแสงจากธรรมชาต ิมคีวามสว่างทีพ่อเหมาะใน
เวลากลางวนัจะเป็นสิง่ทีส่บายแก่สายตามากทีสุ่ด 

1.6.2 แสงธรรมชาตแิละแสงไฟประดษิฐ ์แตกต่างในระดบัการกระจายของแสง 
1.6.3 แสงไฟประดษิฐอ์าจน ามาใชค้วบคู่กบัแสงธรรมชาต ิถ้าแสงธรรมชาตไิม่

เพยีงพอโดยไมจ่ าเป็นตอ้งก าจดัแสงธรรมชาตใิหห้มดดว้ยการปิดประตู หน้าต่าง หรอืปิดมา่นได ้
1.6.4 แสงไฟประดษิฐส์เีหลอืง เหมาะสมและสะดวกกว่าการท างานกบัแสงไฟสี

อื่นๆ 
1.6.5 คนทีอ่ายุ 35 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มทีจ่ะต้องใชแ้สงสว่างมากกว่าคนทีม่อีายุ

ต ่ากว่า 35 ปี เนื่องจากความเสื่อมของสายตาโดยเฉพาะเวลาอ่านหนงัสอื 
 1.7 ส ีสมีปีระโยชน์มากมายในสถานทีแ่ละวตัถุต่างๆ สที าใหเ้กดิความสุขและทุกข ์สี
ช่วยให้คนงานเกดิขวญัและก าลงัใจในการท างาน ท าให้เกดิความตื่นตาตื่นใจ ท าให้เกดิความ
ตอ้งการและปรารถนาทีเ่ขา้ท างานในสถานทีแ่ห่งนัน้ 
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 1.8 การถ่ายเทอากาศ เป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการท างาน นกัจติวทิยาไดท้ าการวิจยัพบว่า 
การท าให้อากาศเคลื่อนที่โดยเน้นถึง 3 ประการ คอื อุณหภูม ิความชิ้น และการหมุนเวยีน
อากาศ การท างานที่มีประสิทธิภาพโดยทัว่ไปแล้วอุณหภูมิเป็นตัวประกอบที่รู้สึกง่ายที่สุด 
เพราะอุณหภูมริอ้นเกนิไปก็ท าให้อารมณ์หงุดหงดิ โกรธง่าย ขาดสมาธใินการท างาน และถ้า
อุณหภมูหินาวเกนิกจ็ะรูส้กึกงัวลท าใหข้าดสมาธเิช่นกนั 
 1.9 การหยุดพกัระหว่างเวลางานในการท างานทัว่ไปในห้องปฏบิตักิารและในโรงงาน
พบว่า การที่คนงานไดห้ยุดพกัชัว่ขณะระหว่างเวลางานจะท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ เพราะจะท าให้
คนงานไดเ้ปลีย่นพฤตกิรรมทีก่ระท าอยู่อย่างซ ้าซาก ลดความเมื่อยลา้ เบื่อหน่ายลง และเมื่อได้
เริม่ท าใหมก่จ็ะรูส้กึมพีลงัมากขึน้ 
 1.10 ความกดดนัจากสภาพแวดล้อมอื่นๆ ความกดดนัจากสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น 
ความปลอดภยัในชุมชนจากโรงงานใกลเ้คยีง 
 1.11 เครื่องมอืและเครื่องจกัร เป็นสิง่ที่สามารถท าให้คนงานเกดิความรูส้กึเบื่อหน่าย 
ขยนัตื่นเตน้ หรอืสนใจทีม่กีจิกรรมรว่มขึน้มาได้ 
 2. สภาพทางจติวทิยา (Psychological Conditions) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มี
อทิธพิลต่อการท างานของบุคคลอยา่งมาก โดยเฉพาะในปจัจบุนัองคก์ารและหน่วยงานต่างๆหนั
มาใหค้วามสนใจกบัสภาวะทางจติรอบๆตวัเป็นพเิศษและมขีอ้เสนอแนะหลายประการ สภาวะ
ดงักล่าวอาจประกอบดว้ย 
 2.1 พฤตกิรรมของผู้น า จากการวจิยัพบว่าผลผลติจะเพิม่ขึน้มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบั
พฤตกิรรมของผูน้ าเช่นกนั ถ้าผูน้ าหรอืผู้บรหิารมพีฤตกิรรมเป็นที่พงึปรารถนาแล้ว คนงานจะ
สนใจและมกี าลงัใจที่จะท างานที่เขารบัผดิชอบ รวมถงึการให้ความเป็นกนัเองตามสมควร มี
ความยดืหยุน่และใหค้วามช่วยเหลอืตามความจ าเป็น 
 2.2 การนิเทศงาน หมายถงึ การสอนงานใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานซึง่ต้องมอียู่เสมอการ
นิเทศงานทีด่นีัน้จะมปีระสทิธภิาพอย่างมากต่อการท างาน เพราะจะท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาการ
บรหิารการปกครองก็ง่ายขึน้ ท าให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานตลอดจนเพื่อน
รว่มงานมคีวามรว่มมอืกนัเป็นอยา่งด ี
 2.3 ความอิสระในการท างาน คอื การไม่ต้องให้หวัหน้ามาควบคุมดูแลสัง่การอยู่
ตลอดเวลาทัง้ๆทีก่ารท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องควบคุม แต่คนงานกจ็ะมคีวามรูส้กึไม่
พอใจและอดึอดั การให้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบังานที่ท าของพนักงานเป็นสิง่ที่ผูบ้รหิารควร
จะใหค้วามส าคญัดว้ย 
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 2.4 โอกาสก้าวหน้า เมื่อทุกคนท างานก็คาดหวงัจะไดร้บัความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม หรอืความก้าวหน้าทางวชิาการกต็าม และถ้าเขารูว้่ามโีอกาสนัน้ก็
จะท างานหนักและปรบัปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าท าแล้วไม่ได้รบัความก้าวหน้าเขาก็มี
แนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นงาน 
 2.5 ความเสมอภาคและความยุตธิรรม คนทุกคนต้องการความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กันทัง้ร่างกาย จิตใจและสังคม ดังนัน้คนงานทุกคนควรได้ร ับการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้จาก
ผู้บงัคบับญัชาอย่างยุติธรรม เช่น เงนิเดือน ค่าตอบแทนต่างๆสวสัดิการ การให้รางวลัเมื่อ
พนักงานปฏบิตัิงานด ีการลงโทษตามความเหมาะสมเมื่อท าผดิ โดยหลกีเลี่ยงการพิจารณา
ความดคีวามชอบทีใ่ชค้วามสนิทสนมหรอืความเป็นญาต ิควรพจิารณาจากผลงานทีท่ าจรงิ 
 2.6 ความมัน่คงในอาชพี เมื่อบุคคลกระท างานใดๆ กย็่อมมคีวามปรารถนาทีจ่ะกระท า
ดว้ยความมัน่คง ไม่อยากโยกยา้ยหรอืเปลี่ยนงานบ่อยๆ ดงันัน้ถ้าคนงานมคีวามมัน่ใจในความ
มัน่คงต่องานทีท่ าอยูแ่ลว้ ผลงานทีท่ ากจ็ะบรรลุวตัถุประสงค ์ดงันัน้จงึควรมหีลกัประกนัต่อความ
มัน่คงในการท างานปจัจุบนัและอนาคต มสีวสัดกิารทีด่ขีณะท างานอยู่ เมื่อเกดิอุบตัเิหตุและเมื่อ
เกษยีณอายใุหแ้ก่คนงานและครอบครวัตามความเหมาะสม 
 2.7 การสนับสนุนให้ก าลงัใจ การใหก้ารสนับสนุนใหก้ าลงัใจแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาถอืว่า
เป็นจติวทิยาทีส่ าคญั ซึง่เป็นการช่วยใหค้นงานมคีวามกลา้ทีจ่ะเผชญิ หรอืมคีวามเชื่อมัน่ว่าเขา
สามารถด าเนินการปฏบิตังิานไดบ้รรลุถงึวตัถุประสงคอ์ยา่งเหมาะสม 
 2.8 ความปลอดภยั บุคคลทีเ่ขา้มาท างานย่อมต้องการความปลอดภยัในการท างาน ถ้า
เขาได้รบัความปลอดภยัในการท างาน มสีวสัดิการป้องกันอุบตัิเหตุที่จะเกิดจากการท างาน 
คนงานกจ็ะไมม่คีวามวติกกงัวลกบัภยัต่างๆทีเ่กดิขึน้และเขากจ็ะท างานดว้ยความพงึพอใจ 
 2.9 แรงจงูใจ องคก์ารจะตอ้งจดัสิง่แวดลอ้มใหท้า้ทายในการท างาน เช่น การเพิม่ค่าจา้ง 
ยกยอ่งชมเชย ใหร้างวลั เลื่อนต าแหน่งและพยายามคน้หาบุคคลทีม่ลีกัษณะแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
สงู แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นบรรดาคนงานทีต่ ัง้ใจปฏบิตักิจ็ะเพิม่ขึน้และมผีลดต่ีอการท างาน 
 2.10 เพื่อนร่วมงาน ลกัษณะการท างานในโรงงานอุตสาหกรรมจะท าเป็นกลุ่มไม่มใีคร
ท างานเพยีงคนเดยีว ถา้คนงานขาดความสามคัคต่ีอกนัแลว้อาจก่อใหส้รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่
องคก์ารนัน้ๆโอกาสทีเ่ขาจะให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ในการท างานก็ย่อมเป็นไปไดย้าก
ท าให้งานหยุดชะงกั หรอืถ้าคนงานคนหนึ่งท างานดกีว่าอกีคน คนงานคนอื่นๆก็จะไดร้บัความ
กดดนัใหท้ างานดขีึน้ดว้ย 
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 2.11 สวสัดกิาร องคก์ารควรค านึงถงึความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นส าคญั โดยจดัใหม้ี
สวสัดกิารต่างๆเพื่อเป็นการดแูลความเป็นอยู่ของพนักงานทีป่ฏบิตังิานใหเ้กดิความสบายใจ ซึง่
จะท าใหพ้นกังานปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
 Gilmer (อ้างถงึใน รชัวลี, 2548: 19-20) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานเป็น
องคป์ระกอบทีเ่อือ้อ านวยต่อการปฏบิตังิานไว ้10 ดา้น 
 1. ความมัน่คงในงาน (Security) ไดแ้ก่ ความมัน่คงในการท างาน การทีไ่ดร้บัความเป็น
ธรรมจากผู้บงัคบับญัชา ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความอบอุ่นใจและปลอดภยัที่จะได้ท างานใน
องค์การ ซึ่งพบว่าคนที่มคีวามรู้พื้นฐานความรูน้้อย หรอืขาดความรูย้่อมเหน็ว่าความมัน่คงใน
งานมคีวามส าคญัมาก แต่คนทีม่คีวามรูส้งูจะรูส้กึว่าไม่มคีวามส าคญัมากนกั 
 2. โอกาสกา้วหน้าในการท างาน (Opportunity for Advancement)ไดแ้ก่ การไดม้โีอกาส
เลื่อนต าแหน่งสูงขึน้ องคก์ารสนับสนุนใหพ้นักงานมคีวามก้าวหน้าในการท างาน โดยพจิารณา
เลื่อนขัน้เงนิเดอืนอย่างเป็นธรรม พจิารณาเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสม ให้บ าเหน็จรางวลัแก่
ผูป้ฏบิตังิานด ียอมรบัและยกยอ่งชมเชยพนกังานเมือ่ปฏบิตังิานด ีส่งเสรมิสนับสนุนพนักงานให้
ศกึษาต่อ และมกีารฝึกอบรมใหเ้รยีนรูง้านมากขึน้ 
 3. องค์การและการจดัการ (Company and Management) ได้แก่ ลกัษณะการจดั
โครงสรา้งขององคก์าร การวางนโยบาย แนวทางวธิปีฏบิตัิภายในองคก์าร ชื่อเสยีงขององคก์าร
และการด าเนินงานขององคก์าร 
 4. ค่าจา้ง (Wages) ไดแ้ก่ เงนิเดอืนซึง่เป็นค่าตอบแทนการท างาน โดยพจิารณาในเรื่อง
ของจ านวนค่าจา้งทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณของผลงาน และมวีธิกีารจา่ยค่าจา้งทีย่ตุธิรรมเสมอภาค 
 5. คุณลกัษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Jobs) เป็นเรื่องของงานทีท่ า
อยู่ว่าเป็นงานที่ท าให้รู้สึกว่ามคีุณค่า มคีวามภาคภูมใิจ สถานภาพ มศีักดิศ์ร ีและได้รบัการ
ยอมรบันับถือเป็นงานบรกิารสาธารณะ เป็นงานที่ตรงตามความรู้ความสามารถเป็นงานที่
ส่งเสรมิความคดิรเิริม่เป็นงานทา้ทาย และท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง 
 6. การนิเทศงาน (Supervision) คอื การไดร้บัความเอาใจใส่ไดร้บัการตรวจแนะน างาน
อย่างใกลช้ดิ และได้รบัทราบการท างานทีถู่กต้องจากผู้บงัคบับญัชาหรอืหวัหน้างาน การนิเทศ
งาน มคีวามส าคญัที่จะท าให้ผูป้ฏบิตังิานเกดิความรูส้กึพอใจ หรอืไม่พอใจต่องานที่ท าได้ การ
นิเทศงานไมด่อีาจเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้ขาตดัสนิใจยา้ยงานหรอืลาออกจากงาน 
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 7. คุณลกัษณะทางสงัคมของงาน (Social Aspects of the jobs) คอื การไดท้ างานอยู่ใน
กลุ่มที่มคีวามคล้ายคลึงกับตน ได้รบัการยอมรบัและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างาน มีความ
สามคัค ีรูจ้กัหน้าทีข่องจนมกีลุ่มท างานทีฉ่ลาดมปีระสทิธภิาพ 
 8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คอื การให้ข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสาร
เกี่ยวกบัการพฒันาและความก้าวหน้าขององคก์าร ข่าวสารเกี่ยวกบัแผนงานทีอ่งคก์ารก าลงัท า
อยู่และก าลงัจะท าในอนาคต การรบัรูเ้กี่ยวกบัสายการท างานและอ านาจบงัคบับญัชา การรบัรู้
ข่าวสารด้านนโยบายและกระบวนการท างาน และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัการท างานของ
องคก์ารและบุคคลต่างๆในองคก์าร 
 9. สภาพการท างาน (Working Conditions) คอื สภาพที่มคีวามสะอาด มรีะเบยีบ มี
ความปลอดภยั เครือ่งมอืเครือ่งจกัรจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะใชเ้สมอ มอีากาศ
ถ่ายเทด ีไม่มเีสยีงรบกวนและแสงสว่างพอเหมาะ ระยะท างานแต่ละวนัเหมาะสม มสีถานที่ให้
ออกก าลงักาย มโีรงอาหารใกล้ๆ  มศีูนยอ์นามยั มสีถานทีจ่อดรถ 
 10. สวสัดกิารหรอืผลประโยชน์อื่นๆทีไ่ดร้บั (Benefits) คอื สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิาร
อื่นๆนอกเหนือไปจากค่าจ้างที่บุคคลอื่นได้รบั ได้แก่ เบี้ยบ าเหน็จบ านาญ วนัหยุด พกัผ่อน
ประจ าปี การลา ค่ารกัษาพยาบาลเป็นตน้ 

Schultz and Schultz (อ้างถงึใน รตักมัพล, 2547 : 11) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานออกเป็น 3 ดา้นดงันี้ 

1. สภาพการท างานดา้นกายภาพ (Physsical Working Conditions) ประกอบดว้ย
ปจัจยัหลายอย่างตัง้แต่ ทีจ่อดรถ สถานทีต่ ัง้ของตกึทีท่ างาน ปรมิาณแสง เสยีง อุณหภูม ิและ
ความชืน้ในทีท่ างาน สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆส าหรบัพนักงาน นอกจากนี้แล้วยงัมหีลาย
บริษัทเริ่มเล็งเห็นความส าคัญของการจัดสถานที่ร ับเลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุโดยเห็นว่ามี
ความส าคญัในโลกปจัจบุนัเน่ืองจากแรงงานสองในสามจากจ านวนแรงงานทัง้หมดเป็นพนักงาน
ซึง่เป็นเพศหญงิและส่วนใหญ่อยู่ในวยัทีต่้องเลีย้งดูบุตรและต้องดูแลผูสู้งวยัในครอบครวั  ดงันัน้
ในการทีบ่รษิทัจะดงึดดูพนกังานของตนไว ้และลดปญัหาการขาดงานลง ปจัจยัดงักล่าวจงึมสี่วน
ในการช่วยลดปญัหาความตงึเครยีดในการทีพ่นักงานจ าเป็นต้องแบ่งเวลาในการรบัผดิชอบทัง้
ส าหรบัหน้าทีใ่นทีท่ างานและหน้าทีท่ีม่ต่ีอครอบครวั 

2. สภาพการท างานดา้นเวลา (Temporal Working Conditions) ไดแ้ก่ เวลาทีใ่ชใ้นการ
ท างาน ชัว่โมงในการท างานงานจรงิ การท างานเป็นกะ เวลาหยุดพกัระหว่างงาน ลกัษณะงาน 
และเหตุปจัจยัทางจติวทิยา ซึ่งเป็นสิง่ที่อยู่รอบตวัในการท างานของพนักงาน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประสทิธภิาพและความสามารถการปฏบิตัิงาน เพื่อให้ผู้บรหิารได้รบัรู้ถึงความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของพนักงานน าไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงดา้นทรพัยากรบุคคล เพื่อสรา้ง
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ความพงึพอใจแก่พนกังาน และพฒันาขดีความสามารถของพนักงานใหสู้งขึน้ โดยคน้หาปจัจยัที่
เหมาะสม กบัสภาพการท างาน เพื่อใหพ้นักงานท างานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิความ
รว่มมอืรว่มใจทีจ่ะพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

3. สภาพการท างานดา้นจติวทิยาและสงัคม (Psychological and Social Working 
Conditions) มผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของบุคคล โดยทีล่กัษณะงาน ลกัษณะสงัคม และ
เพื่อนรว่มงาน รวมทัง้ลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร การออกแบบงานและผลกระทบของงานทีม่ต่ีอ
พนักงาน เช่น งานนัน้สรา้งความพงึพอใจ ความส าเรจ็ให้กบัพนักงาน หรอืงานนัน้ท าให้
พนกังานรูส้กึเหนื่อย เบื่อหน่ายหรอืงานบางประเภทถูกออกแบบใหง้่ายมาก ไม่ต้องใชแ้รงงานที่
มทีกัษะเฉพาะก็สามารถท าได้ งานประเภทนี้มกัท าให้พนักงานมอีาการเบื่องานไดง้่าย และ
โดยเฉพาะเมื่อต้องท าอยู่อย่างเดิมซ ้าๆอาการเบื่อหน่ายก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นความอ่อนล้า 
(Fatigue) ไดเ้ช่นกนั ซึง่อาการอ่อนลา้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื ความอ่อนลา้ทางดา้นจติใจ 
(Psychological Fatigue) เช่น เมื่อเกิดอาการเบื่อหน่ายและความอ่อนล้าทางร่างกาย 
(Physiological Fatigue) เช่นเมื่อร่างกายและกล้ามเนื้อถูกใช้งานงานหนักหรอืเป็นระยะ
เวลานานเกนิไป อาการอ่อนลา้ทัง้สองประเภทนี้ ท าใหค้วามสามารถในการท างานลดลง เกดิ
ความผดิพลาดมากขึ้น เกิดอุบตัิเหตุได้ง่ายอนัส่งผลต่อการขาดงาน และการลาออกของ
พนกังานทีเ่พิม่มากขึน้ 

 
2.4แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

2.4.1 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ความพงึพอใจ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมคีวามหมายโดยทัว่ๆไปว่า 

“ระดบัความรูส้กึทางบวกของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง” โดยความพงึพอใจเป็นกระบวนการทาง
จติวิทยาที่บ่งบอกสภาพความรู้สึกทางจิตใจของบุคคลที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด และความพึงพอใจ
เกดิขึน้เมื่อไดร้บัการตอบสนองต่อความต้องการ และสามารถคาดคะเนไดว้่า บุคคลมคีวามพงึ
พอใจหรอืไมจ่ากการสงัเกตพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ๆ 

มผีูใ้หค้วามหมายของค าว่า “ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน” ไวห้ลายท่านดงันี้ 
 สเตราส ์และเซยเ์ลส (Strauss and Sayless, 1960 อ้างถงึใน ศุภกจิ, 2543: 13) ให้
ความเหน็ว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็นความรูส้กึพอใจในงานทีท่ า และมคีวามเตม็ใจทีจ่ะ
ปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมายนัน้ให้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ขององคก์รแต่บุคคลจะรูส้กึพอใจใน
งานที่ท า ก็ต่อเมื่องานนัน้ให้ประโยชน์ตอบแทนทัง้ทางด้านวัตถุและจิตใจ ทัง้ยงัสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของบุคคลไดอ้กีดว้ย 
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 มอร์ส (เพ็ญประภา ชุษณะทศัน์, 2546: 5; อ้างอิงจาก Morse, International 
Relations,1957, p27) ใหค้วามหมายความพงึพอใจในการท างานเชงิจติวทิยาว่า หมายถงึ ทุก
สิง่ทุกอย่างทีส่ามารถลดความเครียดของผู้ท างานให้น้อยลง ถ้ามคีวามเครยีดมากจะท าใหเ้กดิ
ความไม่พงึพอใจในงานและความเครยีดนี้มผีลมาจากความต้องการของมนุษย์เมื่อเกดิความ
ต้องการมากจะเกิดปฏกิิรยิาเรยีกร้อง เมื่อได้รบัการตอบสนอง ความเครยีดนัน้จะลดลง หรอื
หมดไป ท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานได ้
 บลมั และ เนยเ์ลอร ์(Blum and Naylor, 1968 อ้างถงึใน รสรนิทร,์ 2547:10) ไดใ้ห้
นิยามความพงึพอใจในการท างานว่า หมายถึง ทศันคติโดยรวมของพนักงาน ซึ่งเป็นผลจาก
ทศันคต ิ3 ดา้น คอื ปจัจยัเกี่ยวกบังาน อนัไดแ้ก่ ผลตอบแทน, การควบคุมดูแล, สภาพการ
ท างาน, โอกาสก้าวหน้า เป็นต้น ปจัจยัเกี่ยวกบับุคลกิภาพส่วนบุคคล อนัได้แก่ อายุ สุขภาพ 
อารมณ์ และ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล อนัได้แก่ ความสมัพนัธ์ภายในองค์กร สถานะทาง
สงัคม กจิกรรมต่างๆ ภายในองคก์าร เป็นตน้ 
 สเกเมอรฮ์อรน์, ฮนัท ์และออสบอรน์ (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1982 อ้าง
ถงึใน ศลัยา, 2551: 15) ได้ให้ความหมายความพงึพอใจในการท างานไว้ว่า เป็นความรูส้กึ
ทางบวกหรอืทางลบที่บุคคลมต่ีอลกัษณะต่างๆของงาน สถานที่ท างานและความสมัพนัธ์กบั
เพื่อนรว่มงาน 
 รอ็บบนิส์ (Robbins, 2003 อ้างถงึใน สุพานี, 2552: 78) ได้ให้ความหมายว่า เป็น
ความรูส้กึทัง้เป็นบวกกบังาน พอใจในการท างาน คนทีม่คีวามพอใจในการท างานจะรูส้กึดทีีไ่ด้
ท างานนี้ ภาคภมูใิจในงาน สนุกกบังานทีท่ า 
 จากแนวคดิความพงึพอใจข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานเป็น
ความรูส้กึหรอืทศันคตใินทางบวกของบุคคลทีม่ต่ีองานและสิง่ต่างๆรอบตวัขณะปฏบิตังิานของ
พนกังาน เช่น สภาพแวดลอ้มในการท างาน ลกัษณะงาน เป็นต้น ซึง่ความรูส้กึทีเ่กดิขึ้นนัน้ จะมี
ผลต่อพฤตกิรรมที่พนักงานแสดงออกมาในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการท างาน 
และคุณภาพของงานทีไ่ดด้ว้ย 
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2.4.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow (อา้งถงึในอ านวย, 2544: 72-75) ไดแ้บ่ง

ความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น5ล าดบัขัน้ดงันี้ 

 
ภาพท่ี 3 แสดงทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการ 5 ขัน้ของ Maslow 

1. ความต้องการทางด้านสรรีะ(Physiological Needs) เป็นความต้องการปจัจยัพืน้ฐาน
ปจัจยั 4 เพื่อการมชีวีติอยูร่อดเช่นความตอ้งการอาหารน ้า เครือ่งนุ่งห่มทีอ่ยูอ่าศยั 
 2. ความต้องการความมัน่คงและความปลอดภยั(Security and Safety Needs) เป็นขัน้ 
ความปรารถนาใหม้คีวามมัน่คงและความปลอดภยัปราศจากอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็เจบ็ปว่ย 
 3. ความต้องการทางสงัคม (Social Needs)เป็นความต้องการการยอมรบัการเข้าเป็น
สมาชกิ การใหค้วามรกัความเป็นมติร 
 4. ความต้องการการยอมรบันับถอื(Esteem Needs) เป็นความต้องการการยอมรบันับ
ถอื การมชีื่อเสยีงการรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า 

5. ความต้องการความส าเรจ็ (AuctualizationNeeds) เป็นความต้องการการประสบ
ความส าเรจ็ตอ้งการความเจรญิก้าวหน้า 

โดยเชื่อว่าตราบใดทีแ่ต่ละบุคคลยงัไม่มคีวามพอใจในความต้องการขัน้พืน้ฐานแล้ว เขา
ก็จะ ไม่สามารถมีความตัง้ใจในการท างานได้ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างความพึงพอใจแก่
พนกังานกค็อืบรษิทัจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการดา้นต่างๆของพนกังานดงันี้ 

1. ความต้องการทางสรรีะ บรษิทัสามารถจดัค่าจา้งเงนิเดอืนที่พอเพยีง จดัให้มเีวลา
พกัผ่อนระหว่างวนัท างานใหเ้พยีงพอ และจดัใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักาย 
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2. ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั โดยที่บรษิัทสามารถจดัสถานที่ท างานและ
สภาพแวดลอ้มในทีท่ างานใหม้คีวามปลอดภยั หรอืจดัใหม้กีารประกนัอุบตัเิหตุใหแ้ก่พนกังาน 
 3. ความต้องการทางสงัคม บรษิทัสามารถจดัให้มกีจิกรรม งานสงัสรรค์ งานกจิกรรม
แขง่ขนักฬีา เพื่อใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจทางสงัคม 

4. ความตอ้งการการยอมรบันับถอื บรษิทัสามารถจดัใหม้กีารใหร้างวลัแสดงความยนิดี
แก่พนกังานทีม่ผีลงานด ีจดัสรา้งหอ้งท างานเป็นส่วนบุคคล การกล่าวยกยอ่งชมเชยแก่พนกังาน 

5. ความต้องการความส าเรจ็ บรษิทัสามารถเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกคนไดม้กีารใช้
ความสามารถอยา่งเตม็ทีใ่นการแสดงความคดิเหน็ หรอืแสดงความคดิสรา้งสรรค์ 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2.5.1 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
จากการศกึษาเอกสารการวจิยั และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่ามผีู้ใหน้ิยาม

“ประสทิธภิาพการท างาน” ไวด้งันี้ 
สมใจ ลกัษณะ (2546: 8) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ประสทิธภิาพการท างาน หมายถงึ 

บุคคลทีต่ ัง้ในปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ใชก้ลวธิหีรอืเทคนิคการท างานทีจ่ะสรา้งผลงาน
ไดม้าก เป็นผลงานทีม่คีุณภาพเป็นทีน่่าพอใจ โดยสิน้เปลอืงทุนค่าใชจ้่าย พลงังานและเวลาน้อย 
เป็นบุคคลทีม่คีวามสุขและพอใจในการท างาน เป็นบุคคลทีม่คีวามพอใจจะเพิม่พูนคุณภาพและ
ปรมิาณของผลงาน คดิคน้ ดดัแปลงวธิกีารท างานใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้อยูเ่สมอ 

มนฤทยั ลาภเฉลมิพงศ์ (2548: 9) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประสทิธภิาพการท างาน
หมายถงึ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการปฏบิตังิาน โดยที่จะต้องประหยดัเวลา แต่
คุณภาพและปรมิาณต้องออกมาดี สรา้งความพงึพอใจใหผู้ร้บับรกิาร และบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว ้

Gibson and Others (1991, p.37) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสทิธภิาพการท างาน
หมายถงึ อตัราส่วนต่อปจัจยัการวดัประสทิธภิาพจะวดัตวับ่งชีห้ลายตวัประกอบดว้ยกนั อตัรา
การไดผ้ลตอบแทน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลติ อตัราการสูญเปล่าสิน้เปลอืงการใช้ทรพัยากร 
และอตัราส่วนของผลก าไรต่อค่าใชจ้า่ยในการลงทุน 

สมใจ ลักษณะ (2543: 7) แนวคิดการวัดประสิทธิภาพจะวดัตัวบ่งชี้หลายตัว
ประกอบดว้ยกนั เช่น อตัราการไดผ้ลตอบแทนในเงนิลงทุนหรอืทรพัยส์นิทีเ่ป็นทุน ค่าใชจ้่ายต่อ
หน่วยผลผลติ อตัราการสญูเปล่าการใชท้รพัยากร และอตัราส่วนของผลก าไรต่อค่าใชจ้่ายในการ
ลงทุน ประสทิธภิาพเป็นการใชป้จัจยัและกระบวนการในการด าเนินงานโดยการผลติทีไ่ดร้บัเป็น
ตวัก ากบัการแสดงประสทิธภิาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสทิธภิาพใน
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ลกัษณะการเปรยีบเทยีบระหว่างค่าใชจ้า่ยในการลงทุนกบัผลก าไรทีไ่ดร้บั โดยแบ่งประสทิธภิาพ 
2 ระดบั คอื  

1. ประสทิธภิาพของบุคคล คอื การทีบุ่คคลตัง้ใจปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถใช้
กลวธิหีรอืเทคนิคการท างานทีจ่ะสรา้งผลงานไดม้าก เป็นผลงานทีม่คีุณภาพเป็นทีน่่าพอใจโดย
สิน้เปลอืงทุนค่าใชจ้า่ย พลงังาน และเวลาน้อย เป็นบุคคลทีม่คีวามสุขและพอใจ 

2. ประสทิธภิาพขององคก์ร คอื การทีอ่งคก์รสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามภารกจิ
หน้าทีข่ององคก์รโดยใชท้รพัยากร ปจัจยัต่างๆ รวมถงึก าลงัคน อย่างคุม้ค่าทีสุ่ด มกีารสูญเปล่า
น้อยทีสุ่ด มลีกัษณะของการด าเนินงานไปสู่ผลตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างดี โดยประหยดัเวลาทัง้
ทรพัยากร และก าลงัคน องคก์รทีม่รีะบบการบรหิารจดัการทีเ่อื้อต่อการผลติ และการบรกิารได้
ตามเป้าหมาย องคก์รมคีวามสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ เทคนิควธิกีาร และเทคโนโลยี
อย่างฉลาดท าให้เกดิวธิกีารท างานที่เหมาะสม มคีวามราบรื่นในการด าเนินงาน มปีญัหา
อุปสรรคและความขดัแยง้น้อยทีสุ่ด ขา้ราชการมขีวญัก าลงัใจดี มคีวามสุขความพอใจในการ
ท างาน 

ชื่น สุขศริ ิ (2539: 125) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ปจัจยัทางกาย ประกอบดว้ย 
   1.1 การพกัผ่อน คนทีท่ างานโดยไม่มกีารพกัผ่อน ย่อมท าใหร้่างกายอ่อนเพลยีความ

ช านาญลดน้อยลงไป ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานกจ็ะต ่าลง ซึง่การพกัผ่อนก่อใหเ้กดิผลด ีคอื 
ผลผลติจะเพิม่ขึ้นทัง้ปรมิาณและคุณภาพ อุบตัเิหตุในโรงงานลดลง สามารถก าจดัความเบื่อ
หน่ายและสิง่ทีไ่มน่่าสนใจออกไปได ้รวมถงึความตงึเครยีดลดน้อยลง 

   1.2 ช่วงเวลาในการท างาน ผูป้ฏบิตังิานไม่ควรท างานเกนิกว่า 8 ชัว่โมงต่อหนึ่งวนั 
หรอืประมาณสปัดาหล์ะ 40 ชัว่โมง ถ้าหากท างานมากว่านี้ ประสทิธภิาพสุขภาพอนามยั ก าลงั
และความสามารถจะลดน้อยลงไป 

 
2.5.2องคป์ระกอบของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
สริอิร วชิชาวุธ (2544 : 141) ไดใ้หค้วามเหน็ไวว้่า สภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ผีล

ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี้ 
1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน ซึง่กค็อื สภาพแวดลอ้มหรอืสิง่ต่างๆใน

บรเิวณทีป่ฏบิตังิาน เช่น ลกัษณะรปูร่างอาคาร สภาพหอ้งปฏบิตังิาน การออกแบบหอ้งท างาน 
อากาศ อุณหภูมริะดบัเสยีง อุปกรณ์เครื่องใชส้ านักงาน เครื่องจกัร ระยะทางระหว่างโรงอาหาร
กบัทีท่ างาน สถานทีจ่อดรถ เป็นตน้ 

2. สภาพแวดลอ้มดา้นจติใจในการท างาน ซึง่ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานทีท่ าลกัษณะสภาพ
สงัคมในทีท่ างาน เพื่อนร่วมงาน รวมถงึวฒันธรรมในองคก์ร ซึง่สิง่เหล่านี้ล้วนเป็นปจัจยัทีท่ าให้
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บุคคลมคีวามรูส้กึและพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัออกไปโดยสภาพแวดลอ้ม  ทีม่ี
ผลต่อความรูส้กึก็คอื ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายและความเหนื่อยล้า ซึ่งทัง้สองสิง่นี้มผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างาน 

3. สภาพแวดล้อมด้านเวลาในการท างาน เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถก าหนด
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัไิดซ้ึ่งในการท างานแข่งขนักบัเวลานัน้ บางคนท างาน 7 วนั ต่อ
สปัดาห ์บางคนเพยีง 6 หรอื 5 วนัต่อสปัดาห์ บางคนท างาน 10 - 12 ชัว่โมงต่อวนั โดยทีไ่ม่มี
เวลาพกั บางคนท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนัแต่มเีวลาพกั ซึง่สิง่เหล่านี้ย่อมมผีลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

นอกจากนี้ อุบตัเิหตุและปญัหาสุขภาพ ทีเ่กดิจากการท างานยงัมผีลต่อประสทิธภิาพใน
การท างานดว้ย สภาพแวดลอ้มในทีท่ างานของแต่ละองคก์รจะมสีถานทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น 
แสงสว่างอุณหภูม ิระดบัเสยีง และมลภาวะในอากาศ ซึง่สภาพแวดลอ้มเหล่านี้หากอยู่ในสภาพ
ทีไ่ม่เหมาะสมส าหรบัการปฏบิตังิาน ย่อมสามารถท าให้เกดิอุบตัเิหตุหรอืสุขภาพร่างกายของ
ผูป้ฏบิตังิานทรุดโทรมลงได้ เพราะฉะนัน้ถ้าองคก์รนัน้ๆ ให้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานทีถู่กตอ้งยอ่มจะช่วยลดอุบตัเิหตุและความเจบ็ปว่ยของผูป้ฏบิตังิานลดน้อยลงได 

 
สมใจ ลกัษณะ (2543: 251) การประเมนิประสทิธภิาพการท างานเป็นจุดเริม่ต้นทีด่ขีอง

การตรวจสอบเพื่อตดัสนิใจ ซึ่งจะเป็นที่มาของการด าเนินงานทีม่กีารเปลี่ยนแปลงและพฒันา
องคก์ร และตวับ่งชี(้Indicators) ทีส่มควรประเมนิ ไดแ้ก่  

1. การบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ (Goal Accomplishment) โดยการพจิารณาผลผลติ 
(Output) ขององคก์รว่าตรงเป้าหมายทีต่อ้งการเพยีงใด 

2. การจดัหาและใชป้จัจยัทรพัยากร (System Resource) โดยพจิารณาว่าองคก์รจะมี
ผลผลติไดต้ามเป้าหมายความส าเรจ็นัน้ จ าเป็นจะต้องจดัหาและใชป้จัจยัทรพัยากร เช่น เงนิ
งบประมาณ ไดค้รบถ้วนเพยีงพอเพยีงใด เป็นการพจิารณาประสทิธภิาพของการใชท้รพัยากร
ในลกัษณะที่มเีงนิเพยีงพอส าหรบัการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ และเงนินัน้ถูกใช้อย่างมี
คุณภาพไดม้าตรฐานถูกตอ้งเหมาะสมไมเ่กดิความสญูเปล่า 

3. กระบวนการปฏบิตังิาน (Internal Process and Operation) โดยพจิารณาจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทของแต่ละกลุ่มงาน ตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน การไหลเลื่อนส่งต่อ
ของงาน ความครบถว้น ใชเ้วลาน้อย ตน้ทุนน้อย การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยชี่วยปฏบิตังิาน 
บุคคลท างานเตม็ศกัยภาพ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มงานมคีวามราบรื่นไม่มี
ขอ้ขดัแยง้ 

4. ความพอใจของทุกฝา่ย (Participant Satisfaction) โดยพจิาณาว่าผลงานความส าเรจ็
ขององคก์ร และกระบวนการปฏบิตัทิีใ่ช้ น ามาซึง่ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆเพยีงใด 
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กลุ่มคนทีส่มควรพจิารณา คอื ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ ทมีบรหิารองคก์ร พนักงานและลูกจา้งทุกระดบั 
ชุมชน หน่วยงานของรฐั 

สมพงษ์ เกษมสนิ (2541: 30) ไดน้ าแนวคดิของ Harry Emerson ทีเ่สนอแนวคดิ 
เกี่ยวกบัหลกัการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพในหนังสอื “the twelve principles of efficiency” ซึง่
ไดร้บั การยกยอ่ง และกล่าวขวญักนัมาก หลกั 12 ประการ ดงันี้คอื  

1. ท าความเขา้ใจ และก าหนดแนวความคดิในการท างานใหก้ระจา่ง  
2. ใหห้ลกัสามญัส านึกในการพจิารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน  
3. ค าปรกึษาแนะน าตอ้งสมบรูณ์ และถูกตอ้ง  
4. รกัษาระเบยีบวนิยัในการท างาน  
5. ปฏบิตังิานดว้ยความยตุธิรรม  
6. การท างานต้องเชื่อถอืได้ มคีวามฉับพลนั มสีมรรถภาพ และมกีารลงทะเบยีนไว้

เป็น หลกัฐาน  
7. งานควรมลีกัษณะแจง้ใหท้ราบถงึการด าเนินงานอยา่งทัว่ถงึ  
8. งานส าเรจ็ทนัเวลา  
9. ผลงานไดม้าตรฐาน 
10.การด าเนินงานสามารถยดึเป็นมาตรฐานได ้ 
11.ก าหนดมาตรฐานทีส่ามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอื ในการฝึกสอนงาน  
12.ใหบ้ าเหน็จรางวลัแก่พนกังานทีด่ ี
สมยศ นาวกีาร (2549: 5) ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิของ Thomas J. Peters ซึง่ เสนอปจัจยั 

7 ประการ ทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในองคก์าร คอื  
1. กลยุทธ ์ (strategy) หมายถงึ กลยุทธเ์กี่ยวกนักบัการก าหนดภารกจิการพจิารณา

จดุอ่อน และจดุแขง็ภายในองคก์าร โอกาสและอุปสรรคภายนอก  
2. โครงสรา้ง (structures) หมายถงึ โครงสรา้งขององคก์ารทีเ่หมาะสมจะช่วยในการ 

ปฏบิตังิาน  
3. ระบบ (systems) หมายถงึ ระบบขององคก์ารทีบ่รรลุเป้าหมาย  
4. แบบ (styles) แบบของการบรหิารของผูบ้รหิาร เพื่อบรรลุเป้าหมายองคก์าร  
5. บุคลากร (staff) หมายถงึ ผูร้ว่มองคก์าร  
6. ความสามารถ (skill) หมายถงึ ความสามารถของคนในองคก์าร 
7. ค่านิยม (shared valued) หมายถงึ ค่านิยมของคนในองคก์าร 
สมพงษ์ เกษมสนิ (2541, หน้า 42) กล่าวถงึ องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพใน

การ ปฏบิตังิานขึน้อยูก่บัปจัจยั 5 ประการ คอื  
1. ความสามารถทางรา่งกาย (physical capacity)  
2. ความสามารถทางการศกึษาและสตปิญัญา (education and intelligence)  
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3. ความสามารถทางจติ (psychological factors)  
4. ความสามารถทางฝีมอื และความสนใจในงาน (attitudes interest and skills)  
5. การยอมรบัของสงัคม (social acceptability) 
ธญัญา ผลอนันต์ (2546, หน้า 77) กล่าวว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการปฏบิตังิานของ

พนกังาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื  
1. ดา้นบุคคล หมายถงึ ลกัษณะส่วนตวัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าที่ เช่น เพศ อาย ุ

ศาสนา การศกึษา พืน้เพ บุคลกิภาพ เชาวน์ปญัญา ประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
ความ สนใจในงาน และมมุมองต่อฝา่ยบรหิาร เป็นตน้  

2. ดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของเนื้องาน เช่น งานนัน้น่าสนใจหรอืไม่มคีวามทา้ทาย
แปลก ใหม่มากน้อยเพยีงใด เปิดโอกาสในการศกึษา ฝึกอบรม และพฒันามากน้อยเพยีงใด 
ฐานะทาง วชิาชพี และขนาดขององค์การ ตลอดจนความยากง่ายของงานก็มผีลต่อการ
ปฏบิตังิาน และความพงึ พอใจของพนกังาน  

3. ดา้นการจดัการ คอื ความมัน่คงในงานเป็นอย่างไร ท างานแลว้มโีอกาสก้าวหน้า
หรอืไม่ ไดร้บัอ านาจในการตดัสนิใจมากน้อยเพยีงใด ค่าตอบแทนตลอดจนสวสัดกิารพอเพยีง
หรอืไมแ่ละ ยงัอาจรวมถงึเพื่อนรว่มงานดว้ย 

สมใจ ลกัษณะ (2546, หน้า 11) กล่าวว่า ปจัจยัทีส่ าคญัต่อการพฒันาประสทิธภิาพใน
การ ท างาน เพื่อการบรรลุผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน ไดแ้ก่  

1. ปจัจยัด้านองค์การ การจดัการในองค์การเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน
องคก์าร ต้องเสรมิสรา้งความรู้ ความเขา้ใจในภาพของการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เสนอแนวคดิ แนวปฏบิตัใินวธิกีารปรบัปรุงการบรหิาร และการจดัการ การด าเนินงานให้มี
ประสทิธภิาพ ไดแ้ก่ การพฒันาวฒันธรรมในองคก์าร การบรหิารบุคคล และการสรา้งแรงจงูใจ
เพื่อประสทิธภิาพในการท างาน รวมทัง้การจดัการสภาพแวดลอ้ม ความพรอ้มขององคก์ารใน
ดา้นทีด่นิ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้เงนิลงทุน เทคโนโลย ีและศกัยภาพของ
บุคลากร  

2. ปจัจยัด้านบุคคล ถือเป็นหวัใจของการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
องคป์ระกอบ ดา้นตวับุคคลทีจ่ะน าไปสู่การพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน ไดแ้ก่ ปรชัญา 
และอุดมการณ์ใน การพฒันาตนเอง บุคลกิภาพ ค่านิยม การตัง้เป้าหมายของชวีติและการ
ท างาน การส ารวจ ตนเอง การพชิติปญัหาอุปสรรคในการท างาน และการสรา้งความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง  

นอกจากปจัจยัดา้นองค์การ และปจัจยัด้านบุคคลแลว้ การใช้แรงจงูใจเป็นสิง่ส าคญั
เพื่อ เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยผูบ้รหิารจดัการมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีส่ าคญัใน
การ จดัรปูแบบของการใชแ้รงจงูใจแก่บุคคลากร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  
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สรุปไดว้่า การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน เกดิจากสถานภาพของ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องแต่ละคนที่แตกต่างกนั คอืการทีค่นมสีภาพร่างกาย จติใจ 
การศกึษา ความรู ้ ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกนั รวมทัง้พฤตกิรรมของมนุษยท์ี่
ชีใ้หเ้หน็ ถงึความต้องการของบุคคล ทัง้ความต้องการทางร่างกาย ทางจติใจ และทางสงัคม 
ดงันัน้การจงูใจ ในการท างานจงึเป็นสิง่ทีช่่วยกระตุ้น ผลกัดนั และชกัจงูใหบุ้คคลท างานใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เป้าหมายความส าเรจ็ขององคก์าร คอืการมปีระสทิธผิลในการด าเนินงาน 
ซึง่จ าเป็นต้องอาศยัการม ี ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในองคก์าร และการ
พฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของ องคก์ารซึง่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร วฒันธรรม
ขององคก์าร การบรหิารบุคลากร การสรา้ง แรงจงูใจ และการพฒันาการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนกังาน ถอืเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดของความส าเรจ็ขององคก์ร 

 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ศวิพร หนูบวั และ ดร.วจิติร สุพนิิจ (ปีที1่ ฉบบัที2่ เม.ย-ม.ิย 2556) ศกึษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่คงปลอดภยัในสถานประกอบการและด้านสุขภาพของ
พนักงานฝ่ายผลติ ที่มต่ีอความผูกพนัต่อองค์กร กรณีศกึษา บรษิัท มลิล์คอนสตีลอินดสัทรสี ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อความพึงพอใจใน
สวสัดกิารดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดกิารดา้นสุขภาพของพนักงานฝ่าย
ผลติ รวมทัง้ศกึษาระดบัความพงึพอใจในสวสัดกิารด้านดงักล่าวที่มต่ีอความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมัน่คง
ปลอดภยัในสถานประกอบการและสวสัดกิารดา้นสุขภาพแตกต่างกนั และพบว่าระดบัความพงึ
พอใจในสวสัดกิารส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร คอื ความผูกพนัที่มต่ีอองค์กรจะเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัระดบัของความพงึพอใจในสวสัดกิาร 

ธรีนันท ์โพธกิ าจร และ ผศ.(พเิศษ) ดร.อทิธกิร ข าเดช (ปีที2่ ฉบบั1 2555) ศกึษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จ ากัด โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน และความสมัพนัธ์
ของปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
พนกังาน บรษิทั เคน็เน็ท เทก็ซไ์ทล ์จ ากดั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทุกดา้นในภาพรวมอยู่
ในระดบัส าคญัมาก โดยใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดกบัปจัจยัดา้นงานมคีวามเหมาะสมกบัปจัจยัดา้น
คุณสมบตัขิองพนักงาน ปจัจยัดา้นการอธบิายขอบเขตความรบัผดิชอบ ปจัจยัดา้นกระบวนการ
ท างานมมีาตรฐานความปลอดภยั ปจัจยัด้านการก าหนดแนวทางปฏบิตัสิู่ความส าเรจ็ที่ชดัเจน
และเข้าใจง่าย ปจัจยัด้านการพจิารณาปรบัขึ้นค่าจ้างตามผลการปฏิบตัิงาน /อายุการท างาน 
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ปจัจยัดา้นค่าจา้งรายเดอืน ทีพ่กั/การเดนิทาง ปจัจยัดา้นแนวทางการปกครองบงัคบั ปจัจยัดา้น
การยกย่องพนักงานทีม่คีุณงามความด ีปจัจยัด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน รวมทัง้ปจัจยั
ดา้นความพงึพอใจ โดยใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดกบัปจัจยัดา้นพนักงานมคีวามสุขและภาคภูมใิจ
ในงานและองคก์ร 

มานะ พิจุลย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพแลคุณภาพการ
ปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวชิาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเจตคตดิา้นความปลอดภยัในการท างาน
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน และคุณภาพการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัวชิาชพี เปรยีบเทยีบเจตคติด้านความปลอดภยัในการท างานประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงาน และคุณภาพการปฏิบัติงานจ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยั ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกบัคุณภาพการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการปฏบิตังิานกบัเจตคติ
ดา้นความปลอดภยัในการท างานของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัผลการวจิยัพบว่า เจา้หน้าทีด่า้น
ความปลอดภยั มเีจตคตดิา้นความปลอดภยัในการท างาน เจตคตเิชงิบวกระดบัมากที่สุด ส่วน
เจตคตเิชงิลบน้อยทีสุ่ด เจา้หน้าที่ความปลอดภยั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ดา้นการตรวจ
ประเมนิ การฝึกสอนอบรม การตรวจวดัและประเมนิสภาพแวดลอ้ม การจดัการและพฒันาการ
ท างาน การสอบสวนการประสบอนัตราย  และการจดัท าสถติกิารประสบอนัตราย มกีารปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

จารุพงษ์ สุผลากร (2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัแวดล้อมในการท างานที่มต่ีอความส าคญั
ทางด้านความปลอดภัยของพนักงาน บริษัท ไทยโคโอเกะ คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากัด โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาปจัจยัแวดล้อมในการท างานของพนักงาน ศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อ
ความส าคัญทางด้านความปลอดภัยของพนักงาน เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ
ความส าคัญทางด้านความปลอดภัย จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล และเปรียบเทียบระดับ
ความส าคญัทางดา้นความปลอดภยัของพนักงาน จ าแนกตามปจัจยัแวดล้อมในการท างาน ผล
การศกึษาพบว่า ปจัจยัแวดลอ้มในการท างานของคนส่วนใหญ่พบว่าคนงานมอีายุน้อยกว่า 1 ปี 
เหตุผลที่ท างานกับบริษัทคือมีคนรู้จ ักท างานอยู่ที่บริษัท การเข้ามาท างานคือสมัครเอง 
ความเหน็ต่อความส าคญัทางด้านความปลอดภยัของพนักงานโดยรวม มคีวามคดิอยู่ในระดบั
ปานกลาง พบว่า ด้านการจดัการองค์การ ด้านนโยบาย ด้านสภาพแวดล้อม ด้านป้องกัน
อุบตัิเหตุในการท างาน และด้านจดัสวสัดกิารสุขภาพอนามยั มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลางทุกด้าน พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่ อเดือน และ
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สถานภาพสมรสต่างกนั มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  อายงุานทีค่นท างานในบรษิทั การเขา้มา
ท างานในบรษิทั และจ านวนชัว่โมงทีท่ างานนอกเวลา มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั ส่วนเหตุผล
ทีท่ างานกบับรษิทั และการเดนิทางมาท างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 

 นางสาวนิสากร ศริษิา (2552) ศกึษาเรือ่ง  การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
พนกังานฝา่ยผลติ บรษิทั ยแูทคไทย จ ากดั โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยผลติ บรษิทั ยแูทคไทย จ ากดั และเพื่อเปรยีบเทยีบการเพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยผลติ  จ าแนก ตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
ผลการวจิยัพบว่า พนกังานฝา่ยผลติมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของ พนกังานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามคดิเหน็ อยู่
ในระดบัมากทัง้ 3 ดา้น เรยีงล าดบัจากมากทีสุ่ดคอื ดา้นการจดัการ ดา้นลกัษณะของเนื้องาน 
และดา้นบุคคล ผลการเปรยีบเทยีบการเพิม่ ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายผลติ 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ พบว่า พนกังานฝ่ายผลติ มคีวามคดิเหน็ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนกังานฝา่ย ผลติ มี
ความคดิเหน็โดยรวมทัง้ 3 ดา้น ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 

นายวชิติ เพชรกลดั (2553) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายผลติ กรณีศกึษา บรษิัท แพรคตกิ้า จ ากดั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพนัต่อ
องคก์ร ทีส่่งผลกระทบต่ออตัราการลาออกของพนักงาน รวมทัง้ประสทิธภิาพในการท างาน และ
เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานฝ่ายผลติ บรษิทั แพรคตกิ้า จ ากดั เพื่อน าขอ้มลูไปใช้ในการวเิคราะห์และ
วางแผนกลยทุธใ์นดา้นทรพัยากรมนุษย ์โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซึง่เป็นพนกังานฝา่ยผลติ จ านวน 232 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มอีายุระหว่าง 25 - 35 ปี มรีะดบัการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น หรอืต ่ากว่า เป็น
พนักงานในหน่วยงานผลติ 4 ทีเ่ป็นพนักงานรายเดอืนระดบั1 ซึง่มอีายุการท างาน 1-5 ปี โดย
ภาพรวมระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ อยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.04 ขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื แสงสว่างภายในทีท่ างานมี
ความเหมาะสม และขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ตู้น ้าดื่มมเีพยีงพอต่อความต้องการ ดา้น
จติวทิยาสงัคม โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั3.61 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก ขอ้ค าถามที่มคี่าเฉลี่ย
มากที่สุดคอืท่านกบัเพื่อนร่วมงานมสีมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนั และขอ้ค าถามที่มคี่าเฉลีย่น้อยที่สุด
คอื ท่านมโีอกาสพูดคุยกบัเพื่อนร่วมงานในขณะท างานในส่วนของระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร
นัน้อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.74 ขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ท่านมคีวาม
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ซื่อสตัยก์บับรษิทัเพราะบรษิทัใหส้ิง่ทีด่กีบัท่าน และขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ท่านมอง
ว่าการออกจากงานของท่านจะท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเดอืดรอ้น 

นายสุระ จัน่เพช็ร์ (2553) ศกึษา เรื่องความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตกรณีศึกษา บรษิัท มูซาชิ ออโต้ พาร์ท จ ากัด โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน และเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อสภาพ แวดล้อม ในการท างานของ
พนักงานฝ่ายผลติบรษิทั มซูาช ิออโต้ พารท์ จ ากดัเพื่อน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
แรงจูงใจ ให้กับพนักงาน โดยจ าแนกตามข้อมูลทัว่ไปของ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้
แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นพนักงานฝ่ายผลติ จ านวน 355 
คน LSD) จากการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ระหว่าง25 – 35 
ปี มสีถานภาพ สมรส ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา หรอืประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
อายุการท างาน 5-7 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน10,001 – 15,000 บาท โดยภาพรวมระดบัความ
พงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั  2.80 ในด้าน
ความผกูพนัต่อบรษิทั มคีวามพงึพอใจสูงทีสุ่ดอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 2.99 รองลงมาคอื 
ดา้นลกัษณะงาน ด้านความมัน่คง และความก้าวหน้าในงานด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคลากร
ภายในบรษิทั และผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสิง่แวดลอ้ม และเครื่องมอื/อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การท างานระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานอยู่ มคี่าเฉลีย่ 2.90, 2.86, 2.7, 
2.56 ตามล าดับ และน้อยที่สุดในด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท างานในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่ 2.49 
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ
หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของกบั
ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั
แปรจากผลงานน้ี 

มหาวทิยาลยัสุโ
ขทยัธรรมาธริาช 

เอกสารการสอนชุด
วชิาอนามยั
สิง่แวดลอ้ม(2531) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หมายถงึ สิง่ต่างๆ
ที่ อ ยู่ ล้ อ ม ร อ บตั ว ข อ ง
พนักงานในขณะที่ท างาน 
เ ช่ น  เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น 
เครือ่งมอื เครื่องจกัร เสยีง
แส งสว่ า ง  ชั ว่ โ ม งการ
ท างานค่าตอบแทน  

จรวยพร 
ธรณนิทร ์

เอกสารประกอบ
ชุดวชิา
ความเครยีดและ
ความลา้ในการ
ท างาน(2539) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หมายถงึ สิง่ต่างๆ
ที่อยู่รอบตัวของพนักงาน
ในขณะท างาน เช่น เพื่อน
ร่วมงาน เครื่องจกัร แสง
สว่ าง  เสียง      ความ
สั น่ ส ะ เ ทื อ น  ฝุ่ น  แ ล ะ 
สารเคมีอื่นๆ รวมทัง้เชื้อ
โรคต่างๆ 

ชนิโอสถ หศั
บ าเรอ 

ความเครยีดจาก
การท างานและ
วธิกีารแกไ้ข(2533) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หมายถึง ทุกสิ่ง
ทกอย่างที่อยู่รอบตัวคน
ในขณะท างาน อาจเป็น
คน สิง่ของ เหตุปจัจยัทาง
จติวทิยา 
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ
หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของกบั
ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั
แปรจากผลงานน้ี 

ศริเิพญ็ คงทพิ
ยาพนัธุ ์

ความพงึพอใจของ
ครทูีม่ต่ีอ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน
โรงเรยีนเอกชน 
เขตพิน้ทีก่ารศกึษา
กรงุเทพมหานคร 
เขต1(2548) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

- สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน หมายถงึ การรบัรู้
หรอืความรู้สกึต่อลกัษณะ
ที่มองเห็นได้ขององค์การ 
ของแต่ละบุคคล 
- การรบัรูเ้หล่านี้มอีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมและเจตคติ
ของพนกังาน 
- บรรยากาศองค์การ
สามารถรับรู้ ได้จากทั ้ง
โดยตรงและโดยออ้ม  
- สภาพแวดล้อมในการ
ท า ง า น มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
พฤตกิรรมในการท างาน 

นพคุณ (สุข
สถาน) นิศามณี 

จติวทิยา
อุตสาหกรรม
(2547) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

ค น จ ะ มี ค ว า ม สุ ข ใ น
สภาพแวดล้อมที่ไม่เฉื่อย
ชามีลักษณะเพิ่มพูนและ
สรา้งสรรค ์

Litwin, G. H. 
and J. A. 
Stringer.  

Motivation and 
Organization 
Climate (1968) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

บ ร ร ย า ก า ศ อ ง ค์ ก า ร 
หมายถึง องค์ประกอบ
ของสภาพแวดล้อมของ
อ ง ค์ ก า ร  ซึ่ ง ร ับ รู้ โ ด ย
บุคลากรในองค์การ ทัง้
โดยทางตรงและ ทางอ้อม 
และมอีิทธพิลต่อการจูงใจ
และการปฏบิตังิาน 
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือ
ช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานตวั

แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

กองอาชวีอนา
มยั กรมอนามยั 
กระทรวง
สาธารณสุข 

สรปุสาระส าคญั
ของแผนพฒันา
การสาธารณสุข
ตามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที6่ พ.ศ. 
2530-2534 
(2536) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ว่า หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอยา่งที่
อยูร่อบตวัคนขณะท างาน 
อาจเป็นคน เครือ่งจกัร 
สารเคม ี

Steers, R.M. Organization 
Effectiveness : A 
Behavioral View 
(1979) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

องคป์ระกอบของ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
1. โครงสรา้งของงาน 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่าง
รางวลัและการลงโทษ 
3. การรวมศูนยก์ารตดัสนิใจ 
4. การเน้นถงึความส าคญั 
5. เน้นฝึกอบรมและพฒันา 
6. ความมัน่คงและความเสีย่ง 
7. การเปิดเผย และการ
พยายามปกป้องตนเอง 
8. สถานภาพและขวญั 
9. การยอบรบัในผลงานและ
การป้อนกลบั 
10. ความยดืหยุ่นและ
ความสามารถขององคก์าร 
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือ
ช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานตวั

แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

บุญทนั ดอกไธ
สง 

จติวทิยาการ
บรหิาร 
(2530) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4 ประเภท 
1. สภาพแวดลอ้มของงาน 
2. สภาพแวดลอ้มของบุคคล 
3. สภาพแวดลอ้มสงัคม 
4. สภาพแวดลอ้มของรายได ้

วสิยั พฤกษะวนั 
 

โรคและสุขภาพ
ผูบ้รหิาร(ม.ป.ป.) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

แบ่งประเภทของ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ออกเป็น 2 ประเภท คอื 
1. สภาพแวดทีเ่ป็นชวีภาพ 
2. สภาพทางกายภาพ
แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัสุโ
ขทยัธรรมาธริาช 

การบรหิารความ
ปลอดภยั (2531) 
 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยั เรยีกว่า สิง่
คุกคามสุขภาพอนามยัเป็น 4 
ประเภท 
1. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยั
ทางกายภาพ 
2. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยั
ทางเคม ี
3. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยั
ทางชวีภาพ 
4. สิง่คุกคามสุขภาพอนามยั
ทางจติวทิยาสงัคม 
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือ
ช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานตวั

แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

นพคุณ (สุข
สถาน) นิศามณี 

จติวทิยา
อุตสาหกรรม 
(2547) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป
ออกเป็น 2 สภาวะ 
1. สภาวะทางกายภาพ 
2. สภาพทางจติวทิยา 

Gilmer. B. V. Industrail 
Psychology(197
1) 

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ทีเ่อือ้อ านวยต่อการ
ปฏบิตังิาน 10 ดา้น 
1. ความมัน่คงในงาน 
2. โอกาสกา้วหน้าในการ
ท างาน 
3. องคก์ารและการจดัการ 
4. ค่าจา้ง 
5. คุณลกัษณะเฉพาะของงาน 
6. การนิเทศงาน 
7. คุณลกัษณะทางสงัคมของ
งาน 
8. การตดิต่อสื่อสาร 
9. สภาพการท างาน 
10. สวสัดกิารหรอื
ผลประโยชน์อื่นๆทีไ่ดร้บั 
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือ
ช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานตวั

แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

รัตกมัพล พนัธ์ุ
เพง็ 

ความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรู้
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ความ
เหนื่อยลา้ 
ทางจติใจและ
สุขภาพของ
พนกังานโรงงาน
อุตสาหกรรมผลติ
เลนซ ์

สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน/ตวัแปรตน้ 

ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานออกเป็น3ดา้น 
1. สภาพการท างานดา้น
กายภาพ 
2. สภาพการท างานดา้นเวลา 
3. สภาพการท างานดา้น
จติวทิยาและสงัคม 

Strauss, G. & 
Sayles, L.R. 

Personnel: the 
human problem 
of management 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

บุคคลจะรูส้กึพอใจในงานที่
ท า กต่็อเมือ่งานนัน้ให้
ประโยชน์ตอบแทนทัง้
ทางดา้นวตัถุและจติใจ 
 

มอรส์(Morse) International 
Relations(1957) 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

ความเครยีดมากจะท าให้เกดิ
ความไมพ่งึพอใจในงาน  
 

Blum and 
Naylor 

Industrial 
Psychology 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

ความพงึพอใจในการ เป็นผล
จากทศันคต ิ3 ดา้น 
1. ปจัจยัเกี่ยวกบังาน 
2. ปจัจยัเกี่ยวกบับุคลกิภาพ
ส่วนบุคคล 
3. ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล 
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือ
ช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานตวั

แปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

Schermerhorn 
John R., Hunt 
James G., 
Osborn 
Richard. 
 

Organizational 
behavior; 
Management 
 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

ความพึงพอใจในการท างาน 
เป็นความรู้สึกทางบวกหรือ
ทางลบที่บุคคลมต่ีอลกัษณะ
ต่างๆของงาน 

รอ็บบนิส ์
(Robbins)อา้งถงึ
ใน สุพานี 
ทฤษฏว์านิช 

พฤตกิรรม
องคก์ารสมยัใหม่: 
แนวคดิและทฤษฏี
(2552) 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

ความพึงพอใจในการท างาน 
หมายถึง เป็นความรู้สึกทัง้
เป็นบวกกบังาน พอใจในการ
ท างาน คนที่มคีวามพอใจใน
การท า ง านจะ รู้ สึกดีที่ ไ ด้
ท างานนี้  ภาคภูมิใจในงาน 
สนุกกบังานทีท่ า 
 

Abraham 
Maslow 

Motivation and 
Personality 
(1954) 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

ความต้องการของมนุษย์
ออกเป็น5ล าดบั 
 

สมใจ ลกัษณะ การพฒันา
ประสทิธภิาพใน
การท างาน 
(2546) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปรตาม 

ประสิทธิภาพการท างาน 
หม า ยถึ ง  บุ ค ค ล ที่ ตั ้ง ใ น
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ โดยสิ้นเปลอืง
ทุนค่าใช้จ่าย พลังงานและ
เวลา น้อย  เ ป็นบุ คคลที่ มี
ความสุขและพอใจในการ
ท างาน 

http://www.getcited.org/mbrz/10029780
http://www.getcited.org/mbrz/10029780
http://www.getcited.org/mbrz/11058959
http://www.getcited.org/mbrz/11058959
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ
หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน

ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

มนฤทยั ลาภ
เฉลมิพงศ ์

ปจัจยัทีม่ ี
ความสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพของ
การปฏบิตังิานของ 
พนกังานตอ้นรบั
ภาคพืน้ประจ าท่า
อากาศยาน
กรงุเทพฯ ของ
บรษิทั การบนิไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
(2548) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปร
ตาม 

ปร ะสิท ธิภ าพก ารท า ง าน
หมายถึง  ความเชี่ยวชาญ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติง าน และบรรลุ ตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้
 
 
 
 
 
 

Gibson , James 
L., Ivancevich, 
John M., & 
Donnelly H 

Organizational 
(1991) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปร
ตาม 

ประสทิธภิาพการท างาน
หมายถงึ อตัราส่วนต่อปจัจยั
การวดัประสทิธภิาพจะวดัตวั
บ่งชีห้ลายตวัประกอบดว้ยกนั 
อตัราการไดผ้ลตอบแทน 
ค่าใชจ้่ายต่อหน่วยผลผลติ 
อตัราการสญูเปล่า การใช้
ทรพัยากร และอตัราส่วนของ
ผลก าไรต่อค่าใชจ้่าย 

ชื่น สุขศริ ิ จติวทิยา
อุตสาหกรรม. 
(2539) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปร
ตาม 

ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน ปจัจัยทาง
กาย เช่น 
- การพกัผ่อน 
- ช่วงเวลาในการท างาน  
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ
หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน

ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

สริอิร วชิชาวุธ จติวทิยา
อุตสาหกรรมและ
องคก์ารเบือ้งตน้ 
(2544) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปร
ตาม 

สภาพแวดลอ้มในการท างานที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงาน แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ 
1. สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในการ 
2. สภาพแวดลอ้มดา้นจติใจใน
การท างาน 
3. สภาพแวดลอ้มดา้นเวลาใน
การท างาน 

สมใจ ลกัษณะ การพฒันา
ประสทิธภิาพใน
การท างาน.(2543) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปร
ตาม 

การประเมนิประสทิธภิาพการ
ท างานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ
การตรวจสอบเพื่อตดัสนิใจ ซึง่
จะเป็นทีม่าของการด าเนินงาน
ที่ มีก า ร เ ปลี่ ย นแปล งแล ะ
พฒันาองคก์ร 

Harrington Eme
rson 
 

the twelve 
principles of 
efficiency (1913) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปร
ตาม 

หลกั 12 ประการ ในการ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/Twelve-Principles-Efficiency-Harrington-Emerson/dp/0766160335
http://www.amazon.com/Twelve-Principles-Efficiency-Harrington-Emerson/dp/0766160335
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ตารางท่ี 1 ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือ
ช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวของ
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน

ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

สมยศ นาวกีาร การบรหิาร
เชงิกลยทุธแ์ละ
นโยบายธุรกจิ 
(2549) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปรตาม 

ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
1. กลยทุธ ์
2. โครงสรา้ง 
3. ระบบ 
4. แบบ 
5. บุคลากร 
6. ความสามารถ 
7. ค่านิยม 

สมพงษ์ เกษม
สนิ 

การบรหิาร 
(พมิพค์รัง้ที ่5) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปรตาม 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสทิธภิาพในการ ปฏบิตังิาน
ขึน้อยูก่บัปจัจยั 5 ประการ 
1. ความสามารถทางร่างกาย  
2. ความสามารถทางการศกึษา
และสตปิญัญา  
3. ความสามารถทางจติ   
4. ความสามารถทางฝีมอื และ
ความสนใจในงาน  
5. การยอมรบัของสงัคม  

ธญัญา ผลอนนัต ์ การมุง่เน้น
ทรพัยากรบุคคล: 
แนวทางสรา้ง
ความพงึพอใจ
แก่พนกังาน 
(2546) 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน / ตวัแปรตาม 

ปจัจยัที่มผีลต่อการปฏบิตัิงาน
ของพนักงาน สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท 
1. ดา้นบุคคล 
2. ดา้นงาน 
3. ดา้นการจดัการ 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

ศวิพร หนู
บวั และ 
ดร.วจิติร 
สุพนิิจ 
 

ความพงึพอใจ
ในสวสัดกิาร
ดา้นความ
มัน่คง
ปลอดภยัใน
สถาน
ประกอบการ
และดา้น
สุขภาพของ
พนกังานฝา่ย
ผลติ ทีม่ต่ีอ
ความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
กรณศีกึษา 
บรษิทั มลิล์
คอนสตลี
อนิดสัทรสี ์
(2556) 

1.ศกึษาความ
แตกต่างทาง
ประชากรศาสตรท์ี่
มต่ีอความพงึ
พอใจในสวสัดกิาร
ดา้นความ
ปลอดภยัในสถาน
ประกอบการและ
สวสัดกิารดา้น
สุขภาพของ
พนกังานฝา่ยผลติ  
2.ศกึษาระดบั
ความพงึพอใจใน
สวสัดกิารดา้น
ดงักล่าวทีม่ต่ีอ
ความผกูพนัต่อ
องคก์รของ
พนกังาน 
 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
คอื
พนกังาน
บรษิทั 
มลิลค์อน
สตลี
อนิดสัทรสี ์

แบบสอบถาม
จ านวน 300 
ชุด น าเสนอ
ผลการศกึษา
ดว้ยค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน และ 
วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
ระหว่างความ
พงึพอใจใน
สวสัดกิารที่
ส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อ
องคก์ารดว้ย
การค านวณ
ทางสถติ ิ
 
 
 
 
 

1.ความมัน่คง
ปลอดภยัใน
สถาน
ประกอบการ
และสวสัดกิาร
ดา้นสุขภาพ 
2.ความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

ธรีนนัท์
โพธกิ าจร 
และ ผศ.
(พเิศษ) 
ดร.อทิธิ
กร ข า
เดช 

ความพงึพอใจ
ในการ
ปฏบิตังิานของ
พนกังาน
บรษิทั เคน็เน็ท 
เทก็ซไ์ทล ์
จ ากดั(ปีที2่ 
ฉบบั1 2555) 

1.ส ารวจระดบั
ความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิาน
ของพนกังาน  
2.ศกึษา
ความสมัพนัธข์อง
ปจัจยัต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัความ
พงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของ
พนกังาน 

กลุ่ม
ตวัอยา่งคอื
พนกังาน 
บรษิทั เคน็
เน็ท เทก็ซ์
ไทล ์จ ากดั 

แบบสอบถาม  
279ชุด 
วเิคราะหข์อ้มลู
ทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช ้
ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และ
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
T-Test  
F-Test  
Chi-Square 

1.ปจัจยัดา้น
กระบวนการ
ท างานมี
มาตรฐาน
ความปลอดภยั  
2.ความพงึ
พอใจในการ
ปฏบิตังิานของ
พนกังาน 

มานะ พิ
จลุย ์

ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพ
แลคุณภาพการ
ปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าที่
ความปลอดภยั
ในการท างาน 
ระดบัวชิาชพี
ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
จงัหวดั
พระนครศรอียุ
ธยา(2554) 

1. ศกึษาเจตคติ
ดา้นความ
ปลอดภยัในการ
ท างาน
ประสทิธภิาพการ
ปฎบิตังิาน และ
คุณภาพการ
ปฎบิตังิานของ
เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการ
ท างานระดบั
วชิาชพี 
เปรยีบเทยีบเจต 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
คอื
พนกังาน 
โรงงาน
อุตสาหกร
รม จงัหวดั
พระนครศ
รอียธุยา 

แบบสอบถาม 
175 ชุด
วเิคราะหข์อ้มลู
ทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช ้
ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
T-Test 
F-Test 
Multiple 
Regression 
Correlation 

1 . เ จ้ า ห น้ า ที่
ด้ า น ค ว า ม
ป ล อ ด ภัย  มี
เ จ ต ค ติ ด้ า น
ความปลอดภยั
ในการท างาน 
เจตคตเิชงิบวก
ระดบัมากทีสุ่ด  
2.เจา้หน้าที ่มี
ประสทิธภิาพ
การปฏบิตัอิยู่
ในระดบัมาก
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

  คตดิา้นความ
ปลอดภยัในการ
ท างานประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน และ
คุณภาพการ
ปฏบิตังิานจ าแนก
ตามปจัจยัส่วน
บุคคลของเจา้หน้าที ่ 
2. ศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
ประสทิธภิาพการ
ปฎบิตังิานกบั
คุณภาพการ
ปฎบิตังิานของ
เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานกบัเจตคติ
ดา้นความปลอดภยั
ในการท างานของ
เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยั 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

จารพุงษ์ 
สุผลากร 

ปจัจยัแวดลอ้ม
ในการท างานที่
มต่ีอ
ความส าคญั
ทางดา้นความ
ปลอดภยัของ
พนกังาน 
บรษิทั ไทยโค
โอเกะ คอร์
เปอรเ์รชัน่ 
จ ากดั(2551) 
 

1.ศกึษาปจัจยั
แวดลอ้มในการ
ท างานของ
พนกังาน ศกึษา
ระดบัความ
คดิเหน็ต่อ
ความส าคญั
ทางดา้นความ
ปลอดภยัของ
พนกังาน 
เปรยีบเทยีบระดบั
ความคดิเหน็ต่อ
ความส าคญั
ทางดา้นความ
ปลอดภยั จ าแนก
ตามปจัจยัส่วน
บุคคล  
2.เปรยีบเทยีบ
ระดบัความส าคญั
ทางดา้นความ
ปลอดภยัของ
พนกังาน จ าแนก
ตามปจัจยั
แวดลอ้มในการ
ท างาน 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
คอื
พนกังาน 
บรษิทั 
ไทยโคโอ
เกะ คอร์
เปอรเ์รชัน่ 
จ ากดั 

แบบสอบถาม 
192ชุด 
วเิคราะหข์อ้มลู
ทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช ้
ค่าสถติริอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
T-Test 
F-Test และ 
LSD 

คนงานม ี
ความเหน็ต่อ
ความส าคญั
ทางดา้นความ
ปลอดภยัของ
พนกังาน
โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปาน
กลาง  
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

นางสาวนิ
สากร ศิ
รษิา  

การเพิม่
ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน
ของพนกังาน
ฝา่ยผลติ 
บรษิทั ยแูทค
ไทย จ ากดั 
(2552) 

1. เพื่อศกึษาการ
เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน
ของพนกังานฝา่ย
ผลติ บรษิทั 
ยแูทคไทย จ ากดั  
2. เพื่อ
เปรยีบเทยีบการ
เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน
ของพนกังานฝา่ย
ผลติ จ าแนกตาม 
ลกัษณะประชากร
ศาสตร 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
คอื
พนกังาน
ฝา่ยผลติ
บรษิทั 
ยแูทคไทย 
จ ากดั  

แบบสอบถาม  
จ านวน 132 
ชุดสถติทิีใ่ช้
คอื รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
การทดสอบ
ค่าถี ่การ
วเิคราะห์
ความ
แปรปรวน
แบบทาง
เดยีว และการ 
เปรยีบเทยีบ
พหุคณูรายคู่ 
โดยวธิ ี 
แอลเอสด ี 
 

 พนกังานฝา่ย
ผลติมคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบั
การเพิม่
ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน
ของ พนกังาน
ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก 
เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น 
พบว่า มคีวาม
คดิเหน็ อยูใ่น
ระดบัมากทัง้ 3 
ดา้น เรยีงล าดบั
จากมากทีสุ่ด
คอื ดา้นการ
จดัการ ดา้น
ลกัษณะของ
เนื้องาน และ
ดา้นบุคคล ผล
การ
เปรยีบเทยีบ
การเพิม่ 
ประสทิธภิาพ  
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

     การปฏบิตังิาน
ของพนกังาน
ฝา่ยผลติ 
จ าแนกตาม
ลกัษณะ
ประชากรศาสต
ร ์พบว่า 
พนกังานฝา่ย
ผลติ มคีวาม
คดิเหน็ใน
ภาพรวม ไม่
แตกต่างกนั 
อยา่งมี
นยัส าคญัทาง
สถติ ิเมือ่
พจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า 
พนกังานฝา่ย 
ผลติ มคีวาม
คดิเหน็โดยรวม
ทัง้ 3 ดา้น ไม่
แตกต่างกนั
อยา่งมี
นยัส าคญัทาง
สถติ ิ 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 
(ระบปีุท่ี
พิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจั

ย 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

นายวชิติ 
เพชรกลดั 

การศกึษา
ความพงึ
พอใจต่อ
สภาพแวดลอ้
มในการ
ท างาน และ
ความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
ของพนกังาน
ฝา่ยผลติ 
กรณศีกึษา 
บรษิทั แพร
คตกิา้ จ ากดั 
(2553) 

1 เพื่อศกึษาถงึ
ระดบัความพงึ
พอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างานและ
ระดบัความผกูพนั 
ต่อองคก์รของ
พนกังานฝา่ยผลติ 
บรษิทั แพรคตกิา้ 
จ ากดั 
2 เพื่อศกึษา
เปรยีบเทยีบปจัจยั
ส่วนบุคคลของ
พนกังานฝา่ยผลติ 
บรษิทั แพรคตกิา้ 
จ ากดั กบั 
ระดบัความพงึ
พอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 
3 เพื่อศกึษา
เปรยีบเทยีบปจัจยั
ส่วนบุคคลของ
พนกังานฝา่ยผลติ 
บรษิทั แพรคตกิา้  

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
คอื
พนกังาน
ฝา่ยผลติ 
บรษิทั 
แพรคตกิา้ 
จ ากดั  

แบบสอบถาม
จ านวน 232 
ชุด น าเสนอ
ผลการศกึษาผู้
ศกึษาโดยใช ้
T-Test ในการ
เปรยีบเทยีบ
ขอ้มลูที ่
ตวัแปรจ าแนก
เป็น 2 กลุ่ม 
ส่วนในกรณทีี่
ตอ้งการ
เปรยีบเทยีบ
ตวัแปร
มากกว่า 2 
กลุ่ม จะใช ้
One - 
way ANOVA 
และใช ้Least - 
Significant 
Different 
(LSD) ในการ
เปรยีบเทยีบ
เป็นรายคู่ 

1.ระดบัความ
พงึพอใจต่อ 
สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน
ดา้นกายภาพ 
อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่
รวมเท่ากบั 
3.04 
2.ดา้นจติวทิยา
สงัคม โดย
ภาพรวมมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.61 ซึง่อยูใ่น
ระดบัมาก 
3.ระดบัความ
ผกูพนัต่อ
องคก์รนัน้อยูใ่น
ระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่รวม
เท่ากบั 3.74 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 
(ระบปีุท่ี
พิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจั

ย 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

  จ ากดั กบั 
ระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
4 เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่างระดบัความ
พงึพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างานกบั 
ระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของ
พนกังานฝา่ยผลติ 
บรษิทั แพรคตกิา้ 
จ ากดั 
5 เพื่อน าขอ้มลูที่
ไดไ้ปใชเ้ป็น
แนวทางในการ
บรหิารทรพัยากร
มนุษยข์ององคก์ร
ใหม้ ี
ประสทิธภิาพใน
การท างานมาก
ยิง่ขึน้ 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยั
หรือช่ือ
บทความ 
(ระบปีุท่ี
พิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง
การวิจยั 

ขอบเขต
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั
แปรท่ีจะศึกษา
ในรายงาน 

นายสุระ 
จัน่เพช็ร ์

การศกึษา
ความพงึ
พอใจต่อ
สภาพแวดล้
อมในการ
ท างานของ
พนกังาน
ฝา่ยผลติ 
กรณศีกึษา 
บรษิทั มซูา
ช ิออโต ้
พารท์ จ ากดั 
(2553) 

1 เพื่อศกึษาถงึ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ทีส่่งผล
กระทบถงึ
ประสทิธภิาพการ
ท างานของ 
พนกังานงานฝา่ย
ผลติ บรษิทั มซูาช ิ
ออโต ้พารท์ จ ากดั 
2 เพื่อศกึษา
เปรยีบเทยีบความ
พงึพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้ม ใน
การท างานของ
พนกังานฝา่ย 
ผลติ 
3 ศกึษาความพงึ
พอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน เพื่อน า
ขอ้มลูไปใชเ้ป็น
แนวทางใน 
การสรา้งแรงจงูใจ
ใหก้บัพนกังานฝา่ย
ผลติ 

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 
พนกังาน
ฝา่ยผลติ 
บรษิทั มซูา
ช ิออโต ้
พารท์ 
จ ากดั 
(ปทุมธานี) 

แบบสอบถาม
จ านวน 355 ชุด 
น าเสนอผล
การศกึษาผู้
ศกึษาโดยใช ้
วเิคราะหข์อ้มลู
ทางสถติโิดย
การหาความถี ่
รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่น
เบีย่งแบน
มาตรฐาน T-
test ใชส้ าหรบั
เปรยีบเทยีบ
ความพงึพอใจ
ต่อ
สภาพแวดลอ้ม 
การท างานตาม
ปจัจยัสว่นบุคคล
ส าหรบัตวัแปรที่
จ าแนกเป็น 2 
กลุ่ม ใช ้One–
way ANOVA 
และเปรยีบเทยีบ
คูด่ว้ย Least - 
Signifant 
Different (LSD) 

1.ภาพรวมระดบั
ความพงึพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างานอยู่ใน
ระดบั 
มาก 
2.ในดา้นความ
ผกูพนัต่อบรษิทั 
มคีวามพงึพอใจ
สงูทีส่ดุอยู่ใน
ระดบัมาก 
3.ดา้น
สมัพนัธภาพ
ระหวา่งบุคลากร
ภายในบรษิทั 
และ
ผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และเครือ่งมอื/ 
อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกใน
การท างานระดบั
ความพงึพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างานอยู่ ใน
ระดบัมาก 



 

 

 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษา เรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มการ

ท างานกบัความปลอดภยัที่มผีลต่อความพึงพอใจของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ ของบรษิัท 
สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั เพื่อใหด้ าเนินการศกึษามคีวามถูกต้องและสามารถน าขอ้มลูมา
ใชเ้ป็นประโยชน์ได ้ผูท้ าการศกึษาจงึไดก้ าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการศกึษา ดงันี้ 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.ตวัแปรในการศกึษา 
3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4.การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานระดบัปฏบิตัิการ ของบรษิัท สาธติพลาสติก 

วศิวกรรม จ ากดั ซึง่มพีนักงานระดบัปฏบิตักิาร72 คน , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั มี
พนกังานระดบัปฏบิตักิารจ านวน 54 คน รวม 126 คน ดงันัน้เครือ่งมอืทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะห์
กลุ่มตวัอยา่ง คอื ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970)จากตารางจะ
ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน97คน แต่ผู้ท าการวจิยัจะท าการเก็บกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด โดย
การศกึษาจะท าการศกึษาพนกังานระดบัปฏบิตักิารทัง้หมก126คน 
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ตารางท่ี 3 การก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) 

 

ประชากร ขนาดของ
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 

ประชากร ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

10 10 130 97 

15 14 140 103 

20 19 150 103 

25 24 160 113 

30 28 170 118 

35 32 180 123 

40 36 190 127 

45 40 200 132 

50 44 210 136 

55 48 220 140 

60 52 230 144 

65 56 240 148 

70 69 250 152 

75 58 260 155 

80 66 270 159 

85 70 280 162 

90 73 290 165 

95 76 300 169 

100 80 320 175 

120 92 340 181 
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2.ตวัแปรในการศึกษา 
ตารางที ่4 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
ช่ือตวัแปร ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้าม)ี 

เพศ 
 

เพศ ของผูต้อบแบบสอบถาม เลือกได้หนึ่ ง
ตวัเลอืก 

เพศชาย หรอื เพศหญงิ  

อาย ุ อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม เลือกได้หนึ่ ง
ตวัเลอืก 

1.ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
2. 21-25 ปี 
3. 26-30 ปี 
4. 31-35 ปี 
5. 36-40 ปี 
6. มากกกว่า 40 ปี 

ร ะ ดั บ
การศกึษา 

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ ง
ตวัเลอืก 

1.ต ่ากว่ามธัยมศกึษา 
2.มธัยมศกึษาตอนตน้ 
3.มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรอื ปวช. 
4.อนุปรญิญา หรอื ปวส. 
5.ปรญิญาตร ี
6. อื่นๆ 

อ า ยุ ก า ร
ท างาน 

อายุการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ ง
ตวัเลอืก 

1.ต ่ากว่า 1 ปี 
2. 1 - 3 ปี 
3. 3 - 5 ปี 
4. มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดอืน 

ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ ง
ตวัเลอืก 

1.ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 
บาท 
2. 9,001 – 11,000 บาท 
3. 11,001 – 13,000 บาท 
4. 13,001 – 15,000 บาท 
5. มากกว่า 15,000 บาท 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
ช่ือตวัแปร ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า
ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้าม)ี 

สภาพแวดลอ้ม
ใ น ก า ร
ปฏบิตังิาน 
 

ด้านกายภาพ 
1. ความดังของเสียงใน
สถานทีท่ างาน 
2. แสงสว่างในสถานที่ท า 
งานเพยีงพอต่อ 
การปฏบิตังิาน 
3. ปริมาณฝุ่นละอองใน
อากาศในสถานทีท่ างาน 
4. สถานที่ท างานมคีวาม
สะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
สะดวกแก่การท างาน 
5. สถานที่ตัง้ของบริษัท
สะดวกต่อการเดนิทาง 
6. อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เ ค รื่ อ ง ใช้ ต่ า งๆมีสภาพด ี
ทันสมยัเหมาะสมกับการใช้
งาน 
7. การวางแผนผงัเครื่องจกัร 
อุปกรณ์ เครื่องมอืในสถานที่
ท างานมคีวามเหมาะสม 
8. ห้องน ้าของพนักงานมี
ความสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
9. มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์
เมื่อ เกิดอันตรายขึ้นอย่าง
เพยีงพอ  

โ ป ร ด ท า
เครื่องหมาย  

 ลงใน ช่อง
ร ะดับ คว าม
คิดเห็นที่ตรง
กบัข้อมูลและ
ความคิดเห็น
ของท่านเพยีง
ช่องเดยีว 
 

5 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจมาก 
3 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจน้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจน้อยทีสุ่ด 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปร ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า
ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้าม)ี 

สภาพแวดลอ้ม
ใ น ก า ร
ปฏบิตังิาน 
 

10 .  ความ เหมาะสมของ
จ านวนชัว่โมงของการท างาน
ในแต่ละวนั 
11. ความเหมาะสมในเวลา
หยดุพกัระหว่างการท างาน 
12.  ปริมาณงานที่ได้ร ับมี
ค ว าม เหมา ะสมกับ เ ว ล า
ท างาน 
สภาพแวดล้อมการท างาน

ด้านจิตวิทยา 
13. เมื่อพนักงานมีปญัหา
เกี่ยวกับงาน สามารถขอ
ค าปรกึษา หรอืค าแนะน าจาก
ผูบ้งัคบับญัชาได ้
14. การไดร้บัความยุตธิรรม
จากผูบ้งัคบับญัชา 
15. มกีารแบ่งงานและความ
รบัผดิชอบในการท างานอย่าง
เป็นธรรม 
16. มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะทีเ่กีย่วกบัการท างาน 
17. พนักงานมีอิสระในการ
ปฏบิตังิานตามหน้าที ่
1 8 .  ง านที่ ท่ า นท า อ ยู่ ใ น
ปจัจบุนัมคีวามมัน่คง 

โ ป ร ด ท า
เครื่องหมาย  

 ลงใน ช่อง
ร ะดับ คว าม
คิดเห็นที่ตรง
กบัข้อมูลและ
ความคิดเห็น
ของท่านเพยีง
ช่องเดยีว 
 

5 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจมาก 
3 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจน้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจน้อยทีสุ่ด 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปร ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า
ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้าม)ี 

สภาพแวดลอ้ม
ใ น ก า ร
ปฏบิตังิาน 
 

19. ท่านมคีวามรูส้กึปลอดภยั
ในสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
20. บรษิทัมกีารใหร้างวลัแก่ผู้
ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ดี  มี ค ว า ม
ประพฤตทิีด่ ี
21. ท่านและเพื่อนร่วมงาน
ท างานร่วมกนั และช่วยเหลอื
ซึ่งกันและกันด้วยความเต็ม
ใจ 
22. ท่านได้รบัการยอมรบั
จากเพื่อนร่วมงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา 
23. รายได้ที่ท่านได้รบัมี
ความเหมาะสมกบัความรูแ้ละ
ความสามารถของท่าน 
24. รายได้ที่ท่านได้รบัมี
ความเหมาะสมกับค่าครอง
ชพีในปจัจบุนั 
2 5 .  ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ กั บ
สวสัดกิารต่างๆ ทีบ่รษิทัจดั
ใหเ้ป็นอยา่งด ี
 
 
 
 

โ ป ร ด ท า
เครื่องหมาย  

 ลงใน ช่อง
ร ะดับ คว าม
คิดเห็นที่ตรง
กบัข้อมูลและ
ความคิดเห็น
ของท่านเพยีง
ช่องเดยีว 
 

5 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจมาก 
3 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจปานกลาง 
2 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจน้อย 
1 หมายถงึ ระดบัความพงึ
พอใจน้อยทีสุ่ด 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปร ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า
ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้าม)ี 

ประสิทธิภาพ

การท างาน 

1.  ท่านมีความพร้อมด้าน
สุ ข ภ าพ ร่ า ง ก า ย ต่ อ ก า ร
ท างาน 
2.  ท่ านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญ
กา รปฏิบัติ ง า นแ ก่ เพื่ อ น
รว่มงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.  ท่ านสามารถท างานที่
ได้ร ับมอบหมายได้ส า เร็จ
ลุล่วงตามเวลาทีก่ าหนด 
4 .  ท่ า น มี ก า ร จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญของงานเพื่อให้
งานส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
5. งานที่ร ับผิดชอบมีความ
น่าสนใจ ทา้ทาความสามารถ 
6. ท่านมคีวามสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ไขปญัหาในการ
ท า ง าน  ไ ด้ อ ย่ า ง ถู กต้ อ ง 
เหมาะสม 
7. การประสานงานภายใน
บรษิทัมคีวามชดัเจน 
8. การมอบหมายงานที่ท่าน
ปฏบิตัอิยูม่คีวามชดัเจน 
9. ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้
ท่ านปฏิบัติง านอย่ าง เต็ม
ความสามารถ 

โ ป ร ด ท า
เครื่องหมาย  

 ลงใน ช่อง
ร ะดับ คว าม
คิดเห็นที่ตรง
กบัข้อมูลและ
ความคิดเห็น
ของท่านเพยีง
ช่องเดยีว 
 
 
 

5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถงึ เหน็ดว้ย 
3 หมายถงึ เฉยๆ  
2 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 
1 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ 
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ตารางที ่5 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปร ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า
ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก(ถ้าม)ี 

ประสิทธิภาพ

การท างาน 

10. ท่านสามารถท างานที่อยู่
ในความรบัผิดชอบได้เต็มที่ 
มคีวามน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ  
 

โ ป ร ด ท า
เครื่องหมาย  

 ลงใน ช่อง
ร ะดับ คว าม
คิดเห็นที่ตรง
กบัข้อมูลและ
ความคิดเห็น
ของท่านเพยีง
ช่องเดยีว 
 

5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถงึ เหน็ดว้ย 
3 หมายถงึ เฉยๆ  
2 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ย 
1 หมายถงึ ไมเ่หน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ 
 

 

3.เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่สรา้ง

ขึน้เพื่อศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัความปลอดภยัทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจของพนกังาน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
ส่วนท่ี 1เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานระดบัปฏบิตักิาร 
บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรมจ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั เป็นค าถามปลาย
ปิด แบบใหเ้ลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก มจี านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัส าคญัต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน บรษิัท 
สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั  มจี านวน 25 ขอ้ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราไลเคริต์ (Likert Scale) 5 ระดบั คอื พงึพอใจมากทีสุ่ด พงึพอใจมาก 
พงึพอใจปานกลาง พงึพอใจน้อย พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนักงาน บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั มจี านวน 10 
ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคริต์ (Likert Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย 
เฉยๆ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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4.การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างาน
กบัความปลอดภยัทีม่รผลต่อความพงึพอใจของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทัสาธติพลาสตกิ
วศิวกรรมจ ากดั ,บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั โดยแบ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2  ลกัษณะ 
คอื 
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยเก็บขอ้มูล
ตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน 2556เมื่อไดข้อ้มูลแล้ว น าไปประมวลผลด้วยโปรแกรม และท าการ
วเิคราะหท์างสถติ ิ
2.ขอ้มูลทุตยิภูม(ิSecondary Data) ซึ่งเป็นขอ้มูลเพื่อใช้ในการประกอบการศกึษาในครัง้นี้ ผู้
ศกึษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ต าราที่เกี่ยวข้องกบัการท าวจิยั วทิยานิพนธ์ ปรญิญา
นิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางของการ
ท าการศกึษาในครัง้นี้ 
 

ตารางเกบ็ขอ้มลู 
บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั (เกบ็เฉพาะพนักงานระดบัปฏบิตักิาร จ านวน 72คน)  

SATITPLASTIC ENGINEERING CP., LTD. 
บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั (เกบ็เฉพาะพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 54 คน) 

SATIT INTERPLAS CO., LTD. 
 

ตารางท่ี 6 ตารางเกบ็ข้อมลู 
 
บริษทั/วนั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม 

จ ากดั 
บริษัท  ส าธิต  อิน เ ตอ ร์
พลาส จ ากดั 

พฤหสับดี 19 ธนัวาคม 2556 36 ตวัอย่าง  
ศกุร ์ 20 ธนัวาคม 2556 36ตวัอย่าง  
เสาร ์ 21 ธนัวาคม 2556  27 ตวัอย่าง 
จนัทร ์ 23 ธนัวาคม 2556  27 ตวัอย่าง 
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5.การวิเคราะหข้์อมลู 

5.1การวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ค่าร้อยละ (Percentage)  เพื่อ ใช้อธิบายความถี่และร้อยละของข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามส่วนที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคล 

ค่าเฉลีย่ตวัอยา่ง (Sample mean) เพื่ออธบิายค่าเฉลีย่ของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน บรษิทัสาธติพลาสตกิวศิวกรรม 

จ ากดั , บรษิัท สาธติ อินเตอร์พลาส จ ากัด และ ส่วนที่ 3 ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกับ

ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน ระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั 

, บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใชอ้ธบิายความเบีย่งเบนขอ้มลูทีไ่ด้

จากแบบสอบถามส่วนที่2 ระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน บรษิัท สาธติ

พลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั และ ส่วนที3่ ระดบัความคดิเหน็

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการ บริษัท สาธิตพลาสติก 

วศิวกรรม จ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั 

5.2 การวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ จะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่อง

คอมพวิเตอรโ์ดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป โดยใช้ค่าสถิต ิAnova และ Correlation ในการหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกบัความปลอดภยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของ

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

ANOVAการวเิคราะหค์วามแปรปรวน เป็นการทดสอบค่าเฉลีย่มากกว่าสองค่าขึน้ไป ซึง่

เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างหลายๆกลุ่ม ตัง้แต่สามกลุ่มขึน้ไป  ก าหนดระดบันัยส าคญัที ่0.05 

(Significance Level) 

ANOVA ใช้กบัตวัแปรต้นเชงิลกัษณะ คอื เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อายุการท างาน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  และตวัแปรตามเชงิปรมิาณ คอื ระดบัความส าคญัของประสทิธภิาพการ

ท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร  

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ไว้ โดยใช้สถิติ Liner 

Correlation Coefficient วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) ก าหนดระดบันัยส าคญัที ่0.05 

(Significance Level)  
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Correlation ใชก้บัตวัแปรตน้เชงิปรมิาณ คอื ระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการ

ท างาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการและตัวแปรตามเชิงปริมาณ คือ ระดับความคิดเห็น

เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานกบัความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

ค าช้ีแจงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างาน 
ส่วนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมายลงใน ช่อง (  ) ใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 
1.เพศ 
(  ) ชาย     (  ) หญงิ 
2.อาย ุ
(  ) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี       (  ) 21-25 ปี 
(  ) 26-30 ปี    (  ) 31-35 ปี 
(  ) 36-40 ปี    (  ) มากกกว่า 40 ปี 
3.ระดบัการศกึษา 
(  ) ต ่ากว่ามธัยมศกึษา   (  ) มธัยมศกึษาตอนตน้ 
(  ) มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. (  ) อนุปรญิญา หรอื ปวส. 
(  ) ปรญิญาตร ี    (  ) อื่นๆ ______________ 
4.อายกุารท างาน 
(  ) ต ่ากว่า 1 ปี    (  ) 1 – 3 ปี 
(  ) 3 – 5 ปี    (  ) มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
(  ) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท (  ) 9,001 – 11,000 บาท 
(  ) 11,001 – 13,000 บาท  (  ) 13,001 – 15,000 บาท   
(  ) มากกว่า 15,000 บาท 
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ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานปฏิบติัการ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน ช่องระดบัความคิดเห็นที่ตรงกับข้อมูลและความ
คดิเหน็ของท่านเพยีงช่องเดยีว 
ระดบัความพงึพอใจ 5 = พงึพอใจมากทีสุ่ด, 4 = พงึพอใจมาก, 3 = พงึพอใจปานกลาง, 
 2 = พงึพอใจน้อย, 1 = พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ระดบัพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
สภาพแวดลอ้มการท างานดา้นกายภาพ 

1. ความดงัของเสยีงในสถานทีท่ างาน 
     

2. แสงสว่างในสถานทีท่ า งานเพยีงพอต่อ 
การปฏบิตังิาน 

     

3. ปรมิาณฝุ่นละอองในอากาศในสถานทีท่ างาน      
4. สถานทีท่ างานมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย สะดวกแก่การท างาน 

     

5. สถานทีต่ ัง้ของบรษิทัสะดวกต่อการเดนิทาง      
6. อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใชต่้างๆมสีภาพด ี
ทนัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้าน 

     

7. การวางแผนผงัเครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครือ่งมอืใน
สถานทีท่ างานมคีวามเหมาะสม 

     

8. หอ้งน ้าของพนกังานมคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ      
9. มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์เมือ่เกดิอนัตรายขึน้อยา่ง
เพยีงพอ  

     

10. ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงของการ
ท างานในแต่ละวนั 

     

11. ความเหมาะสมในเวลาหยดุพกัระหว่างการ
ท างาน 

     

12. ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัเวลา
ท างาน 
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ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ระดบัพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

สภาพการท างานดา้นจติวทิยา 
13. เมือ่พนกังานมปีญัหาเกี่ยวกบังาน สามารถขอ
ค าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาได้ 

     

14. การไดร้บัความยตุธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชา      
15. มกีารแบ่งงานและความรบัผดิชอบในการท างาน
อยา่งเป็นธรรม 

     

16. มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถ
และทกัษะทีเ่กีย่วกบัการท างาน 

     

17. พนกังานมอีสิระในการปฏบิตังิานตามหน้าที ่      
18. งานทีท่่านท าอยูใ่นปจัจบุนัมคีวามมัน่คง      
19. ท่านมคีวามรู้สึกปลอดภยัในสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

     

20. บรษิทัมกีารให้รางวลัแก่ผู้ทีป่ฏบิตังิานด ีมคีวาม
ประพฤตทิีด่ ี

     

21. ท่านและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกัน และ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ 

     

22. ท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

     

23. รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัความรู้
และความสามารถของท่าน 

     

24. รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัค่าครอง
ชพีในปจัจบุนั 

     

25. ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆ ที่บรษิทัจดัให้
เป็นอยา่งด ี
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน ช่องระดบัความคิดเห็นที่ตรงกับข้อมูลและความ
คดิเหน็ของท่านเพยีงช่องเดยีว 
ระดบัความคดิเหน็ 5 = เหน็ดว้ยอยา่งยิง่, 4 = เหน็ดว้ย, 3 = เฉยๆ, 
 2 = ไมเ่หน็ดว้ย, 1 = ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1. ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการ
ท างาน  

     

2. ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความ
ช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

     

3. ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็
ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด 

     

4. ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

     

5. งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทาย
ความสามารถ 

     

6. ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหา
ในการท างาน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 

     

7. การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน       
8. การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวาม
ชดัเจน  

     

9. ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 

     

10. ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจยัเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร  ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ท าวิจ ัยได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ต่างๆและอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้  
 
สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
N   แทน จ านวนตวัอยา่ง 

x    แทน ค่าเฉลีย่( Mean ) 
S.D.   แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรมาตรฐาน ( Standard Deviation ) 
Sig.   แทน ระดบันยัส าคญัทางสถติจิากการทดสอบ( Significance ) 
S.S.   แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน ( Sum of Squares ) 
M.S.   แทน ค่าเฉลีย่ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (  Mean Squares) 
df   แทน ชัน้ของความเป็นอสิระ(  Degrees of FreeDom) 
*     แทน  ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั∝ = 0.05 
**    แทน ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั∝ = 0.01
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 จากทีผู่ว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลจ านวน 126 รายโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การศึกษาวิจยัครัง้นี้ ซึ่งสามารถน าผลการศึกษามาน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ
ค าอธบิาย โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอขอ้มูลตามล าดบั ต่อไปนี้ 

ตอนที ่ 1 ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ซึ่งประกอบไปดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อายกุารท างาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 ตอนที่ 2 ขอ้มูลระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร 
 ตอนที ่3 ขอ้มลูระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร 
 ตอนที ่4 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร ทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั 
 ตอนที ่5 การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มการท างาน กบั ประสทิธภิาพการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
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ตอนท่ี 1 ลกัษณะข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนความถีแ่ละรอ้ยละของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตาม ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์

ขอ้มลูทัว่ไปของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
จ านวน
(N=126) รอ้ยละ 

เพศ ชาย 67 53.17 
หญงิ 59 46.83 
รวม 126 100.00 

อายุ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 1 .79 

21-25ปี 41 32.54 
26-30 ปี 55 43.65 
31-35 ปี 25 19.84 
36-40 ปี 4 3.17 
รวม 126 100.00 

ระดบั
การศกึษา 

ต ่ากว่ามธัยมศกึษา 13 10.32 
มธัยมศกึษาตอนต้น 29 23.02 
มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. 56 44.44 

อนุปรญิญา หรอื ปวส. 28 22.22 
รวม 126 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนความถีแ่ละรอ้ยละของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตาม ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์(ต่อ) 

ขอ้มลูทัว่ไปของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
จ านวน
(N=126) รอ้ยละ 

อายกุาร
ท างาน 

ต ่ากว่า 1 ปี 23 18.25 
1 - 3 ปี 60 47.62 
3 - 5 ปี 27 21.43 
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 16 12.70 
รวม 126 100.00 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท 15 11.90 

9,001 - 11000 บาท 60 47.62 
11,001 - 13,000 บาท 41 32.54 

13,001 - 15,000 บาท 10 7.94 

รวม 126 100.00 
 
จากตางรางที่ 7 พนักงานระดบัปฏบิตักิารมสีดัส่วนใกล้เคยีงกนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิ  
ขณะที่ พนักงานระดบัปฏิบตัิการส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง  26-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 43.65 
รองลงมา อายุ 21-25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ32.54 และน้อยที่สุด อายุต ่ากว่า20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ
0.791 พนักงานระดบัปฏบิตักิารส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. 
คดิเป็นรอ้ยละ44.44 รองลงมา มธัยมศกึษาตอนต้น คดิเป็นรอ้ยละ23.02 และน้อยทีสุ่ดต ่ากว่า
มธัยมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 10.32 พนักงานระดบัปฏบิตักิารส่วนใหญ่ มอีายุการท างาน1 - 3 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.62 รองลงมา 3 - 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 21.43 และน้อยสุด มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.70พนักงานระดบัปฏบิตักิารส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 9,001 - 11000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 47.62 รองลงมา 11,001 - 13,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.54 และน้อยสุด 13,001 - 
15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.94 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการ 
ตารางท่ี 8 ระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

 

ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
การท างาน N x  S.D. 

1.ความดงัของเสยีงในสถานที่
ท างาน 

 
126 

 
3.87 

 
0.61 

2.แสงสว่างในสถานทีท่ า งาน
เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

126 3.90 0.69 

3.ปรมิาณฝุน่ละอองในอากาศใน
สถานทีท่ างาน 

126 3.75 0.64 

4.สถานทีท่ างานมคีวามสะอาด เป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย สะดวกแก่การ
ท างาน 

126 3.78 0.70 

5.สถานทีต่ ัง้ของบรษิทัสะดวกต่อ
การเดนิทาง 

126 4.25 0.77 

6.อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใชต่้างๆ
มสีภาพด ีทนัสมยัเหมาะสมกบัการ
ใชง้าน 

126 3.98 0.59 

7.การวางแผนผงัเครือ่งจกัร 
อุปกรณ์ เครือ่งมอืในสถานทีท่ างาน
มคีวามเหมาะสม 

126 3.83 0.59 

8.หอ้งน ้าของพนกังานมคีวาม
สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 

126 3.64 0.74 
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ตารางท่ี 8 ระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
การท างาน N x  S.D. 

9.มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์เมื่อเกดิ
อนัตรายขึน้อย่างเพยีงพอ 126 3.86 0.62 

10.ความเหมาะสมของจ านวน
ชัว่โมงของการท างานในแต่ละวนั 126 3.75 0.58 

11.ความเหมาะสมในเวลาหยดุพกั
ระหว่างการท างาน 126 3.75 0.61 

12.ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัเวลาท างาน 126 3.72 0.63 
13.เมือ่พนกังานมปีญัหาเกี่ยวกบั
งาน สามารถขอค าปรกึษาหรอื
ค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาได้ 

 
126 

 
3.90 

 
0.58 

14.การไดร้บัความยตุธิรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 126 3.87 0.63 
15.มกีารแบ่งงานและความ
รบัผดิชอบในการท างานอย่างเป็น
ธรรม 126 3.78 0.63 
16.มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู ้
ความสามารถและทกัษะทีเ่กีย่วกบั
การท างาน 126 3.56 0.69 

17.พนกังานมอีสิระในกาปฏบิตังิาน
ตามหน้าที ่ 126 3.48 0.82 

18.งานทีท่่านท าอยูใ่นปจัจบุนัมี
ความมัน่คง 126 3.91 0.70 

19.ท่านมคีวามรูส้กึปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 126 3.68 0.73 
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ตารางท่ี 8 ระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
การท างาน N x  S.D. 

20.บรษิทัมกีารใหร้างวลัแก่ผูท้ี่
ปฏบิตังิานด ีมคีวามประพฤตทิีด่ ี 126 3.66 0.58 
21.ท่านและเพื่อนรว่มงานท างาน
รว่มกนัและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
ดว้ยความเตม็ใจ 126 3.95 0.70 

22.ท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงาน และผูบ้งัคบับญัชา 126 4.06 0.63 
23.รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัความรูแ้ละ
ความสามารถของท่าน 126 3.83 0.68 

24.รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัค่าครองชพีในปจัจบุนั 126 3.60 0.65 

25.ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆ 
ทีบ่รษิทัจดัใหเ้ป็นอยา่งด ี 126 3.60 0.61 
จากตารางที่ 8 การวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร พบว่าพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ใหร้ะดบัความพงึพอใจ ดงันี้ 

- สถานทีต่ ัง้ของบรษิทัสะดวกต่อการเดนิทาง (x  = 4.25, S.D. = 0.77) 

- ท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน และผูบ้งัคบับญัชา (x  = 4.06, S.D. = 0.63) 

- อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชต่้างๆมสีภาพด ีทนัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้าน (x  = 3.98, 

S.D. = 0.59) 

- ท่านและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกนัและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ (x  = 

3.95, S.D. = 0.70) 

- งานทีท่่านท าอยูใ่นปจัจบุนัมคีวามมัน่คง (x  = 3.91, S.D. = 0.70) 

- แสงสว่างในสถานทีท่ า งานเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน (x  = 3.90, S.D. = 0.69) 
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- เมื่อพนักงานมีปญัหาเกี่ยวกับงาน สามารถขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจาก

ผูบ้งัคบับญัชาได ้(x  = 3.90, S.D. = 0.58) 

- การไดร้บัความยตุธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชา (x  = 3.87, S.D. = 0.63) 

- ความดงัของเสยีงในสถานทีท่ างาน (x  = 3.87, S.D. = 0.61) 

- มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์เมือ่เกดิอนัตรายขึน้อยา่งเพยีงพอ (x  = 3.86, S.D. = 0.62) 

- รายไดท้ี่ท่านได้รบัมคีวามเหมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของท่าน (x  = 3.83, 

S.D. = 0.68) 

- การวางแผนผงัเครื่องจกัร อุปกรณ์ เครื่องมอืในสถานที่ท างานมีความเหมาะสม (x  = 

3.83, S.D. = 0.59) 

- สถานทีท่ างานมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะดวกแก่การท างาน (x  = 3.78, 

S.D. = 0.70) 

- มกีารแบ่งงานและความรบัผดิชอบในการท างานอย่างเป็นธรรม (x  = 3.78, S.D. = 

0.63) 

- ปรมิาณฝุน่ละอองในอากาศในสถานทีท่ างาน (x  = 3.75, S.D. = 0.64) 

- ความเหมาะสมในเวลาหยดุพกัระหว่างการท างาน (x  = 3.75, S.D. = 0.61) 

- ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงของการท างานในแต่ละวนั (x  = 3.75, S.D. = 0.58) 

- ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัเวลาท างาน (x  = 3.72, S.D. = 0.63) 

- ท่านมคีวามรูส้กึปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มในการท างาน (x  = 3.68, S.D. = 0.73) 

- บรษิทัมกีารใหร้างวลัแก่ผูท้ีป่ฏบิตังิานด ีมคีวามประพฤตทิีด่ ี(x  = 3.66, S.D. = 0.58) 

- หอ้งน ้าของพนกังานมคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ (x  = 3.64, S.D. = 0.74) 

- รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัค่าครองชพีในปจัจบุนั (x  = 3.60, S.D. = 0.65) 

- ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆ ทีบ่รษิทัจดัใหเ้ป็นอยา่งด ี(x  = 3.60, S.D. = 0.61) 

- มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะทีเ่กี่ยวกบัการท างาน (x  = 

3.56, S.D. = 0.69) 

- พนกังานมอีสิระในกาปฏบิตังิานตามหน้าที ่(x  = 3.48, S.D. = 0.82) 

เรยีงตามล าดบั ดงัตารางที ่8 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการ 
 

ตารางท่ี 9 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

1.ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพ
รา่งกายต่อการท างาน  

126 4.29 0.70 

2.ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

126 3.41 0.97 

3.ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาทีก่ าหนด 

126 3.82 0.64 

4.ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

126 3.74 0.62 

5.งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ 
ทา้ทายความสามารถ  

126 3.58 0.71 

6.ท่านมคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างาน 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

126 3.87 0.62 

7.การประสานงานภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

126 3.60 0.69 
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ตารางท่ี 9 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
(ต่อ) 

 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

8.การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัิ
อยูม่คีวามชดัเจน  

126 3.88 0.63 

9.ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คง
ในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 126 3.94 0.64 

10.ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่  126 3.87 0.64 

 

จากตารางที ่9 การวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร พบว่าพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ใหร้ะดบัความคดิเหน็ ดงันี้ 

- ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการท างาน (x  = 4.29, S.D. = 0.70) 

- ท่านมีความพอใจและรู้สึกมัน่คงในงานที่ท า  ส่งผลให้ท่านปฏิบตัิงานอย่างเต็ม

ความสามารถ (x  = 3.94, S.D. = 0.64) 

- การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยูม่คีวามชดัเจน (x  = 3.88, S.D. = 0.63) 

- ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่(x  = 3.87, S.D. = 0.64) 

- ท่านมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม (x  = 3.87, S.D. = 0.62) 

- ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด (x  = 

3.82, S.D. = 0.64) 

- ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  (x  = 

3.74, S.D. = 0.62) 

- การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน (x  = 3.60, S.D. = 0.69) 

- งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ (x  = 3.58, S.D. = 0.71) 



76 
 

 

- ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานได้

อยา่งชดัเจน (x  = 3.41, S.D. = 0.97) 

เรยีงตามล าดบั ดงัตารางที ่9 
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ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบระดบัความคิดเหน็เก่ียวประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 10  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร ทีม่ ีเพศแตกต่างกนั 
 
ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

1. ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการท างาน  
ชาย 67 4.30 0.70 ระหว่างกลุ่ม 0.02 1 0.02 0.05 0.83 

หญงิ 59 4.27 0.72 ภายในกลุ่ม 61.69 124 0.50     
รวม 126 4.29 0.70 รวม 61.71 125       
2. ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานได้
อยา่งชดัเจน 
ชาย 67 3.51 0.99 ระหว่างกลุ่ม 1.28 1 1.28 1.36 0.25 

หญงิ 59 3.31 0.95 ภายในกลุ่ม 117.2
5 

124 0.95 
    

รวม 126 3.41 0.97 รวม 118.5
4 

125 
      

3. ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด 

ชาย 67 3.85 0.63 ระหว่างกลุ่ม 0.16 1 0.16 0.39 0.53 

หญงิ 59 3.78 0.65 ภายในกลุ่ม 50.64 124 0.41     
รวม 126 3.82 0.64 รวม 50.80 125       
4. ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ชาย 67 3.70 0.63 ระหว่างกลุ่ม 0.19 1 0.19 0.49 0.48 

หญงิ 59 3.78 0.62 ภายในกลุ่ม 48.17 124 0.39     
รวม 126 3.74 0.62 รวม 48.36 125       
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ตารางท่ี 10  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร ทีม่ ีเพศแตกต่างกนั (ต่อ) 
 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

5. งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ  

ชาย 67 3.57 0.68 ระหว่างกลุ่ม 0.02 1 0.02 0.04 0.84 

หญงิ 59 3.59 0.75 ภายในกลุ่ม 62.69 124 0.51     

รวม 126 3.58 0.71 รวม 62.71 125       
6. ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

ชาย 67 3.99 0.59 ระหว่างกลุ่ม 1.80 1 1.80 4.83 0.03 

หญงิ 59 3.75 0.63 ภายในกลุ่ม 46.17 124 0.37     
รวม 126 3.87 0.62 รวม 47.97 125       
7. การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน  

ชาย 67 3.57 0.68 ระหว่างกลุ่ม 0.19 1 0.19 0.38 0.54 

หญงิ 59 3.64 0.71 ภายในกลุ่ม 59.97 124 0.48     
รวม 126 3.60 0.69 รวม 60.16 125       
8. การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน  

ชาย 67 3.87 0.63 ระหว่างกลุ่ม 0.03 1 0.03 0.08 0.77 

หญงิ 59 3.90 0.64 ภายในกลุ่ม 49.18 124 0.40     
รวม 126 3.88 0.63 รวม 49.21 125       
9. ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 
ชาย 67 3.91 0.62 ระหว่างกลุ่ม 0.10 1 0.10 0.23 0.63 

หญงิ 59 3.97 0.67 ภายในกลุ่ม 51.39 124 0.41     
รวม 126 3.94 0.64 รวม 51.49 125       
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ตารางท่ี 10  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร ทีม่ ีเพศแตกต่างกนั (ต่อ) 
 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

10. ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่  

ชาย 67 3.82 0.65 ระหว่างกลุ่ม 0.39 1 0.39 0.93 0.34 

หญงิ 59 3.93 0.64 ภายในกลุ่ม 51.58 124 0.42     
รวม 126 3.87 0.64 รวม 51.97 125       

 

จากตารางที ่10 พบว่า พนักงานทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,งานที่รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัิ
อยูม่คีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้เต็มที่ ไม่แตกต่างกนัที่ระดบั
นัยส าคญั 0.05 แต่ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถ
ในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 0.03 
ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนัมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.03  
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ตารางท่ี 11 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามชว่งอาย ุ
 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

1.ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการท างาน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 5.00 . ระหว่างกลุ่ม 1.01 4 0.25 0.50 0.73 

21-25ปี 41 4.29 0.81 ภายในกลุ่ม 60.71 121 0.50     

26-30 ปี 55 4.33 0.67 รวม 61.71 125       

31-35 ปี 25 4.16 0.62             
36-40 ปี 4 4.25 0.50             
รวม 126 4.29 0.70             

2.ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  
ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 2.00 . ระหว่างกลุ่ม 40.10 4 10.03 15.4
7 

0.00 

21-25ปี 41 2.71 0.98 ภายในกลุ่ม 78.44 121 0.65     

26-30 ปี 55 3.60 0.76 รวม 118.54 125       

31-35 ปี 25 4.00 0.58             
36-40 ปี 4 4.75 0.50             
รวม 126 3.41 0.97             
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ตารางท่ี 11 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามชว่งอาย ุ(ต่อ) 
 
ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

3.ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 4.00 . ระหว่างกลุ่ม 4.66 4 1.17 3.06 0.02 

21-25ปี 41 3.66 0.57 ภายในกลุ่ม 46.14 121 0.38     

26-30 ปี 55 3.84 0.63 รวม 50.80 125       

31-35 ปี 25 3.88 0.67             
36-40 ปี 4 4.75 0.50             
รวม 126 3.82 0.64             

4.ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 3.00 . ระหว่างกลุ่ม 3.41 4 0.85 2.29 0.06 

21-25ปี 41 3.63 0.62 ภายในกลุ่ม 44.95 121 0.37     

26-30 ปี 55 3.75 0.52 รวม 48.36 125       

31-35 ปี 25 3.80 0.76             
36-40 ปี 4 4.50 0.58             
รวม 126 3.74 0.62             
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ตารางท่ี 11 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามชว่งอาย ุ(ต่อ) 
 
ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

5.งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 5.00 . ระหว่างกลุ่ม 6.31 4 1.58 3.38 0.01 

21-25ปี 41 3.37 0.86 ภายในกลุ่ม 56.40 121 0.47     

26-30 ปี 55 3.56 0.60 รวม 62.71 125       

31-35 ปี 25 3.84 0.55             
36-40 ปี 4 4.00 0.00             
รวม 126 3.58 0.71             
6.ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 4.00 . ระหว่างกลุ่ม 3.41 4 0.85 2.32 0.06 

21-25ปี 41 3.71 0.60 ภายในกลุ่ม 44.56 121 0.37     

26-30 ปี 55 3.87 0.58 รวม 47.97 125       
31-35 ปี 25 4.04 0.61             
36-40 ปี 4 4.50 1.00             
รวม 126 3.87 0.62             
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ตารางท่ี 11 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามชว่งอาย ุ(ต่อ) 
 
ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

7.การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 4.00 . ระหว่างกลุ่ม 1.40 4 0.35 0.72 0.58 

21-25ปี 41 3.54 0.67 ภายในกลุ่ม 58.76 121 0.49     

26-30 ปี 55 3.56 0.71 รวม 60.16 125       
31-35 ปี 25 3.72 0.68             
36-40 ปี 4 4.00 0.82             
รวม 126 3.60 0.69             
8.การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 3.00 . ระหว่างกลุ่ม 3.27 4 0.82 2.15 0.08 

21-25ปี 41 3.78 0.65 ภายในกลุ่ม 45.94 121 0.38     

26-30 ปี 55 3.84 0.57 รวม 49.21 125       
31-35 ปี 25 4.12 0.60             
36-40 ปี 4 4.25 0.96             
รวม 126 3.88 0.63             
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ตารางท่ี 11 การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามชว่งอาย ุ(ต่อ) 
 
ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

9.ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 
ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 4.00 . ระหว่างกลุ่ม 0.30 4 0.07 0.17 0.95 

21-25ปี 41 3.90 0.74 ภายในกลุ่ม 51.20 121 0.42     

26-30 ปี 55 3.95 0.59 รวม 51.49 125       
31-35 ปี 25 4.00 0.65             
36-40 ปี 4 3.75 0.50             
รวม 126 3.94 0.64             
10.ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 20 ปี 

1 5.00 . ระหว่างกลุ่ม 4.89 4 1.22 3.14 0.02 

21-25ปี 41 3.83 0.54 ภายในกลุ่ม 47.08 121 0.39     

26-30 ปี 55 3.75 0.70 รวม 51.97 125       
31-35 ปี 25 4.08 0.57             
36-40 ปี 4 4.50 0.58             
รวม 126 3.87 0.64 

            
 

จากตาราง 11  พบว่า พนักงานทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพร้อมด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ,ท่านมกีารจดัล าดบั
ความส าคญัของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ,ท่านมคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตัิงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่แตกต่างกันที่ระดบั
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นยัส าคญั 0.05 แต่ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ 
ทา้ทายความสามารถ ,ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้เต็มที่ พบว่า มคี่า Sig 
เท่ากบั 0.00 ,0.02 ,0.01 ,0.02 ตามล าดบั ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานทีม่ ี
อายุแตกต่างกันมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญั 0.00 ,0.02 ,0.01 ,0.02 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 12  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  

N x  S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

1.ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการท างาน  

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 4.08 1.04 
ระหว่างกลุ่ม 

1.43 3 0.48 0.96 0.41 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 4.21 0.82 
ภายในกลุ่ม 

60.29 122 0.49 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 4.39 0.56 
รวม 

61.71 125 
      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 4.25 0.65       
      

รวม 126 4.29 0.70             
2.ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  
ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.85 0.90 
ระหว่างกลุ่ม 

4.27 3 1.42 1.52 0.21 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.21 0.98 
ภายในกลุ่ม 

114.27 122 0.94 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.36 1.02 

รวม 

118.54 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 3.54 0.88       
      

รวม 126 3.41 0.97             
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ตารางท่ี 12  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

3.ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.92 0.95 
ระหว่างกลุ่ม 

0.83 3 0.28 0.68 0.57 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.69 0.60 
ภายในกลุ่ม 

49.97 122 0.41 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.88 0.57 

รวม 

50.80 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 3.79 0.63       
      

รวม 126 3.82 0.64             
4.ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.85 0.99 
ระหว่างกลุ่ม 

2.24 3 0.75 1.98 0.12 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.52 0.57 
ภายในกลุ่ม 

46.11 122 0.38 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.75 0.48 
รวม 

48.36 125 
      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 3.89 0.69       
      

รวม 126 3.74 0.62             
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ตารางท่ี 12  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

5.งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ  

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.62 0.77 
ระหว่างกลุ่ม 

3.82 3 1.27 2.64 0.05 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.62 0.86 
ภายในกลุ่ม 

58.89 122 0.48 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.41 0.65 

รวม 

62.71 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 3.86 0.52       
      

รวม 126 3.58 0.71             
6.ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.92 0.95 
ระหว่างกลุ่ม 

0.39 3 0.13 0.33 0.80 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.83 0.60 
ภายในกลุ่ม 

47.58 122 0.39 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.84 0.53 

รวม 

47.97 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 3.96 0.64       
      

รวม 126 3.87 0.62             
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ตารางท่ี 12  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

7.การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.77 0.60 
ระหว่างกลุ่ม 

1.52 3 0.51 1.05 0.37 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.48 0.95 
ภายในกลุ่ม 

58.64 122 0.48 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.55 0.60 

รวม 

60.16 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 3.75 0.59       
      

รวม 126 3.60 0.69             
8.การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.85 0.90 
ระหว่างกลุ่ม 

1.87 3 0.62 1.61 0.19 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.79 0.68 
ภายในกลุ่ม 

47.34 122 0.39 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.82 0.58 

รวม 

49.21 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 4.11 0.50       
      

รวม 126 3.88 0.63             
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ตารางท่ี 12  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

9.ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 
ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.92 0.76 
ระหว่างกลุ่ม 

1.20 3 0.40 0.97 0.41 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.83 0.66 
ภายในกลุ่ม 

50.29 122 0.41 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.91 0.58 

รวม 

51.49 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 4.11 0.69       
      

รวม 126 3.94 0.64             
10.ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่  

ต ่ากว่า
มธัยมศกึษา 

13 3.92 0.76 
ระหว่างกลุ่ม 

2.12 3 0.71 1.73 0.16 

มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

29 3.69 0.81 
ภายในกลุ่ม 

49.84 122 0.41 
    

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
หรอื ปวช. 

56 3.86 0.62 

รวม 

51.97 125 

      

อนุปรญิญา 
หรอื ปวส. 

28 4.07 0.38 

            
รวม 126 3.87 0.64             
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จากตารางที่ 12 พบว่า พนักงานที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ,ท่าน
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน ,
ท่านสามารถท างานทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาที่ก าหนด ,ท่านมกีาร
จดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวาม
น่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน 
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานที่
ท่านปฏบิตัิอยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สกึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่าน
ปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ต็มที่ ไม่
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  
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ตารางท่ี 13  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามช่วงอายกุารท างาน 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

1.ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการท างาน  
ต ่ากว่า 1 ปี 23 4.09 0.90 ระหว่าง

กลุ่ม 
1.34 3 0.45 0.90 0.44 

1 - 3 ปี 60 4.32 0.62 ภายในกลุ่ม 60.38 122 0.49     

3 - 5 ปี 27 4.30 0.78 รวม 61.71 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.44 0.51       
      

รวม 126 4.29 0.70             

2.ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  
ต ่ากว่า 1 ปี 23 2.70 1.06 ระหว่าง

กลุ่ม 
34.31 3 11.4

4 
16.5

6 
0.00 

1 - 3 ปี 60 3.27 0.90 
ภายในกลุ่ม 

84.23 122 0.69 
    

3 - 5 ปี 27 3.70 0.54 
รวม 

118.5
4 

125 
      

มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.50 0.52       
      

รวม 126 3.41 0.97             
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ตารางท่ี 13  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามช่วงอายกุารท างาน (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

3.ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.48 0.73 ระหว่าง
กลุ่ม 

10.52 3 3.51 10.6
3 

0.00 

1 - 3 ปี 60 3.70 0.46 ภายในกลุ่ม 40.28 122 0.33     
3 - 5 ปี 27 4.00 0.62 รวม 50.80 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.44 0.63       
      

รวม 126 3.82 0.64             
4.ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.52 0.73 ระหว่าง
กลุ่ม 

7.17 3 2.39 7.08 0.00 

1 - 3 ปี 60 3.63 0.49 ภายในกลุ่ม 41.18 122 0.34     
3 - 5 ปี 27 3.81 0.56 รวม 48.36 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.31 0.70       
      

รวม 126 3.74 0.62             
5.งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ  

ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.39 0.78 ระหว่าง
กลุ่ม 

3.31 3 1.10 2.26 0.08 

1 - 3 ปี 60 3.52 0.75 ภายในกลุ่ม 59.40 122 0.49     
3 - 5 ปี 27 3.67 0.55 รวม 62.71 125       

มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 3.94 0.57       
      

รวม 126 3.58 0.71             
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ตารางท่ี 13  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามช่วงอายกุารท างาน (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

6.ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.61 0.66 ระหว่าง
กลุ่ม 

8.79 3 2.93 9.13 0.00 

1 - 3 ปี 60 3.77 0.56 ภายในกลุ่ม 39.17 122 0.32     
3 - 5 ปี 27 3.96 0.52 รวม 47.97 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.50 0.52       
      

รวม 126 3.87 0.62             
7.การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.48 0.59 ระหว่าง
กลุ่ม 

4.82 3 1.61 3.54 0.02 

1 - 3 ปี 60 3.47 0.72 ภายในกลุ่ม 55.34 122 0.45     
3 - 5 ปี 27 3.78 0.64 รวม 60.16 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.00 0.63       
      

รวม 126 3.60 0.69             
8.การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.52 0.73 ระหว่าง
กลุ่ม 

6.88 3 2.29 6.60 0.00 

1 - 3 ปี 60 3.88 0.56 ภายในกลุ่ม 42.34 122 0.35     
3 - 5 ปี 27 3.89 0.51 รวม 49.21 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.38 0.62       
      

รวม 126 3.88 0.63             
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ตารางท่ี 13  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามช่วงอายกุารท างาน (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน  N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

9.ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 
ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.78 0.80 ระหว่าง

กลุ่ม 
1.47 3 0.49 1.19 0.32 

1 - 3 ปี 60 3.90 0.57 ภายในกลุ่ม 50.03 122 0.41     
3 - 5 ปี 27 4.04 0.59 รวม 51.49 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.13 0.72       
      

รวม 126 3.94 0.64             
10.ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่  

ต ่ากว่า 1 ปี 23 3.65 0.65 ระหว่าง
กลุ่ม 

5.63 3 1.88 4.94 0.00 

1 - 3 ปี 60 3.88 0.56 ภายในกลุ่ม 46.34 122 0.38     
3 - 5 ปี 27 3.74 0.76 รวม 51.97 125       
มากกว่า 5 ปี
ขึน้ไป 

16 4.38 0.50 

            
รวม 126 3.87 0.64             

 

จากตารางที่ 13 พบว่า พนักงานที่มีอายุการท างานที่แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ,งานที่
รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 แต่ความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความ
ช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน 
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ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานที่
ท่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ พบว่า มคี่า 
Sig เท่ากบั 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.02 , 0.00 , 0.00 ตามล าดบั ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ
ท างาน แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.02 , 0.00 , 0.00 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 14 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานได้
อยา่งชดัเจน จ าแนกตามอายกุารท างาน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

อายกุาร
ท างาน 

N x  

อายกุารท างาน 
ต ่ากว่า 
1 ปี 

1 - 3 
ปี 

3 - 5 
ปี 

มากกว่า 
5 ปีขึน้
ไป 

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การปฏบิตังิาน

แก่เพื่อน
รว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

ต ่ากว่า 1 ปี 23 2.70 

    
-1.01* 
(0.00) 

-1.80* 
(0.00) 

1 - 3 ปี 60 3.27 
      

-1.23* 
(0.00) 

3 - 5 ปี 27 3.70 
      

-0.80* 
(0.03) 

มากกว่า 5 
ปีขึน้ไป 

16 4.50 

        
 

จากตารางที ่14 แสดงว่าพนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการท างาน 3 - 5 ปี โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มี
ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความช านาญการปฏบิตัิงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน  น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการ
ท างาน 3 - 5 ปี โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.01 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุ
การท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็
เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่มีอีายุการท างาน มากกว่า 5 
ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.80 

 
พนักงานทีม่อีายุการท างาน 3 - 5 ปีมคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ

ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 3 - 5 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
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ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่มีอีายุการท างาน มากกว่า 5 
ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.23 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 1 - 3 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่มีอีายุการท างาน มากกว่า 5 
ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.80 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด  
จ าแนกตามอายกุารท างาน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

อายกุาร
ท างาน 

N x  

อายกุารท างาน 
ต ่ากว่า 1 
ปี 

1 - 3 ปี 3 - 5 ปี มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีามเวลา

ทีก่ าหนด  

ต ่ากว่า 1 
ปี 

23 3.48 

    
-0.52* 
(0.02) 

-0.96* 
(0.00) 

1 - 3 ปี 60 3.70 
      

-0.74* 
(0.00) 

3 - 5 ปี 27 4.00         
มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

16 4.44 

        
 

จากตารางที ่15 แสดงว่าพนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการท างาน 3 - 5 ปี โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มี
ระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน 3 - 5 ปี โดย
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.52 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุ
การท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็
เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนกังานที่มอีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.96 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 1 - 3 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาที่ก าหนด น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.74 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านมีการจดัล าดบัความส าคัญของงานเพื่อให้งานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
จ าแนกตามอายกุารท างาน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน 

อายกุาร
ท างาน 

N x  

อายกุารท างาน 
ต ่ากว่า 1 
ปี 

1 - 3 ปี 3 - 5 ปี มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

ท่านมกีารจดัล าดบั
ความส าคญัของงาน
เพื่อใหง้านส าเรจ็
ตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

ต ่ากว่า 1 
ปี 

23 3.52 

      

-0.79* 
(0.00) 

1 - 3 ปี 60 3.63 
      

-0.68* 
(0.00) 

3 - 5 ปี 27 3.81         
มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

16 4.31 

        
 

จากตารางที ่16 แสดงว่าพนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนกังานทีม่อีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 
1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพื่อให้งานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  น้อยกว่า พนักงานที่มีอายุการท างาน 
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.79 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 1 - 3 ปีมคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.68 
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ตารางท่ี 17 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรือ่ง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม  จ าแนกตามอายุการท างาน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน 

อายกุาร
ท างาน 

N x  

อายกุารท างาน 
ต ่ากว่า 
1 ปี 

1 - 3 
ปี 

3 - 5 
ปี 

มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

ท่านมี
ความสามารถใน
การตดัสนิใจแกไ้ข
ปญัหาในการ
ท างาน ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เหมาะสม 

ต ่ากว่า 1 
ปี 

23 3.61 

      

-0.89* 
(0.00) 

1 - 3 ปี 60 3.77 
      

-0.73* 
(0.00) 

3 - 5 ปี 27 3.96 
      

-0.54* 
(0.03) 

มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

16 4.50 

        
 

จากตารางที ่17 แสดงว่าพนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนกังานทีม่อีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 
1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.89 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 1 - 3 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในท่านมคีวามสามารถในเรื่อง การตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.73 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 3 - 5 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 3 - 5 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในท่านมคีวามสามารถในเรื่อง การตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.54 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรือ่ง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยูม่คีวามชดัเจน จ าแนกตามอายกุารท างาน เป็นรายคู่ 
โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

อายกุาร
ท างาน 

N x  

อายกุารท างาน 
ต ่ากว่า 
1 ปี 

1 - 3 
ปี 

3 - 5 
ปี 

มากกว่า 
5 ปีขึน้
ไป 

การมอบหมาย
งานทีท่่านปฏบิตัิ
อยูม่คีวามชดัเจน  

ต ่ากว่า 1 
ปี 

23 3.52 

      

-0.85* 
(0.00) 

1 - 3 ปี 60 3.88 
      

-0.49* 
(0.00) 

3 - 5 ปี 27 3.89         
มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

16 4.38 

        
 

จากตารางที ่18 แสดงว่าพนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนกังานทีม่อีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 
1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัิ
อยูม่คีวามชดัเจน น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั -0.85 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 1 - 3 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานที่ท่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน น้อยกว่า 
พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.49 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่จ าแนกตามอายกุารท างาน เป็น
รายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

อายกุาร
ท างาน 

N x  

อายกุารท างาน 
ต ่ากว่า 
1 ปี 

1 - 3 
ปี 

3 - 5 
ปี 

มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยูใ่น
ความรบัผดิชอบ

ไดเ้ตม็ที ่

ต ่ากว่า 1 
ปี 

23 3.65 
      

-0.72* 
(0.01) 

1 - 3 ปี 60 3.88 
      

-0.49* 
(0.05) 

3 - 5 ปี 27 3.74 
      

-0.63* 
(0.02) 

มากกว่า 
5 ปีขึน้ไป 

16 4.38 
        

 

 
จากตารางที ่19 แสดงว่าพนักงานทีม่อีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มคีวามแตกต่างเป็น

รายคู่กบัพนกังานทีม่อีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 
1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่อยู่ใน
ความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.72 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 1 - 3 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ น้อยกว่า 
พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.49 

พนักงานทีม่อีายุการท างาน 3 - 5 ปี มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่อีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยพนักงานมอีายุการท างาน 3 - 5 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ น้อยกว่า 
พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.63 
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ตารางท่ี 20  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

1.ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการท างาน  
ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 4.07 1.10 
ระหว่าง
กลุ่ม 

1.19 3 0.40 0.80 0.50 

9,001 - 
11000 บาท 

60 4.30 0.65 
ภายในกลุ่ม 

60.52 122 0.50 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 4.29 0.64 
รวม 

61.71 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.50 0.53       
      

รวม 126 4.29 0.70             
2.ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  
ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 2.33 0.49 
ระหว่าง
กลุ่ม 

45.87 3 15.29 25.67 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.13 0.95 
ภายในกลุ่ม 

72.67 122 0.60 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 3.95 0.59 
รวม 

118.54 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.50 0.53       
      

รวม 126 3.41 0.97             
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ตารางท่ี 20  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

3.ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.07 0.70 
ระหว่าง
กลุ่ม 

13.28 3 4.43 14.40 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.78 0.42 
ภายในกลุ่ม 

37.52 122 0.31 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 4.00 0.63 
รวม 

50.80 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.40 0.70       
      

รวม 126 3.82 0.64             
4.ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.07 0.59 
ระหว่าง
กลุ่ม 

12.63 3 4.21 14.38 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.77 0.46 
ภายในกลุ่ม 

35.73 122 0.29 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 3.76 0.62 
รวม 

48.36 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.50 0.53       
      

รวม 126 3.74 0.62             
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ตารางท่ี 20  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

5.งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 2.87 0.92 
ระหว่าง
กลุ่ม 

9.62 3 3.21 7.37 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.60 0.62 
ภายในกลุ่ม 

53.08 122 0.44 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 3.73 0.63 
รวม 

62.71 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 3.90 0.57       
      

รวม 126 3.58 0.71             
6.ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในการท างาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.40 0.63 
ระหว่าง
กลุ่ม 

8.27 3 2.76 8.47 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.80 0.55 
ภายในกลุ่ม 

39.70 122 0.33 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 4.00 0.55 
รวม 

47.97 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.50 0.71       
      

รวม 126 3.87 0.62             
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ตารางท่ี 20  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

7.การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 2.93 0.70 
ระหว่าง
กลุ่ม 

8.80 3 2.93 6.97 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.63 0.64 
ภายในกลุ่ม 

51.35 122 0.42 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 3.71 0.68 
รวม 

60.16 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.00 0.47       
      

รวม 126 3.60 0.69             
8.การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.13 0.64 
ระหว่าง
กลุ่ม 

10.32 3 3.44 10.79 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.92 0.56 
ภายในกลุ่ม 

38.89 122 0.32 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 4.02 0.52 
รวม 

49.21 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.20 0.63       
      

รวม 126 3.88 0.63             
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ตารางท่ี 20  การเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (ต่อ) 

ประสทิธภิาพ
การท างาน N x  S.D. 

แหล่งความ
แปรปรวน S.S df M.S F Sig. 

9.ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 
ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.27 0.59 
ระหว่าง
กลุ่ม 

8.50 3 2.83 8.04 0.00 

9,001 - 
11000 บาท 

60 4.02 0.60 
ภายในกลุ่ม 

42.99 122 0.35 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 3.98 0.57 
รวม 

51.49 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.30 0.67       
      

รวม 126 3.94 0.64             
10.ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.47 0.74 
ระหว่าง
กลุ่ม 

5.15 3 1.72 4.47 0.01 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.82 0.54 
ภายในกลุ่ม 

46.82 122 0.38 
    

11,001 - 
13,000 บาท 

41 4.00 0.67 
รวม 

51.97 125 
      

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.30 0.67 
            

รวม 126 3.87 0.64             
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จากตารางที่ 20 พบว่า พนักงานที่มีอายุการท างานที่แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพร้อมด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ไม่
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 แต่ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง  
ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตัิงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่าง
ชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่าน
มกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการ
ท างาน ไดอ้ยา่งถูกต้องเหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมาย
งานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ พบว่า 
มคี่า Sig เท่ากบั 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.01 ตามล าดบั ซึง่มี
ค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพการท างาน แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญั 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00, 0.00 , 
0.00 , 0.00 , 0.01  ตามล าดบั ดงัตาราง 4.8 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานได้
อยา่งชดัเจน  จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
รว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  9,000 
บาท 

15 2.33 

  

-0.80* 
(0.01) 

-1.62* 
(0.00) 

-2.17* 
(0.00) 

9,001 - 11000 
บาท 

60 3.13 
    

-0.82* 
(0.00) 

-1.37* 
(0.00) 

11,001 - 
13,000 บาท 

41 3.95 
        

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.50 
        

 

จากตารางที ่21 แสดงว่าพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 
บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 
11000 บาท  โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.80 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตัิงานแก่เพื่อน
รว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดย
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.62 
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พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตัิงานแก่เพื่อน
รว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดย
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -2.17 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนกังานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.82 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนกังานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.37 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด  
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  9,000 
บาท 

15 3.07 

  

-0.72* 
(0.00) 

-0.93* 
(0.00) 

-1.33* 
(0.00) 

9,001 - 11000 
บาท 

60 3.78 
      

-0.62* 
(0.02) 

11,001 - 
13,000 บาท 

41 4.00 
        

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.40 
        

จากตารางที ่22 แสดงว่าพนักงานที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 
บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท  โดย
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.72 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั -0.93 
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พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั -1.33 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนกังานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถ
ท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาที่ก าหนด น้อยกว่า พนักงานที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.62 
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ตารางท่ี 23 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านมีการจดัล าดบัความส าคัญของงานเพื่อให้งานส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.07 

  

-0.70* 
(0.00) 

-0.69* 
(0.00) 

-1.43* 
(0.00) 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.77 
      

-0.73* 
(0.00) 

11,001 - 
13,000 บาท 

41 3.76 
      

-0.74* 
(0.00) 

13,001 - 
15,000 บาท 

10 4.50 
        

 

จากตารางที ่23 แสดงว่าพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 
บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท  โดย
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.70 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคัญของงานเพื่อให้งานส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั -0.69 
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พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคัญของงานเพื่อให้งานส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั -1.43 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนกังานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีาร
จดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.73 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนกังานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
11,001 - 13,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีาร
จดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.74 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง งานที่รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 2.87 

  

-0.73* 
(0.00) 

-0.87* 
(0.00) 

-1.03* 
(0.00) 

9,001 - 
11000 
บาท 

60 3.60 

        
11,001 - 
13,000 
บาท 

41 3.73 

        
13,001 - 
15,000 
บาท 

10 3.90 

        
 
จากตารางที ่24 แสดงว่าพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 

บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ น้อย
กว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท  โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.73 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
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ท างาน ในเรื่อง งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่ ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.87 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่ ี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.03 
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ตารางท่ี 25 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรือ่ง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างานไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม  
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างานได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

15 3.40 

    

-0.60* 
(0.01) 

-1.10* 
(0.00) 

9,001 - 
11000 
บาท 

60 3.80 

      

-0.70* 
(0.01) 

11,001 - 
13,000 
บาท 

41 4.00 

        
13,001 - 
15,000 
บาท 

10 4.50 

        
 

จากตารางที ่25 แสดงว่าพนักงานที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 
บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม   น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท 
โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.60 
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พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม   น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.10 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนกังานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมี
ความสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   น้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.70 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรือ่ง การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู่ 
โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 2.93 

  

-0.70* 
(0.00) 

-0.77* 
(0.00) 

-1.07* 
(0.00) 

9,001 - 
11000 
บาท 

60 3.63 

        
11,001 - 
13,000 
บาท 

41 3.71 

        
13,001 - 
15,000 
บาท 

10 4.00 

        
 

จากตารางที ่26 แสดงว่าพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 
บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง การประสานงานภายในบริษัทมีความชัดเจน น้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.70 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
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ท างาน ในเรือ่ง การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.77 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรือ่ง การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.07 
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ตารางท่ี 27 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรือ่ง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็น
รายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

การมอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.13 

  

-0.78* 
(0.00) 

-0.89* 
(0.00) 

-1.07* 
(0.00) 

9,001 - 
11000 
บาท 

60 3.92 

        
11,001 - 
13,000 
บาท 

41 4.02 

        
13,001 - 
15,000 
บาท 

10 4.20 

        
 
จากตารางที ่27 แสดงว่าพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 

บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานที่ท่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน น้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.78 

 พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
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ท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.89 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -1.07 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านมีความพอใจและรู้สึกมัน่คงในงานที่ท า  ส่งผลให้ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายได้
เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.27 

  

-0.75* 
(0.00) 

-0.71* 
(0.00) 

-1.03* 
(0.00) 

9,001 - 
11000 
บาท 

60 4.02 

        
11,001 - 
13,000 
บาท 

41 3.98 

        
13,001 - 
15,000 
บาท 

10 4.30 

        
 

จากตารางที ่28 แสดงว่าพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 
บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่าน
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 
บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.75 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
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ท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเต็ม
ความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.71 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเต็ม
ความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.03 
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ตารางท่ี 29 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านมีความพอใจและรู้สึกมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีScheffe 

ประสทิธภิาพ
การท างาน 

รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 

N x  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต ่ากว่า
หรอื
เท่ากบั  
9,000 
บาท 

9,001 - 
11000 
บาท 

11,001 - 
13,000 
บาท 

13,001 - 
15,000 
บาท 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ

รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  
9,000 บาท 

15 3.47 

    

-0.53* 
(0.05) 

-0.83* 
(0.02) 

9,001 - 
11000 บาท 

60 3.82 
        

11,001 - 
13,000 
บาท 

41 4.00 

        
13,001 - 
15,000 
บาท 

10 4.30 

        
จากตารางที ่29 แสดงว่าพนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 

บาท มคีวามแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดย
พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ น้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.53 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000 บาท มคีวามแตกต่างเป็น
รายคู่กบัพนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยพนักงานมทีีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้เต็มที่ น้อยกว่า พนักงานที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท โดยผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั -0.83 
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ตอนท่ี 5 การหาความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดล้อมการท างาน กบั ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

ตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดล้อมการท างานในด้านกายภาพ กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร 

 

ดา้น
กายภาพ 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สุขภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การปฏบิตังิาน

แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั
มคีวามชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ดา้นกายภาพ 1.00                     

ท่านมคีวามพรอ้ม
ดา้นสุขภาพ
ร่างกายต่อการ
ท างาน  

0.33** 1.00                   

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 
ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่
เพือ่นรว่มงานได้
อย่างชดัเจน  

0.35** 0.03 1.00                 
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ตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดล้อมการท างานในด้านกายภาพ กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

ดา้น
กายภาพ 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สุขภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การปฏบิตังิาน

แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั
มคีวามชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีามเวลาที่
ก าหนด 

0.69** 0.40 0.38 1.00               

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญัของ
งานเพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.62** 0.43 0.39 0.71 1.00             
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ตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดล้อมการท างานในด้านกายภาพ กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

ดา้น
กายภาพ 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สุขภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การปฏบิตังิาน

แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั
มคีวามชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

งานทีร่บัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ ทา้
ทายความสามารถ  

0.42** 0.05 0.36 0.36 0.37 1.00           

ท่านมี
ความสามารถใน
การตดัสนิใจแกไ้ข
ปญัหาในการ
ท างาน ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม 

0.53** 0.36 0.34 0.61 0.49 0.42 1.00         

การประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

0.51** 0.17 0.27 0.50 0.42 0.47 0.42 1.00       
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ตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดล้อมการท างานในด้านกายภาพ กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 

 

ดา้น
กายภาพ 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สุขภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่

เพือ่นรว่มงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงานเพือ่ให้
งานส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั

มคีวาม
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

การมอบหมายงาน
ทีท่่านปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

0.62** 0.26 0.30 0.51 0.51 0.44 0.41 0.53 1.00     

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.57** 0.34 0.25 0.52 0.56 0.43 0.52 0.52 0.58 1.00   

ท่านสามารถท างาน
ทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ 

0.44** 0.19 0.24 0.39 0.44 0.44 0.30 0.42 0.60 0.46 1.00 

x   3.84 4.29 3.41 3.82 3.74 3.58 3.87 3.60 3.88 3.94 3.87 

S.D. 0.47 0.70 0.97 0.64 0.62 0.71 0.62 0.69 0.63 0.64 0.64 
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จากตารางที ่30 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ  ในด้านกายภาพ พบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในด้าน
กายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพร้อมด้านสุขภาพ
ร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตัิงานแก่
เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ,ท่านมคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน ,การมอบหมายงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สึก
มัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์สภาพแวดลอ้มการท างานในดา้นจติวทิยา กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร  

 

ดา้น
จติวทิยา 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ดา้นจติวทิยา 1.00                     

ท่านมคีวามพรอ้ม
ดา้นสุขภาพ
ร่างกายต่อการ
ท างาน  

0.27 1.00                   

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 
ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่
เพือ่นรว่มงานได้
อย่างชดัเจน  

0.38 0.03 1.00                 
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ตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดลอ้มการท างานในด้านจติวทิยา กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 

 

ดา้น
จติวทิยา 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายไดส้ าเรจ็
ลุล่วงไดอ้ย่างดตีาม
เวลาทีก่ าหนด 

0.73 0.40 0.38 1.00               

ท่านมกีารจดัล าดบั
ความส าคญัของ
งานเพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

0.64 0.43 0.39 0.71 1.00             
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ตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดลอ้มการท างานในด้านจติวทิยา กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 

 

ดา้น
จติวทิยา 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

งานทีร่บัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ ทา้
ทายความสามารถ  

0.50 0.05 0.36 0.36 0.37 1.00           

ท่านมี
ความสามารถใน
การตดัสนิใจแกไ้ข
ปญัหาในการ
ท างาน ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม 

0.60 0.36 0.34 0.61 0.49 0.42 1.00         

การประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

0.52 0.17 0.27 0.50 0.42 0.47 0.42 1.00       
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ตารางท่ี 31 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดลอ้มการท างานในด้านจติวทิยา กบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 

 

ดา้น
จติวทิยา 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สุขภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การปฏบิตังิาน

แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ทา่นมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

การมอบหมายงานที่
ท่านปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

0.59 0.26 0.30 0.51 0.51 0.44 0.41 0.53 1.00     

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 

0.63 0.34 0.25 0.52 0.56 0.43 0.52 0.52 0.58 1.00   

ท่านสามารถท างาน
ทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ 

0.49 0.19 0.24 0.39 0.44 0.44 0.30 0.42 0.60 0.46 1.00 

x   3.76 4.29 3.41 3.82 3.74 3.58 3.87 3.60 3.88 3.94 3.87 
S.D. 0.46 0.70 0.97 0.64 0.62 0.71 0.62 0.69 0.63 0.64 0.64 
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จากตารางที ่31 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในด้านจิตวิทยา พบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในด้าน
จติวทิยา มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มด้านสุขภาพ
ร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตัิงานแก่
เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ,ท่านมคีวามสามารถในการ
ตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน ,การมอบหมายงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สึก
มัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 32 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องความดงัของเสยีง
ในสถานที่ท างาน กับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานระดับ
ปฏบิตักิาร 
 

ความดงัของ
เสยีงใน
สถานที่
ท างาน 

ความ
ดงัของ
เสยีงใน
สถานที่
ท างาน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สขุภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ  

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า สง่ผล

ใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่าง

เตม็
ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ความดงัของ
เสยีงใน
สถานที่
ท างาน 

1.00           

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อ
การท างาน  

0.28** 1.00         

ทา่นสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุลว่งได้
อยา่งดตีาม
เวลาทีก่ าหนด 

0.49** 0.40** 1.00       
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ตารางท่ี 32 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องความดงัของเสยีง
ในสถานที่ท างาน กับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานระดับ
ปฏบิตักิาร (ต่อ) 

ความดงัของ
เสยีงใน
สถานที่
ท างาน 

ความ
ดงัของ
เสยีงใน
สถานที่
ท างาน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สขุภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ  

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า สง่ผล

ใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่าง

เตม็
ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 
ทา้ทาย
ความสามารถ  

0.29** 0.05 0.36 1.00     

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.39** 0.34** 0.52 0.43 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.28** 0.19* 0.39 0.44 0.46 1.00 

x  3.87 4.29 3.82 3.58 3.94 3.87 
S.D. 0.61 0.70 0.64 0.71 0.64 0.64 
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จากตารางที ่32 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ  ในเรื่องความดังของเสียงในสถานที่ท างาน  พบว่ า 
สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องความดังของเสียงในสถานที่ท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ,ท่าน
สามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวาม
น่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่าน
ปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 33 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องแสงสว่างในสถานที่
ท างานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 
แสงสว่างใน
สถานที่
ท างาน

เพยีงพอต่อ
การ

ปฏบิตังิาน 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ใน
ความ

รบัผดิชอ
บได้
เตม็ที ่ 

แสงสว่างใน
สถานทีท่ า 
งานเพยีงพอ
ต่อการ
ปฏบิตังิาน 

1.00           

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อ
การท างาน  

0.36** 1.00         

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

0.56** 0.40 1.00       
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ตารางท่ี 33 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องแสงสว่างในสถานที่
ท างานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 
แสงสว่างใน
สถานที่
ท างาน

เพยีงพอต่อ
การ

ปฏบิตังิาน 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ใน
ความ

รบัผดิชอ
บได้
เตม็ที ่ 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความ
น่าสนใจ ทา้
ทาย
ความสามารถ  

0.21* 0.05 0.36 1.00     

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.42** 0.34 0.52 0.43 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.32** 0.19 0.39 0.44 0.46 1.00 
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ตารางท่ี 33 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องแสงสว่างในสถานที่
ท างานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 
แสงสว่างใน
สถานที่
ท างาน

เพยีงพอต่อ
การ

ปฏบิตังิาน 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ใน
ความ

รบัผดิชอ
บได้
เตม็ที ่ 

x  3.90 4.29 3.82 3.58 3.94 3.87 
S.D. 0.69 0.70 0.64 0.71 0.64 0.64 

 

จากตารางที ่33 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ  ในเรื่องแสงสว่างในสถานที่ท างานเพยีงพอต่อการปฏบิตัิงาน
พบว่า สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรือ่งแสงสว่างในสถานทีท่ างานเพยีงพอต่อการปฏบิตังิานมี
ความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง งานที่รบัผิดชอบมคีวามน่าสนใจท้าทาย
ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนในเรือ่ง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่าน
มคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่าน
สามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 34 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องปรมิาณฝุ่นละออง
ในอากาศในสถานทีท่ างานกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร 
 

 
ปรมิาณ
ฝุน่ละออง
ในอากาศ

ใน
สถานที่
ท างาน 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า สง่ผลให้
ท่านปฏบิตังิาน

อย่างเตม็
ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ปรมิาณฝุ่น
ละอองใน
อากาศใน
สถานที่
ท างาน 

1.00           

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อ
การท างาน  

0.18* 1.00         

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

0.44** 0.40 1.00       
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ตารางท่ี 34 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องปรมิาณฝุ่นละออง
ในอากาศในสถานทีท่ างานกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 
ปรมิาณ
ฝุน่ละออง
ในอากาศ

ใน
สถานที่
ท างาน 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า สง่ผลให้
ท่านปฏบิตังิาน

อย่างเตม็
ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความ
น่าสนใจ ทา้
ทาย
ความสามารถ  

0.37** 0.05 0.36 1.00     

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.43** 0.34 0.52 0.43 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.35** 0.19 0.39 0.44 0.46 1.00 
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ตารางท่ี 34 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องปรมิาณฝุ่นละออง
ในอากาศในสถานทีท่ างานกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 
ปรมิาณ
ฝุน่ละออง
ในอากาศ

ใน
สถานที่
ท างาน 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า สง่ผลให้
ท่านปฏบิตังิาน

อย่างเตม็
ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

x  3.75 4.29 3.82 3.58 3.94 3.87 

S.D. 0.64 0.70 0.64 0.71 0.64 0.64 
 

จากตารางที ่34 จากตารางความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการ
ท างาน ของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ  ในเรื่องปรมิาณฝุ่นละอองในอากาศในสถานที่ท างาน 
พบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในสถานที่ท างาน มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วง
ได้อย่างดตีามเวลาที่ก าหนด ,งานที่รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ,ท่านมี
ความพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ ,ท่าน
สามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 35 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องสถานที่ท างานมี
ความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสะดวกแก่การท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

สถานที่
ท างานมี

ความสะอาด 
เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
สะดวกแก่
การท างาน 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยูใ่น

ความ
รบัผดิชอบได้

เตม็ที ่ 

สถานที่
ท างานมี
ความสะอาด 
เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
สะดวกแก่
การท างาน 

1.00         

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อ
การท างาน  

0.21* 1.00       

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

0.53** 0.40 1.00     
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ตารางท่ี 35 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องสถานที่ท างานมี
ความสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสะดวกแก่การท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 สถานที่
ท างานมี

ความ
สะอาด เป็น

ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
สะดวกแก่
การท างาน 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สุขภาพ
รา่งกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่านสามารถ
ท างานที่

ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่

ก าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่

ในความ
รบัผดิชอบได้

เตม็ที ่ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.50** 0.34 0.52 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.38** 0.19 0.39 0.46 1.00 

x  3.78 4.29 3.82 3.94 3.87 

S.D. 0.70 0.70 0.64 0.64 0.64 
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จากตารางที ่35 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ  ในเรื่องสถานที่ท างานมคีวามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกแก่การท างานพบว่า สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องสถานทีท่ างานมคีวามสะอาดเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยสะดวกแก่การท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่าน
มคีวามพรอ้มด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนในเรื่อง ท่าน
สามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างาน
ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 36 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องสถานที่ตัง้ของ
บรษิัทสะดวกต่อการเดนิทางกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

สถานทีต่ ัง้
ของบรษิทั
สะดวกต่อ
การเดนิทาง 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

รา่งกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีามเวลาที่

ก าหนด 

ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 

ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่างเตม็

ความสามารถ 
สถานทีต่ ัง้
ของบรษิทั
สะดวกต่อ
การเดนิทาง 

1.00       

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อ
การท างาน  

0.36** 1.00     

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

0.49** 0.40 1.00   
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ตารางท่ี 36 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องสถานที่ตัง้ของ
บรษิัทสะดวกต่อการเดนิทางกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

สถานทีต่ ัง้
ของบรษิทั
สะดวกต่อ
การเดนิทาง 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

รา่งกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีามเวลาที่

ก าหนด 

ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 

ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่างเตม็

ความสามารถ 
ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 0.42** 0.34 0.52 1.00 

x  4.25 4.29 3.82 3.94 

S.D. 0.77 0.70 0.64 0.64 
 

จากตารางที ่36 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ  ในเรื่องสถานที่ตัง้ของบริษัทสะดวกต่อการเดินทางพบว่า 
สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องสถานที่ตัง้ของบรษิทัสะดวกต่อการเดนิทางมคีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ,ท่าน
สามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ ที่ระดบันัยส าคญั 
0.01  
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ตารางท่ี 37 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์สภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมอื 
เครือ่งใชต่้างๆมสีภาพด ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการใชง้านกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

อุปกรณ์ 
เครื่องมอื 
เครื่องใช้
ต่างๆมี
สภาพด ี
ทนัสมยั 
เหมาะสม
กบัการใช้
งาน 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

อุปกรณ์ 
เครือ่งมอื 
เครือ่งใช้
ต่างๆมสีภาพ
ด ีทนัสมยั 
เหมาะสมกบั
การใชง้าน 

1.00           

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

0.57** 1.00         
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ตารางท่ี 37 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์สภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมอื 
เครือ่งใชต่้างๆมสีภาพด ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการใชง้านกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

อุปกรณ์ 
เครื่องมอื 
เครื่องใช้
ต่างๆมี
สภาพด ี
ทนัสมยั 
เหมาะสม
กบัการใช้
งาน 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 0.47** 0.71 1.00       

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ  0.19* 0.36 0.37 1.00     
ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 0.44** 0.52 0.56 0.43 1.00   
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ตารางท่ี 37 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์สภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมอื 
เครือ่งใชต่้างๆมสีภาพด ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการใชง้านกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

อุปกรณ์ 
เครื่องมอื 
เครื่องใช้
ต่างๆมี
สภาพด ี
ทนัสมยั 
เหมาะสม
กบัการใช้
งาน 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยูใ่น

ความ
รบัผดิชอบได้

เตม็ที ่ 0.27** 0.39 0.44 0.44 0.46 1.00 

x  3.98 3.82 3.74 3.58 3.94 3.87 

S.D. 0.59 0.64 0.62 0.71 0.64 0.64 

 
จากตารางที ่37 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ  ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องใช้ต่างๆมสีภาพดี ทนัสมยั 
เหมาะสมกบัการใช้งานพบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องใช้
ต่างๆมสีภาพด ีทนัสมยั เหมาะสมกบัการใชง้าน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ใน
เรือ่ง งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนในเรื่อง ท่าน
สามารถท างานที่ได้ร ับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด  ,ท่านมีการ
จดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 38 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องการวางแผนผงั
เครื่องจกัรอุปกรณ์ เครื่องมือใน สถานที่ท างานมีความเหมาะสมกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

การวาง
แผนผงั

เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ 
เครื่องมอื
ใน สถานที่
ท างานมี
ความ

เหมาะสม 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การ
ประสานง
านภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมา
ยงานที่
ท่าน

ปฏบิตัอิยู่
มคีวาม
ชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

การวาง
แผนผงั
เครือ่งจกัร 
อุปกรณ์ 
เครือ่งมอืใน 
สถานที่
ท างานมี
ความ
เหมาะสม 

1.00           

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้
อยา่งดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

0.41** 1.00         
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ตารางท่ี 38 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องการวางแผนผงั
เครื่องจกัรอุปกรณ์ เครื่องมือใน สถานที่ท างานมีความเหมาะสมกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

การวาง
แผนผงั

เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ 
เครื่องมอื
ใน สถานที่
ท างานมี
ความ

เหมาะสม 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การ
ประสานง
านภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมา
ยงานที่
ท่าน

ปฏบิตัอิยู่
มคีวาม
ชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.43** 0.71 1.00       

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

0.38** 0.50 0.42 1.00     

การ
มอบหมาย
งานทีท่า่น
ปฏบิตัอิยูม่ ี
ความชดัเจน  

0.36** 0.51 0.51 0.53 1.00   
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ตารางท่ี 38 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องการวางแผนผงั
เครื่องจกัรอุปกรณ์ เครื่องมือใน สถานที่ท างานมีความเหมาะสมกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

การวาง
แผนผงั

เครื่องจกัร 
อุปกรณ์ 
เครื่องมอื
ใน สถานที่
ท างานมี
ความ

เหมาะสม 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การ
ประสานง
านภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมา
ยงานที่
ท่าน

ปฏบิตัอิยู่
มคีวาม
ชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่าน
สามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

0.34** 0.39 0.44 0.42 0.60 1.00 

x  3.83 3.82 3.74 3.60 3.88 3.87 
S.D. 0.59 0.64 0.62 0.69 0.63 0.64 

 

จากตารางที ่38 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องการวางแผนผงัเครื่องจกัรอุปกรณ์ เครื่องมอืใน สถานที่
ท างานมคีวามเหมาะสมพบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องการวางแผนผงัเครื่องจกัร
อุปกรณ์ เครื่องมอืใน สถานที่ท างานมคีวามเหมาะสมมคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่
ก าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,การ
ประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,
ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องห้องน ้ าของ
พนักงานมคีวามสะอาดถูกสุขลกัษณะกบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

หอ้งน ้าของพนกังาน
มคีวามสะอาด ถูก

สุขลกัษณะ 

ท่านมคีวามพรอ้มดา้น
สุขภาพรา่งกายต่อการ

ท างาน  
หอ้งน ้าของ
พนกังานมคีวาม
สะอาด ถูก
สุขลกัษณะ 

1.00   

ท่านมคีวามพรอ้ม
ดา้นสุขภาพ
รา่งกายต่อการ
ท างาน  

0.04 1.00 

x  3.64 4.29 
S.D. 0.74 0.70 

 
จากตารางที ่39 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องห้องน ้าของพนักงานมคีวามสะอาดถูกสุขลกัษณะพบว่า 
สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องห้องน ้าของพนักงานมคีวามสะอาดถูกสุขลกัษณะ ไม่มี
ความสมัพนัธ ์กบัประสทิธภิาพการท างานในเรือ่ง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน  
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ตารางท่ี 40 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องมกีารจดัเตรยีม
อุปกรณ์เมือ่เกดิอนัตรายขึน้อยา่งเพยีงพอกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

มกีาร
จดัเตรยีม
อุปกรณ์
เมื่อเกดิ
อนัตราย
ขึน้อย่าง
เพยีงพอ  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

มกีาร
จดัเตรยีม
อุปกรณ์เมือ่
เกดิอนัตราย
ขึน้อยา่ง
เพยีงพอ  

1.00           

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

0.58** 1.00         
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ตารางท่ี 40 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องมกีารจดัเตรยีม
อุปกรณ์เมือ่เกดิอนัตรายขึน้อยา่งเพยีงพอกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

มกีาร
จดัเตรยีม
อุปกรณ์
เมื่อเกดิ
อนัตราย
ขึน้อย่าง
เพยีงพอ  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั

มคีวาม
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ใน
ความ

รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านมี
ความสามารถ
ในการ
ตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

0.43** 0.61 1.00       

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั
มคีวาม
ชดัเจน  

0.37** 0.50 0.44 1.00     
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ตารางท่ี 40 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องมกีารจดัเตรยีม
อุปกรณ์เมือ่เกดิอนัตรายขึน้อยา่งเพยีงพอกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

มกีาร
จดัเตรยีม
อุปกรณ์
เมื่อเกดิ
อนัตราย
ขึน้อย่าง
เพยีงพอ  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั

มคีวาม
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ใน
ความ

รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.44** 0.52 0.52 0.52 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.34** 0.39 0.30 0.42 0.46 1.00 

x  3.86 3.82 3.87 3.60 3.94 3.87 
S.D. 0.62 0.64 0.62 0.69 0.64 0.64 
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จากตารางที ่40 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์เมื่อเกดิอนัตรายขึ้นอย่างเพยีงพอ
พบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์เมื่อเกิดอันตรายขึ้นอย่าง
เพียงพอ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบั
มอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,
ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,
ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
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ตารางท่ี 41 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องความเหมาะสมของ
จ านวนชัว่โมงของการท างานในแต่ละวนักบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

ความ
เหมาะสม
ของ

จ านวน
ชัว่โมงของ
การท างาน
ในแต่ละวนั 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สขุภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ความ
เหมาะสมของ
จ านวนชัว่โมง
ของการ
ท างานในแต่
ละวนั 

1.00           

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อ
การท างาน  

0.32** 1.00         

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

0.55** 0.40 1.00       
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ตารางท่ี 41 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องความเหมาะสมของ
จ านวนชัว่โมงของการท างานในแต่ละวนักบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

ความ
เหมาะสม
ของ

จ านวน
ชัว่โมงของ
การท างาน
ในแต่ละวนั 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สขุภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.50** 0.43 0.71 1.00     

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.39** 0.34 0.52 0.56 1.00   
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ตารางท่ี 41 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องความเหมาะสมของ
จ านวนชัว่โมงของการท างานในแต่ละวนักบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 
ความ

เหมาะสม
ของจ านวน
ชัว่โมงของ
การท างาน
ในแต่ละวนั 

ท่านมี
ความ
พรอ้ม
ดา้น

สขุภาพ
ร่างกาย
ต่อการ
ท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคั
ญของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลา
ทีก่ าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและ
รูส้กึมัน่คง
ในงานทีท่ า 
สง่ผลให้
ท่าน

ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามา

รถ 

ท่าน
สามารถ

ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยูใ่น
ความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.43** 0.19 0.39 0.44 0.46 1.00 

x  3.75 4.29 3.82 3.74 3.94 3.87 
S.D. 0.58 0.70 0.64 0.62 0.64 0.64 

 
จากตารางที ่41 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงของการท างานในแต่ละ
วนั พบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงของการท างาน
ในแต่ละวนัมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพ
ร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลา
ที่ก าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,
ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,
ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 42 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องความเหมาะสมใน
เวลาหยดุพกัระหว่างการท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

ความ
เหมาะสม
ในเวลา
หยดุพกั
ระหว่าง
การ

ท างาน 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สุขภาพ

รา่งกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ าส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ

รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

ความ
เหมาะสมใน
เวลาหยดุพกั
ระหว่างการ
ท างาน 

1.00         

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อ
การท างาน  

0.27** 1.00       

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

0.58** 0.40 1.00     
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ตารางท่ี 42 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องความเหมาะสมใน
เวลาหยดุพกัระหว่างการท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

ความ
เหมาะสม
ในเวลา
หยดุพกั
ระหว่าง
การ

ท างาน 

ท่านมี
ความ

พรอ้มดา้น
สุขภาพ

รา่งกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ าส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ

รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.45** 0.34 0.52 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.31** 0.19 0.39 0.46 1.00 

x  3.75 4.29 3.82 3.94 3.87 
S.D. 0.61 0.70 0.64 0.64 0.64 
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จากตารางที ่42 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องความเหมาะสมในเวลาหยุดพกัระหว่างการท างานพบว่า 
สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องความเหมาะสมในเวลาหยุดพักระหว่างการท างานมี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่าน
มคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่าน
สามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
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ตารางท่ี 43 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องปรมิาณงานทีไ่ดร้บั
มคีวามเหมาะสมกบัเวลาท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร 
 

 
ปรมิาณ

งานทีไ่ดร้บั
มคีวาม
เหมาะสม
กบัเวลา
ท างาน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

การ
ประสานงา
นภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ปรมิาณงานที่
ไดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัเวลา
ท างาน 

1.00                 

ท่านมคีวามพรอ้ม
ดา้นสุขภาพ
ร่างกายต่อการ
ท างาน  

0.16 1.00               

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีามเวลาที่
ก าหนด 

0.47** 0.40 1.00             

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญัของ
งานเพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.47** 0.43 0.71 1.00           

งานทีร่บัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ ทา้
ทายความสามารถ  

0.33** 0.05 0.36 0.37 1.00         
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ตารางท่ี 43 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องปรมิาณงานทีไ่ดร้บั
มคีวามเหมาะสมกบัเวลาท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 
ปรมิาณ

งานทีไ่ดร้บั
มคีวาม
เหมาะสม
กบัเวลา
ท างาน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบ
มคีวาม
น่าสนใจ 
ทา้ทาย

ความสามา
รถ  

การ
ประสานงา
นภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

การประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

0.44** 0.17 0.50 0.42 0.48 1.00       

การมอบหมาย
งานทีท่่านปฏบิตัิ
อยู่มคีวามชดัเจน  

0.52** 0.26 0.51 0.51 0.44 0.53 1.00     

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.43** 0.34 0.52 0.56 0.43 0.52 0.58 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

0.35** 0.19 0.39 0.44 0.44 0.42 0.60 0.46 1.00 

x   3.72 4.29 3.82 3.74 3.58 3.60 3.88 3.94 3.87 
S.D. 0.63 0.70 0.64 0.62 0.71 0.69 0.63 0.64 0.64 
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จากตารางที ่43 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัเวลาท างานพบว่า 
สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องปริมาณงานที่ได้รบัมีความเหมาะสมกับเวลาท างานมี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่าน
มกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การ
มอบหมายงานที่ท่านปฏบิตัิอยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สกึมัน่คงในงานที่ท า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 44 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องเมื่อพนักงานมี
ปญัหาเกี่ยวกบังานสามารถขอค าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาได้กบัความคดิเหน็
เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

เมือ่พนกังานมี
ปญัหาเกีย่วกบั
งาน สามารถ
ขอค าปรกึษา 
หรอืค าแนะน า

จาก
ผูบ้งัคบับญัชา

ได ้

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ

การ
ปฏบิตังิานแก่

เพื่อน
รว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่าง

เตม็
ความสามารถ 

เมือ่พนกังานมี
ปญัหาเกีย่วกบังาน 
สามารถขอ
ค าปรกึษา หรอื
ค าแนะน าจาก
ผูบ้งัคบับญัชาได ้

1.00       

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความ
ช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อน
รว่มงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

0.30** 1.00     

ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีามเวลาที่
ก าหนด 

0.60** 0.38 1.00   
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ตารางท่ี 44 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องเมื่อพนักงานมี
ปญัหาเกี่ยวกบังานสามารถขอค าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาได้กบัความคดิเหน็
เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

เมือ่พนกังานมี
ปญัหาเกีย่วกบั
งาน สามารถ
ขอค าปรกึษา 
หรอืค าแนะน า

จาก
ผูบ้งัคบับญัชา

ได ้

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ

การ
ปฏบิตังิานแก่

เพื่อน
รว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่าง

เตม็
ความสามารถ 

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.54** 0.25 0.52 1.00 

x  3.90 3.41 3.82 3.94 
S.D. 0.58 0.97 0.64 0.64 

 

จากตารางที ่44 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องเมื่อพนักงานมปีญัหาเกี่ยวกบังานสามารถขอค าปรกึษา 
หรอืค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาได้ พบว่า สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องเมื่อพนักงานมี
ปญัหาเกีย่วกบังานสามารถขอค าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาไดม้คีวามสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตัิงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จ
ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 45 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องการได้รบัความ
ยตุธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชากบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร 
 

 

การไดร้บั
ความ
ยุตธิรรม
จาก

ผูบ้งัคบับญั
ชา 

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

การไดร้บัความ
ยุตธิรรมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

1.00             

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีามเวลา
ทีก่ าหนด 

0.56** 1.00           

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญัของ
งานเพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.53** 0.71 1.00         

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

0.49** 0.61 0.49 1.00       

การประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

0.41** 0.50 0.42 0.44 1.00     
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ตารางท่ี 45 ผลการวเิคราะห์ความสมัพันธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องการได้รบัความ
ยตุธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชากบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

การไดร้บั
ความ
ยุตธิรรม
จาก

ผูบ้งัคบับญั
ชา 

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.57** 0.52 0.56 0.52 0.52 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

0.33** 0.39 0.44 0.30 0.42 0.46 1.00 

x   3.87 3.82 3.74 3.87 3.60 3.94 3.87 
S.D. 0.63 0.64 0.62 0.62 0.69 0.64 0.64 

 

จากตารางที ่45 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเรื่องการได้ร ับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชา พบว่า 
สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องการไดร้บัความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงาน
ที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตัิงานอย่างเต็มความสามารถ ,ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความ
รบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01   



175 
 

 

ตารางท่ี 46 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องมกีารแบ่งงานและ
ความรบัผดิชอบในการท างานอย่างเป็นธรรมกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

มกีารแบ่งงาน
และความ

รบัผดิชอบใน
การท างาน
อย่างเป็น
ธรรม 

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ย่างดตีาม

เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบ

ไดเ้ตม็ที ่ 
มกีารแบ่งงาน
และความ
รบัผดิชอบใน
การท างาน
อย่างเป็นธรรม 

1.00               

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีามเวลา
ทีก่ าหนด 

0.59** 1.00             

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญัของ
งานเพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.46** 0.71 1.00           

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

0.46** 0.61 0.49 1.00         
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ตารางท่ี 46 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องมกีารแบ่งงานและ
ความรบัผดิชอบในการท างานอย่างเป็นธรรมกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

มกีารแบ่งงาน
และความ

รบัผดิชอบใน
การท างาน
อย่างเป็น
ธรรม 

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ย่างดตีาม

เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบ

ไดเ้ตม็ที ่ 
การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

0.45** 0.50 0.42 0.44 1.00       

การมอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

0.36** 0.51 0.51 0.41 0.53 1.00     

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.38** 0.52 0.56 0.52 0.52 0.58 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่ใน
ความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.38** 0.39 0.44 0.30 0.42 0.60 0.46 1.00 

x   3.78 3.82 3.74 3.87 3.60 3.88 3.94 3.87 
S.D. 0.63 0.64 0.62 0.62 0.69 0.63 0.64 0.64 
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จากตารางที ่46 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเรื่องการได้ร ับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาพบว่า
สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องมกีารแบ่งงานและความรบัผดิชอบในการท างานอย่างเป็น
ธรรมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน 
ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานที่
ท่านปฏบิตัิอยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สกึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่าน
ปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.01 
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ตารางท่ี 47 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องมกีารฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถและ ทักษะที่เกี่ยวกับการท างานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

มกีาร
ฝึกอบรม
เพือ่พฒันา
ความรู ้

ความสามาร
ถและ 
ทกัษะที่

เกีย่วกบัการ
ท างาน 

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

มกีารฝึกอบรม
เพือ่พฒันา
ความรู ้
ความสามารถ
และ ทกัษะที่
เกีย่วกบัการ
ท างาน 

1.00               

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

0.14 1.00             

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีามเวลา
ทีก่ าหนด 

0.47** 0.38 1.00           

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญัของ
งานเพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.39** 0.39 0.71 1.00         
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ตารางท่ี 47 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องมกีารฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถและ ทักษะที่เกี่ยวกับการท างานกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

มกีาร
ฝึกอบรม
เพือ่พฒันา
ความรู ้

ความสามาร
ถและ 
ทกัษะที่

เกีย่วกบัการ
ท างาน 

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี

ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

0.40** 0.34 0.61 0.49 1.00       

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

0.38** 0.27 0.50 0.42 0.44 1.00     

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.30** 0.25 0.52 0.56 0.52 0.52 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่ใน
ความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.38** 0.24 0.39 0.44 0.30 0.42 0.46 1.00 

x   3.56 3.41 3.82 3.74 3.87 3.60 3.94 3.87 
S.D. 0.69 0.97 0.64 0.62 0.62 0.69 0.64 0.64 
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จากตารางที ่47 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ในเรือ่งมกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถและ ทกัษะ
ทีเ่กีย่วกบัการท างาน พบว่า สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องมกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถและ ทกัษะที่เกี่ยวกบัการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ใน
เรื่อง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด  ,ท่านมี
การจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามสามารถ
ในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายใน
บรษิทัมคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่าง
เตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 48 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องมพีนักงานมอีสิระ
ในการปฏบิตัิงานตามหน้าที่กบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร 
 

 
พนกังานมี
อสิระในการ
ปฏบิตังิาน
ตามหน้าที ่

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

พนกังานมอีสิระ
ในการปฏบิตังิาน
ตามหน้าที ่

1.00               

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 
ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่
เพือ่นรว่มงานได้
อย่างชดัเจน  

0.24** 1.00             

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีามเวลา
ทีก่ าหนด 

0.38** 0.38 1.00           

งานทีร่บัผดิชอบ
มคีวามน่าสนใจ 
ทา้ทาย
ความสามารถ  

0.36** 0.36 0.36 1.00         

ท่านมี
ความสามารถใน
การตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

0.31** 0.34 0.61 0.42 1.00       
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ตารางท่ี 48 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องมพีนักงานมอีสิระ
ในการปฏบิตัิงานตามหน้าที่กบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 
พนกังานมี
อสิระในการ
ปฏบิตังิาน
ตามหน้าที ่

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่มี
ความชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

การมอบหมาย
งานทีท่่านปฏบิตัิ
อยู่มคีวามชดัเจน  

0.36** 0.30 0.51 0.44 0.41 1.00     

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า ส่งผล
ใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่าง
เตม็
ความสามารถ 

0.23* 0.25 0.52 0.43 0.52 0.58 1.00   

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

0.40** 0.24 0.39 0.44 0.30 0.60 0.46 1.00 

x   3.48 3.41 3.82 3.58 3.87 3.88 3.94 3.87 
S.D. 0.82 0.97 0.64 0.71 0.62 0.63 0.64 0.64 
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จากตารางที ่48 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบตัิการ ในเรื่องพนักงานมอีิสระในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่  พบว่า
สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องพนักงานมอีสิระในการปฏบิตังิานตามหน้าที่มคีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ มคีวามสมัพนัธท์ี่ระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนในเรื่อง ท่าน
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน ,
ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด  ,งานที่
รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การมอบหมายงานที่ท่านปฏบิตัอิยู่มคีวาม
ชดัเจน ,ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ต็มที่ มคีวามสมัพนัธ์ที่ระดบันัยส าคญั 
0.01  
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ตารางท่ี 49 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรือ่ง งานทีท่่านท าอยู่ใน
ปจัจุบนัมคีวามมัน่คงกับความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร 
 

 งานทีท่่าน
ท าอยู่ใน
ปจัจบุนัมี
ความ
มัน่คง 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยูม่ ี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

งานทีท่่านท า
อยู่ในปจัจุบนั
มคีวามมัน่คง 

1.00             

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ย่างดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

0.59** 1.00           

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความ
น่าสนใจ ทา้
ทาย
ความสามารถ  

0.44** 0.36 1.00         
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ตารางท่ี 49 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรือ่ง งานทีท่่านท าอยู่ใน
ปจัจุบนัมคีวามมัน่คงกับความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 งานทีท่่าน
ท าอยู่ใน
ปจัจบุนัมี
ความ
มัน่คง 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยูม่ ี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

การ
ประสานงาน
ภายในบรษิทั
มคีวาม
ชดัเจน  

0.34** 0.50 0.48 1.00       

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยูม่ ี
ความชดัเจน  

0.45** 0.51 0.44 0.53 1.00     

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.57** 0.52 0.43 0.52 0.58 1.00   
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ตารางท่ี 49 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรือ่ง งานทีท่่านท าอยู่ใน
ปจัจุบนัมคีวามมัน่คงกับความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 งานทีท่่าน
ท าอยู่ใน
ปจัจบุนัมี
ความ
มัน่คง 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี

ความ
น่าสนใจ ทา้

ทาย
ความสามารถ  

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

การ
มอบหมาย
งานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยูม่ ี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
อยู่ในความ
รบัผดิชอบ
ไดเ้ตม็ที ่ 

ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยู่
ในความ
รบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

0.31** 0.39 0.44 0.42 0.60 0.46 1.00 

x  3.91 3.82 3.58 3.60 3.88 3.94 3.87 
S.D. 0.70 0.64 0.71 0.69 0.63 0.64 0.64 

 

จากตารางที ่49 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเรื่องงานที่ท่านท าอยู่ในปจัจุบันมีความมัน่คงพบว่า
สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องงานที่ท่านท าอยู่ในปจัจุบนัมคีวามมัน่คงมคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,การประสานงาน
ภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 50 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านมคีวามรูส้กึ
ปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

ท่านมี
ความรูส้กึ
ปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้
มในการ
ท างาน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สขุภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านมี
ความรูส้กึ
ปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

1.00         

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ
รา่งกายต่อการ
ท างาน  

0.15 1.00       

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีาม
เวลาทีก่ าหนด 

0.47** 0.40 1.00     

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 
ทา้ทาย
ความสามารถ  

0.40** 0.05 0.36 1.00   
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ตารางท่ี 50 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านมคีวามรูส้กึ
ปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

ท่านมี
ความรูส้กึ
ปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้
มในการ
ท างาน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สขุภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

งานที่
รบัผดิชอบมี
ความน่าสนใจ 

ทา้ทาย
ความสามารถ  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.38** 0.34 0.52 0.43 1.00 

x  3.68 4.29 3.82 3.58 3.94 
S.D. 0.73 0.70 0.64 0.71 0.64 

 

จากตารางที ่50 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องท่านมคีวามรูส้กึปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มในการท างาน
พบว่าสภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องท่านมคีวามรู้สึกปลอดภยัในสภาพแวดล้อมในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้ร ับ
มอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทาย
ความสามารถ ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็ม
ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 51 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องบรษิัทมกีารให้
รางวลัแก่ผูท้ีป่ฏบิตังิานด ีมคีวามประพฤตทิีด่ ีกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

บรษิทัมี
การให้

รางวลัแก่ผู้
ที่

ปฏบิตังิาน
ด ีมคีวาม
ประพฤตทิี่

ด ี

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการ
ณ์ ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้
อย่างดี

ตามเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคั
ญของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามาร
ถในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 
บรษิทัมกีารให้
รางวลัแก่ผูท้ี่
ปฏบิตังิานด ีมี
ความประพฤติ
ทีด่ ี

1.00           

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

0.26** 1.00         

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างดตีาม
เวลาทีก่ าหนด 

0.54** 0.38 1.00       
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ตารางท่ี 51 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องบรษิัทมกีารให้
รางวลัแก่ผูท้ีป่ฏบิตังิานด ีมคีวามประพฤตทิีด่ ีกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

บรษิทัมี
การให้

รางวลัแก่ผู้
ที่

ปฏบิตังิาน
ด ีมคีวาม
ประพฤตทิี่

ด ี

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการ
ณ์ ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้
อย่างดี

ตามเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคั
ญของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามาร
ถในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 
ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญั
ของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.41** 0.39 0.71 1.00     

ท่านมี
ความสามารถ
ในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาใน
การท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

0.46** 0.34 0.61 0.49 1.00   

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.41** 0.25 0.52 0.56 0.52 1.00 
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ตารางท่ี 51 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องบรษิัทมกีารให้
รางวลัแก่ผูท้ีป่ฏบิตังิานด ีมคีวามประพฤตทิีด่ ีกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

บรษิทัมี
การให้

รางวลัแก่ผู้
ที่

ปฏบิตังิาน
ด ีมคีวาม
ประพฤตทิี่

ด ี

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการ
ณ์ ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้
อย่างดี

ตามเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคั
ญของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามาร
ถในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 
x  3.66 3.41 3.82 3.74 3.87 3.94 
S.D. 0.58 0.97 0.64 0.62 0.62 0.64 

 

จากตารางที ่51 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องบรษิทัมกีารใหร้างวลัแก่ผูท้ีป่ฏบิตังิานด ีมคีวามประพฤติ
ที่ดพีบว่าสภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องบรษิัทมกีารให้รางวลัแก่ผู้ที่ปฏบิตัิงานด ีมคีวาม
ประพฤติที่ดีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 52 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านและเพื่อน
ร่วมงานท างานร่วมกนัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัด้วยความเต็มใจกบัความคดิเห็นเกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

ท่านและเพื่อน
รว่มงานท างาน
รว่มกนั และ
ช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนัดว้ย
ความเตม็ใจ 

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ยา่งดี
ตามเวลาที่
ก าหนด 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่าง

เตม็
ความสามารถ 

ท่านและเพื่อน
รว่มงานท างาน
รว่มกนั และ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนัดว้ยความเตม็ใจ 

1.00       

ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีามเวลาที่
ก าหนด 

0.55** 1.00     

การประสานงาน
ภายในบรษิทัมี
ความชดัเจน  

0.34** 0.50 1.00   

ท่านมคีวามพอใจ
และรูส้กึมัน่คงใน
งานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็
ความสามารถ 

0.53** 0.52 0.52 1.00 
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ตารางท่ี 52 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านและเพื่อน
ร่วมงานท างานร่วมกนัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัด้วยความเต็มใจกบัความคดิเห็นเกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

ท่านและเพื่อน
รว่มงานท างาน
รว่มกนั และ
ช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนัดว้ย
ความเตม็ใจ 

ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้
อยา่งดตีาม

เวลาทีก่ าหนด 

การ
ประสานงาน
ภายใน
บรษิทัมี
ความ
ชดัเจน  

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลใหท้่าน
ปฏบิตังิานอย่าง

เตม็
ความสามารถ 

x  3.95 3.82 3.60 3.94 
S.D. 0.70 0.64 0.69 0.64 

 
จากตารางที ่52 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องท่านและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกนัและช่วยเหลอืซึง่กนั
และกนัด้วยความเต็มใจพบว่าสภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องท่านและเพื่อนร่วมงานท างาน
ร่วมกนัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัดว้ยความเตม็ใจมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,การ
ประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 53 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านได้รบัการ
ยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชากบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 ท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจาก
เพื่อนร่วมงาน 

และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ

การ
ปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
รว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อยา่งดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามาร
ถในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
ม ัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 
ท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจาก
เพื่อนร่วมงาน 
และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

1.00           

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์ 
ความช านาญ
การ
ปฏบิตังิานแก่
เพื่อนร่วมงาน
ไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

0.32** 1.00         

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั
มอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วง
ไดอ้ย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

0.39** 0.38 1.00       
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ตารางท่ี 53 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านได้รบัการ
ยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชากบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 ท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจาก
เพื่อนร่วมงาน 

และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ

การ
ปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
รว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อยา่งดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามาร
ถในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
ม ัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 
ท่านมกีาร
จดัล าดบั
ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

0.43** 0.39 0.71 1.00     

ท่านมี
ความสามารถ
ในการ
ตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

0.35** 0.34 0.61 0.49 1.00   
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ตารางท่ี 53 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์สภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านได้รบัการ
ยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชากบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 

 ท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจาก
เพื่อนร่วมงาน 

และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความช านาญ

การ
ปฏบิตังิาน
แก่เพื่อน
รว่มงานได้
อยา่งชดัเจน  

ท่าน
สามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อยา่งดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามาร
ถในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
ม ัน่คงในงานที่
ท า สง่ผลให้

ท่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็

ความสามารถ 
ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า สง่ผลให้
ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็
ความสามารถ 

0.51** 0.25 0.52 0.56 0.52 1.00 

x  4.06 3.41 3.82 3.74 3.87 3.94 
S.D. 0.63 0.97 0.64 0.62 0.62 0.64 

 
จากตารางที ่53 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ในเรือ่งท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
พบว่าสภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องท่านได้ร ับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการท างาน ในเรื่อง  ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 54 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องรายไดท้ีท่่านไดร้บั
มคีวามเหมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของท่านกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

รายไดท้ีท่่าน
ไดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบั
ความรูแ้ละ

ความสามารถ
ของท่าน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 
รายไดท้ีท่่านไดร้บัมี
ความเหมาะสมกบั
ความรูแ้ละ
ความสามารถของท่าน 

1.00             

ท่านมคีวามพรอ้มดา้น
สุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน  

0.10 1.00           

ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความ
ช านาญการปฏบิตังิาน
แก่เพือ่นรว่มงานได้
อย่างชดัเจน  

0.22* 0.03 1.00         

ท่านสามารถท างานที่
ไดร้บัมอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด 

0.51** 0.40 0.38 1.00       

ท่านมกีารจดัล าดบั
ความส าคญัของงาน
เพือ่ใหง้านส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

0.44** 0.43 0.39 0.71 1.00     

ท่านมคีวามสามารถใน
การตดัสนิใจแกไ้ข
ปญัหาในการท างาน ได้
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 

0.44** 0.36 0.34 0.61 0.49 1.00   
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ตารางท่ี 54  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องรายไดท้ีท่่านไดร้บั
มคีวามเหมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของท่านกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (ต่อ) 
 

 

รายไดท้ีท่่าน
ไดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบั
ความรูแ้ละ

ความสามารถ
ของท่าน 

ท่านมคีวาม
พรอ้มดา้น
สุขภาพ

ร่างกายต่อ
การท างาน  

ท่านสามารถ
ถ่ายทอด

ประสบการณ์ 
ความ

ช านาญการ
ปฏบิตังิาน
แก่เพือ่น
ร่วมงานได้
อย่างชดัเจน  

ท่านสามารถ
ท างานที่
ไดร้บั

มอบหมาย
ไดส้ าเรจ็
ลุล่วงได้

อย่างดตีาม
เวลาที่
ก าหนด 

ท่านมกีาร
จดัล าดบั

ความส าคญั
ของงาน
เพือ่ใหง้าน
ส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ท่านมี
ความสามารถ

ในการ
ตดัสนิใจ

แกไ้ขปญัหา
ในการท างาน 
ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

ท่านมคีวาม
พอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงาน
ทีท่ า ส่งผลให้

ท่าน
ปฏบิตังิาน
อย่างเตม็

ความสามารถ 
ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิาน
อย่างเตม็ความสามารถ 

0.49** 0.34 0.25 0.52 0.56 0.52 1.00 

x   3.83 4.29 3.41 3.82 3.74 3.87 3.94 
S.D. 0.68 0.70 0.97 0.64 0.62 0.62 0.64 

 

จากตารางที ่54 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในเรื่องรายได้ที่ท่านได้รบัมีความเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของท่าน พบว่าสภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องรายได้ที่ท่านได้รบัมคีวาม
เหมาะสมกบัความรูแ้ละความสามารถของท่านมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ใน
เรือ่ง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วง
ได้อย่างดตีามเวลาที่ก าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่าง
เตม็ความสามารถ มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
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ตารางท่ี 55 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ภาพแวดลอ้มการท างานในเรื่องรายไดท้ีท่่านไดร้บั
มคีวามเหมาะสมกบัค่าครองชพีในปจัจุบนักบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

รายไดท้ีท่่านไดร้บัมี
ความเหมาะสมกบั
ค่าครองชพีใน

ปจัจบุนั 

ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

 รายไดท้ีท่่านไดร้บัมี
ความเหมาะสมกบัค่า
ครองชพีในปจัจุบนั 

1.00   

 ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

0.40** 1.00 

 x  3.60 3.94 
 S.D. 0.65 0.64 
  

จากตารางที ่55 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธิภาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ ในเรื่องรายได้ที่ท่านได้รบัมคีวามเหมาะสมกับค่าครองชีพใน
ปจัจบุนั พบว่าสภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรือ่งรายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัค่าครอง
ชพีในปจัจุบนัมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรู้สกึ
มัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  
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ตารางท่ี 56 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธส์ภาพแวดล้อมการท างานในเรื่องท่านพงึพอใจกบั
สวสัดกิารต่างๆทีบ่รษิทัจดัใหเ้ป็นอย่างดีกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

ท่านพงึพอใจกบั
สวสัดกิารต่างๆ ที่
บรษิทัจดัใหเ้ป็น

อยา่งด ี

ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

   ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิาร
ต่างๆ ทีบ่รษิทัจดัใหเ้ป็น
อยา่งด ี

1.00   

   ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 

0.43** 1.00 

   x  3.60 3.94 
   S.D. 0.61 0.64 
   

      จากตารางที ่56 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน 
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเรื่องท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆที่บรษิทัจดัใหเ้ป็นอย่างดี
พบว่าสภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรือ่งท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆทีบ่รษิทัจดัใหเ้ป็นอย่าง
ดมีคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่
ท า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  

 



 
 

 
 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาวามสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกบั
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั , 
บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั ผูว้จิยัไดส้รปุขอ้มลูดงันี้ 
, 
 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

2. เพื่อศึกษาปจัจยัด้านประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการ ที่

ปฏบิตังิานในโรงงาน 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานกบัปจัจยัดา้น

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ต้องการศกึษาในการวจิยั คอื กลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ของบรสิาธติ 
พลาสตกิ วศิวกรรมจ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั ในการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอย่างเป็น
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ านวนประชากรเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์กลุ่ม
ตวัอย่าง คอื ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan ดงันัน้จากตารางจะได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งประมาณ97 คน แต่ผูท้ าวจิยัท าการเกบ็กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 126คน
เขา้มาใชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่สรา้ง

ขึน้เพื่อศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัความปลอดภยัทีม่ผีลต่อความ
พงึพอใจของพนกังาน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
ส่วนท่ี 1เป็นแบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานระดบัปฏบิตักิาร 
บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรมจ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั เป็นค าถามปลาย
ปิด แบบใหเ้ลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก มจี านวน 5 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัส าคญัต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน บรษิัท 
สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั  มจี านวน 25 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนักงาน บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากัด มจี านวน 10 
ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างาน
กบัความปลอดภยัทีม่รผลต่อความพงึพอใจของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทัสาธติพลาสตกิ
วศิวกรรมจ ากดั , บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั โดยแบ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2  ลกัษณะ 
คอื 
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ท าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยเก็บขอ้มูล
ตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน 2556เมื่อไดข้อ้มูลแล้ว น าไปประมวลผลด้วยโปรแกรม และท าการ
วเิคราะหท์างสถติ ิ
2.ขอ้มูลทุตยิภูม(ิSecondary Data) ซึ่งเป็นขอ้มูลเพื่อใช้ในการประกอบการศกึษาในครัง้นี้ ผู้
ศกึษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ต าราที่เกี่ยวข้องกบัการท าวจิยั วทิยานิพนธ์ ปรญิญา
นิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารต่างๆ เพื่อใช้เ ป็นแนวทางของการ
ท าการศกึษาในครัง้นี้ 
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สรปุผลการวิจยั 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับ

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติพลาสตกิ วศิวกรรม จ ากดั , 
บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 

1. พนักงานระดับปฏิบัติการมีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง   
พนกังานระดบัปฏบิตักิารส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง  26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 43.65 พนักงานระดบั
ปฏบิตัิการส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษา อยู่ในระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช. คดิเป็น
รอ้ยละ44.44 พนกังานระดบัปฏบิตักิารส่วนใหญ่ มอีายุการท างาน1 - 3 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.62 
พนกังานระดบัปฏบิตักิารส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ 9,001 - 11000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 47.62  

2. พนกังานระดบัปฏบิตักิาร มคีวามพงึพอใจในสภาพแวดลอ้มการท างาน เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจมากทุกรายการ โดย 5 ล าดบัแรกที่พนักงานพงึ
พอใจ คอื สถานทีต่ ัง้ของบรษิทัสะดวกต่อการเดนิทาง ,การไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน 
และผูบ้งัคบับญัชา ,อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชต่้างๆมสีภาพด ีทนัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้าน 
,ท่านและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกนัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัด้วยความเตม็ใจ ,งานที่ท่าน
ท าอยู่ในปจัจุบนัมคีวามมัน่คง ตามล าดบั ส่วน ในเรื่องที่พนักงานให้ความพงึพอใจล าดบัจาก
ทา้ย 5 ล าดบั คอื พนักงานมอีสิระในกาปฏบิตังิานตามหน้าที่ ,มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู ้
ความสามารถและทกัษะที่เกี่ยวกับการท างาน ,ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆ ที่บรษิทัจดัให้
เป็นอยา่งด ี,รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัค่าครองชพีในปจัจุบนั ,หอ้งน ้าของพนักงาน
มคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ ตามล าดบั 

3. พนักงานระดบัปฏิบตัิการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน  เมื่อ
พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า พนักงานมคีวามความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยทุกรายการ ยกเว้น เรื่อง ความพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายในการท างาน ทีอ่ยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดย 5 ล าดบัแรก คอื ความพรอ้มด้านสุขภาพร่างกายในการท างาน ,
ท่านมคีวามพอใจและรู้สกึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ ,การมอบหมาย
งานทีท่่านปฏบิตัอิยูม่คีวามชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ ,ท่านมี
ความสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามล าดบั 
ส่วน ในเรือ่งทีพ่นกังานใหค้วามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานล าดบัจากทา้ย 5 ล าดบั
คอื ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,การประสานงานภายในบรษิทัมี
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ความชดัเจน ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,
ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด ตามล าดบั 

4. ผลการเปรยีบเทยีบ ความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน ของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร จ าแนกตาม ปจัจยัด้านประชากรศาสตร ์เพศ อายุ  ระดบัการศกึษา อายุการ
ท างาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ ดงันี้ 

- 4.1 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัประชากรศาสตรด์้านเพศกบัความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน พบว่า พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนัมคีวามคดิเห็น
เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนั เฉพาะในเรือ่ง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ
แกไ้ขปญัหาในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

- 4.2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัประชากรศาสตรด์้านอายุกบัความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน พบว่า พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวามคดิเห็น
เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 จ านวน 2 
รายการ คอื ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงาน
ไดอ้ยา่งชดัเจน ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ 

  และ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คอืท่าน
สามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด ,ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่

- 4.3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นระดบัการศกึษากบั
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั
แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานไมแ่ตกต่างกนัในทุกเรือ่ง 

- 4.4 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นอายุการท างานกบั
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างาน พบว่า พนักงานทีม่อีายุการท างานแตกต่างกนัมี
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 จ านวน 6 รายการ คอื ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่
เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม , การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่
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แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คอื การ
ประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน 

และมคีวามแตกต่างเป็นรายคู่ กล่าวคอื พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบั
ความคดิเหน็เกี่ยวประสิทธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความ
ช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน 3 
- 5 ปี  

พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏิบตัิงานแก่เพื่อน
รว่มงานไดอ้ยา่งชดัเจน น้อยกว่า พนกังานทีม่มีอีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 3 - 5 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานได้
อยา่งชดัเจน น้อยกว่า พนกังานทีม่มีอีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานได้
อยา่งชดัเจน น้อยกว่า พนกังานทีม่มีอีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

 
พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ

ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน 3 - 5 ปี  

พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาที่ก าหนด น้อย
กว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

 
พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ

ท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคัญของงานเพื่อให้งานส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 
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พนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด น้อย
กว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

 
พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ

ท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในท่านมคีวามสามารถในเรื่อง การตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างานไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 3 - 5 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในท่านมคีวามสามารถในเรื่อง การตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างานไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายกุารท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

 
พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ

ท างาน ในเรือ่ง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยูม่คีวามชดัเจน น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรือ่ง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการท างาน 
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

 
พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ

ท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุ
การท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 1 - 3 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้เต็มที่ น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  

พนักงานมอีายุการท างาน 3 - 5 ปี มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน 
ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้เต็มที่ น้อยกว่า พนักงานที่มอีายุการ
ท างาน มากกว่า 5 ปีขึน้ไป  
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- 4.5 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัประชากรศาสตรด์้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างาน พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 จ านวน 9 รายการ คอื ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็
ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ,งานที่รบัผิดชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ,ท่านมี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ,การ
ประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,
ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,
ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่

และมคีวามแตกต่างเป็นรายคู่ กล่าวคอื พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน น้อยกว่า 
พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท   

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญ
การปฏบิตัิงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
11,001 - 13,000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญ
การปฏบิตัิงานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชดัเจน น้อยกว่า พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
13,001 - 15,000 บาท  

พนักงานมทีีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ยา่งชดัเจน น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 
13,000 บาท  
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พนักงานมทีีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการ
ปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ยา่งชดัเจน น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 
15,000 บาท  

 
พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ

คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็
ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 
บาท   

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็
ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 
บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็
ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 
บาท  

พนักงานมทีีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดี
ตามเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท  

 
พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ

คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 
บาท   

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 
บาท  
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พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 
บาท  

พนักงานมทีีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท  

พนักงานมทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท 

 
พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ

คิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง งานที่รบัผิดชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง งานที่รบัผิดชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท 

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง งานที่รบัผิดชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหา
ในการท างานไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม   น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 
13,000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหา
ในการท างานไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม   น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 
15,000 บาท  
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พนักงานมทีีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยว
ประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท  

 
พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ

คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน น้อย
กว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน น้อย
กว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน น้อย
กว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท  

 
พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ

คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน 
น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 11000 บาท  
 พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน 
น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน 
น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท  

 
พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ

คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผล
ใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 9,001 - 
11000 บาท  
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พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผล
ใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 
13,000 บาท  

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผล
ใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ น้อยกว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 
15,000 บาท  

 
พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ

คดิเห็นเกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้
เตม็ที ่น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 11,001 - 13,000 บาท 

พนักงานมทีี่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั  9,000 บาท มรีะดบัความ
คดิเห็นเกี่ยวประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้
เตม็ที ่น้อยกว่า พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 13,001 - 15,000 บาท 
 

5. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างาน กบั ประสทิธภิาพ
การท างาน ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร พบว่า สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในดา้นกายภาพ
และด้านจติวทิยา มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในทุกๆปจัจยั ที่ระดบันัยส าคญั 
0.01 

 
- 5.1 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องความดงัของเสยีงในสถานที่ท างาน มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด  ,งาน
ทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.2 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องแสงสว่างในสถานที่ท างานเพียงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ
ท้าทายความสามารถ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนในเรื่อง ท่านมคีวามพร้อมด้านสุขภาพ
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ร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลา
ที่ก าหนด ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็ม
ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้เตม็ที่ มคีวามสมัพนัธ์ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.01 

- 5.3 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรือ่งปรมิาณฝุน่ละอองในอากาศในสถานทีท่ างาน มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนในเรือ่ง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วง
ได้อย่างดตีามเวลาที่ก าหนด ,งานที่รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ,ท่านมี
ความพอใจและรู้สกึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ ,ท่าน
สามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  

- 5.4 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องสถานที่ท างานมคีวามสะอาดเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยสะดวกแก่การท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวาม
พรอ้มด้านสุขภาพร่างกายต่อการท างาน ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนในเรื่อง ท่านสามารถ
ท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึ
มัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01  

- 5.5 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องสถานทีต่ ัง้ของบรษิทัสะดวกต่อการเดนิทางมี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรือ่ง ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายต่อการ
ท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่าน
มคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.01 

- 5.6 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องใชต่้างๆมสีภาพด ี
ทนัสมยั เหมาะสมกบัการใช้งาน มคีวามสมัพนัธ์กับประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง งานที่
รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนในเรื่อง ท่าน
สามารถท างานที่ได้ร ับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด  ,ท่านมีการ
จดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
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- 5.7 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องการวางแผนผงัเครื่องจกัรอุปกรณ์ เครื่องมอืใน 
สถานที่ท างานมีความเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่าน
สามารถท างานที่ได้ร ับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด  ,ท่านมีการ
จดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,การประสานงานภายใน
บรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านสามารถท างานที่
อยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.8 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องห้องน ้าของพนักงานมคีวามสะอาดถูก
สุขลกัษณะ ไมม่คีวามสมัพนัธ ์กบัประสทิธภิาพการท างาน 

- 5.9 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์เมื่อเกดิอนัตรายขึน้
อย่างเพยีงพอ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ไดร้บั
มอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,
ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,
ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.10 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงของการ
ท างานในแต่ละวนัมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพรอ้มด้าน
สุขภาพร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ส าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดี
ตามเวลาที่ก าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สึกมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.11 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องความเหมาะสมในเวลาหยุดพกัระหว่างการ
ท างานมคีวามสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพร้อมด้านสุขภาพ
ร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลา
ที่ก าหนด ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็ม
ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.12 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัเวลา
ท างานมคีวามสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพร้อมด้านสุขภาพ
ร่างกายต่อการท างาน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายได้ส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลา
ทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด  ,
งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวาม
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ชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สกึมัน่คงใน
งานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.13 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องเมื่อพนักงานมปีญัหาเกี่ยวกบังานสามารถขอ
ค าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาได้มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ใน
เรือ่ง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่าน
มคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.01 

- 5.14 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องการไดร้บัความยุตธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชามี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาที่ก าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้งาน
ส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน 
ไดอ้ยา่งถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01   

- 5.15 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องมกีารแบ่งงานและความรบัผดิชอบในการ
ท างานอยา่งเป็นธรรมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่
ไดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาที่ก าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของ
งานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหา
ในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การ
มอบหมายงานที่ท่านปฏบิตัิอยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรู้สึกมัน่คงในงานที่ท า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.16 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและ ทกัษะที่เกี่ยวกบัการท างานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสิทธภิาพการท างาน ใน
เรื่อง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด  ,ท่านมี
การจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมคีวามสามารถ
ในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การประสานงานภายใน
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บรษิทัมคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่าง
เตม็ความสามารถ ,ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.17 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่อง พนักงานมอีสิระในการปฏบิตังิานตามหน้าที่
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ มคีวามสมัพนัธท์ีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนใน
เรือ่ง ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,งาน
ทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ,การมอบหมายงานที่ท่านปฏบิตัอิยู่มคีวาม
ชดัเจน ,ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบไดเ้ต็มที่ มคีวามสมัพนัธ์ที่ระดบันัยส าคญั 
0.01 

- 5.18 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่อง งานทีท่่านท าอยู่ในปจัจุบนัมคีวามมัน่คงมี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้
ส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ 
,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวามชดัเจน 
,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ,
ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที ่ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.19 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรือ่งท่านมคีวามรูส้กึปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มใน
การท างานมคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถท างานที่ได้รบั
มอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทาย
ความสามารถ ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็ม
ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.20 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่อง บรษิทัมกีารใหร้างวลัแก่ผู้ทีป่ฏบิตังิานด ีมี
ความประพฤตทิี่ดมีคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
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- 5.21 สภาพแวดล้อมการท างาน ในเรื่องท่านและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกนัและ
ช่วยเหลอืซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจมคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธภิาพการท างาน ในเรื่อง 
ท่านสามารถท างานที่ได้รบัมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด  ,การ
ประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.22 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการท างาน ในเรื่อง  ท่านสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงได้อย่างดตีามเวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพื่อให้งานส าเรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข
ปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.23 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องรายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัความรู้
และความสามารถของท่านมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านสามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ส่วนในเรื่อง ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีาม
เวลาทีก่ าหนด ,ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม ,ท่าน
มคีวามพอใจและรู้สกึมัน่คงในงานที่ท า ส่งผลให้ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ มี
ความสมัพนัธท์ีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.24 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรื่องรายได้ทีท่่านได้รบัมคีวามเหมาะสมกบัค่า
ครองชพีในปจัจุบนัมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและ
รูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 

- 5.25 สภาพแวดลอ้มการท างาน ในเรือ่งท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆทีบ่รษิทัจดัให้
เป็นอยา่งดมีคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในเรื่อง ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คง
ในงานทีท่ า ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 
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อภิปรายผล 
 การวิจยั เรื่อง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับ
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั สาธติ พลาสตกิวศิวกรรม จ ากดั , 
บรษิทั สาธติ อนิเตอรพ์ลาส จ ากดั สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. ความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร พนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารมรีะดบัความพงึพอใจมากทุกรายการ โดย 5 ล าดบัแรก คอื สถานที่ตัง้ของ
บรษิัทสะดวกต่อการเดินทาง ,การได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา ,
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ต่างๆมสีภาพด ีทนัสมยัเหมาะสมกบัการใช้งาน ,ท่านและเพื่อน
ร่วมงานท างานร่วมกนัและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ ,งานที่ท่านท าอยู่ในปจัจุบนั
มคีวามมัน่คง ตามล าดบั กล่าวคอื สภาพแวดลอ้มในโรงงาน ทีเ่น้นความรบัผดิชอบส่วนบุคคล 
ใหก้ารยอมรบั และมรีางวลัส าหรบัผูท้ีม่ผีลการปฏบิตังิานดี การก าหนดโครงสรา้งองคก์ารในรปู
ของกฎระเบยีบ และมคีวามสมัพนัธท์ีอ่บอุ่นจรงิใจ ใหก้ารสนับสนุน และสรา้งแรงจงูใจ และ ทาง
บรษิทัยงัมกีารจดัท า 5 ส. ไดแ้ก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สรา้งนิสัย เพื่อความเป็น
ระเบยีบ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการปฏบิตัิงานมปีระสทิธภิาพ ซึ่งตรงกบัแนวคดิของ (Litwin และ 
Stringer 1968,p.31) บรรยากาศองคก์าร ว่า หมายถงึ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มของ
องคก์าร ซึง่รบัรูโ้ดยบุคลากรในองคก์าร ทัง้โดยทางตรงและ ทางอ้อม และมอีทิธพิลต่อการจูงใจ
และการปฏบิตังิานในองคก์าร และพบงานวจิยัในอดตีที่สนับสนุน เช่น  นายวชิติร เพชรกลดั 
(2553) ที่พบว่า พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจ ในเรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ต่างๆมี
สภาพด ีทนัสมยัเหมาะสมกบัการใช้งาน อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก และ สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ นายสุระ จัน่เพช็ร ์(2553) ทีพ่บว่า พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจ ในเรื่อง ท่านและเพื่อน
รว่มงานท างานรว่มกนัและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

2. ความคดิเห็นต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ พนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยทุกรายการ ยกเว้น เรื่อง ความพรอ้ม
ดา้นสุขภาพร่างกายในการท างาน ทีอ่ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดย 5 ล าดบัแรก คอื ความ
พรอ้มดา้นสุขภาพร่างกายในการท างาน ,ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า ส่งผลให้
ท่านปฏบิตังิานอย่างเต็ม ,การมอบหมายงานที่ท่านปฏบิตัิอยู่มคีวามชดัเจน ,ท่านสามารถ
ท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบไดเ้ตม็ที่ ,ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการ
ท างาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ตามล าดบั กล่าวคอื พนักงานมสีุขภาพดมีคีวามพรอ้มในการ
ท างาน มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั มกีารตรวจเช็คเครื่องมอืเครื่องจกัรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
พนักงานมชี านาญ สามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานไดเ้ป็นอย่างดที าใหง้านเสรจ็ตามเวลา
ทีก่ าหนด ผูน้ ามกีารส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของพนักงานเอง มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนัระหว่างเพื่อนรวมงาน ซึ่งเป็นให้เกิดประสทิธภิาพในการท างาน ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับ 
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งานวจิยัของ  นางสาวนิสากร ศริษิา (2552) ทีพ่บว่า พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ในเรื่อง ท่าน
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน ,
งานที่รบัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,การประสานงานภายในบรษิทัมคีวาม
ชดัเจน และ ท่านสามารถท างานที่อยู่ในความรบัผดิชอบได้เต็มที่ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย 

3. ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน ของ
พนักงานระดบัปฏิบตัิการ พบว่า สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และ  ด้านจติวิทยา มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน ในทุกขอ้ เช่น ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพร่างกาย
ต่อการท างาน ,ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏิบัติงานแก่เพื่อน
รว่มงานไดอ้ยา่งชดัเจน ,ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างดตีามเวลา
ทีก่ าหนด กล่าวคอื สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ีมกีารจดัวางอย่างเป็นระเรยีบเรยีบรอ้ย มกีาร
ท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ท างาน เพื่อนร่วมงานกส็ าคญั เนื่องจาก มสี่วนช่วยเหลอื และ เป็นก าลงัใจใหก้นั เพราะ คนเรา
ไมส่ามารถท างานไดด้ว้ยตวัคนเดยีวและ มกีารจดัการเรื่องความปลอดภยัในการท างาน เพราะ 
ถ้าพนักงานรูส้กึว่าไม่ปลอดภยัในการท างาน พนักงานก็จะมคีวามวติกกงัวลกบัภยัต่างๆ ย่อม
ส่งผลต่อสภาพจติใจ และ ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานทีล่ดลงตามไปดว้ย  ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ นพคุณ (สุขสถาน) นิศามณี (2547) ในเรื่อง ความปลอดภยั บุคคลทีเ่ขา้มาท างาน
ยอ่มตอ้งการความปลอดภยัในการท างาน ถ้าเขาไดร้บัความปลอดภยัในการท างาน มสีวสัดกิาร
ป้องกนัอุบตัเิหตุทีจ่ะเกดิจากการท างาน คนงานกจ็ะไม่มคีวามวติกกงัวลกบัภยัต่างๆที่เกดิขึน้
และเขากจ็ะท างานดว้ยความพงึพอใจ ท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
- สภาพแวดลอ้มการท างาน จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้ สามารถน าไปใชเ้ป็น

แนวทางในการเพิม่ ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการใหต้รงกบัความต้องการของพนักงาน ซึง่จะ
เป็นการสรา้งความพงึพอใจ ความมคีุณค่าใหแ้ก่พนักงาน ส่งผลใหพ้นักงานมกีารปฏบิตังิาน
ใหก้บัองคก์ารอยา่งม ีประสทิธภิาพ อยา่งสิง่ทีค่วรแกไ้ขซึง่พนกังานมคีวามพงึพอใจล าดบัทา้ยๆ 
คอื การฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะที่เกี่ยวกบัการท างาน ทางบรษิัท 
ควรมกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะใหก้บัพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานเพิม่ทกัษะความสามารถใน
การท างาน ซึ่งส่งผลต่อประสทิธภิาการท างานของพนักงานด้วย และ บรษิทัควรใส่ใจในเรื่อง
ความสะอาดของหอ้งน ้าพนกังาน เพราะ หอ้งน ้าเป็นสถานทีอ่บัชืน้ ซึง่อาจก่อเชือ้โรค แบคทเีรยี 
ได ้ซึง่จะส่งผลต่อสุขภาพรา่งกายของพนกังาน ควรมกีารท าความสะอาดห้องน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

- ควรแก้ไขให้มกีารประสานงานกนัทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ เพื่อความเขา้ใจตรงกนัเพื่อลด
ความผิดพลาดในการท างาน ส่งผลให้สามารถท างานให้เสรจ็ตามก าหนดเวลา และ ท าให้มี
ประสทิธภิาพการท างานมากยิง่ขึน้ 

- พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวประสทิธภิาพการ
ท างาน ในเรือ่ง ความสามารถในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาในการท างาน น้อยกว่า กว่าพนักงาน
กลุ่มอื่น องคก์รควรจะใหค้วามส าคญักบักลุ่ม ให้พนักงานมอีายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี ลงมอื
แก้ปญัหาด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์ปญัหาตามสถานการณ์ เป็นการพิจารณาถึงงานที่
รบัผดิชอบ หรอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข หากมหีลายงาน/ปญัหาทีต่้องด าเนินการ ต้องฝึกใหพ้นักงาน
จดัล าดบัความส าคญัในการท างาน และฝึกให้พนักงานวเิคราะหห์าสาเหตุแห่งปญัหา เพื่อการ
แกไ้ขปญัหาใหต้รงสาเหตุ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหก้บัพนกังานกลุ่มนี้ 

- บรษิทัมกีารวางแผนก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนและส่งเสรมิใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายบรษิทั และการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นการกระตุ้นสร้าง
จติส านึกในการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ให้
โอกาสพนักงานได้การศกึษาต่อเพื่อให้มรีะดับการศกึษาที่สูงขึน้เพื่อที่จะได้น าความรูม้าใช้กบั
งานในองคก์าร ความสามารถทีพ่นกังานม ีจะช่วยเพิม่ก าลงัใจและความพงึพอใจในการท างาน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
- การศึกษาครัง้นี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปฏบิตักิาร

ดงันัน้ผลการศึกษาจงึเป็นผลการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ควรท าการศึกษาเพิม่เติม ศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งฝา่ยอื่นดว้ย และอาจมกีารเปรยีบเทยีบกนัของแต่ละฝา่ย 

- การศกึษาครัง้ต่อไปอาจศกึษากลุ่มอุตสาหกรรมชนิดอื่นทีไ่ม่ใช่อุตสาหกรรมพลาสตกิ 
เนื่องจากจะไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ๆ  และสามารถน าผลวจิยัไปใชแ้กป้ญัหากบัอุตสาหกรรมอื่นๆได ้
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานกบัความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

ค าช้ีแจงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างาน 
ส่วนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมายลงใน ช่อง (  ) ใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 
1.เพศ 
(  ) ชาย     (  ) หญงิ 
2.อาย ุ
(  )ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี (  ) 21-25 ปี 
(  )26-30 ปี    (  ) 31-35 ปี 
(  )36-40 ปี    (  ) มากกกว่า 40ปี 
3.ระดบัการศกึษา 
(  ) ต ่ากว่ามธัยมศกึษา   (  ) มธัยมศกึษาตอนตน้ 
(  ) มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช. (  ) อนุปรญิญา หรอื ปวส. 
(  ) ปรญิญาตร ี    (  ) อื่นๆ ______________ 
4.อายกุารท างาน 
(  ) ต ่ากว่า 1 ปี    (  ) 1 – 3 ปี 
(  ) 3 – 5 ปี    (  ) มากกว่า 5 ปีขึน้ไป 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
(  ) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 9,000บาท (  ) 9,001 – 11,000 บาท 
(  ) 11,001 – 13,000 บาท  (  ) 13,001 – 15,000 บาท  
(  ) มากกว่า 15,000 บาท 
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ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานปฏิบติัการ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน ช่องระดบัความคิดเห็นที่ตรงกับข้อมูลและความ
คดิเหน็ของท่านเพยีงช่องเดยีว 
ระดบัความพงึพอใจ 5 = พงึพอใจมากทีสุ่ด, 4 = พงึพอใจมาก, 3 = พงึพอใจปานกลาง, 
 2 = พงึพอใจน้อย, 1 = พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ระดบัพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
สภาพแวดลอ้มการท างานดา้นกายภาพ 

1. ความดงัของเสยีงในสถานทีท่ างาน 
     

2. แสงสว่างในสถานทีท่ า งานเพยีงพอต่อ 
การปฏบิตังิาน 

     

3. ปรมิาณฝุ่นละอองในอากาศในสถานทีท่ างาน      
4. สถานทีท่ างานมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย สะดวกแก่การท างาน 

     

5. สถานทีต่ ัง้ของบรษิทัสะดวกต่อการเดนิทาง      
6. อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใชต่้างๆมสีภาพด ี
ทนัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้าน 

     

7. การวางแผนผงัเครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครือ่งมอืใน
สถานทีท่ างานมคีวามเหมาะสม 

     

8. หอ้งน ้าของพนกังานมคีวามสะอาด ถูกสุขลกัษณะ      
9. มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์เมือ่เกดิอนัตรายขึน้อยา่ง
เพยีงพอ  

     

10. ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงของการ
ท างานในแต่ละวนั 

     

11. ความเหมาะสมในเวลาหยดุพกัระหว่างการ
ท างาน 

     

12. ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัเวลา
ท างาน 
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ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ระดบัพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

สภาพการท างานดา้นจติวทิยา 
13. เมือ่พนกังานมปีญัหาเกี่ยวกบังาน สามารถขอ
ค าปรกึษา หรอืค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาได้ 

     

14. การไดร้บัความยตุธิรรมจากผูบ้งัคบับญัชา      
15. มกีารแบ่งงานและความรบัผดิชอบในการท างาน
อยา่งเป็นธรรม 

     

16. มกีารฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถ
และทกัษะทีเ่กีย่วกบัการท างาน 

     

17. พนกังานมอีสิระในการปฏบิตังิานตามหน้าที ่      
18. งานทีท่่านท าอยูใ่นปจัจบุนัมคีวามมัน่คง      
19. ท่านมคีวามรู้สึกปลอดภยัในสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

     

20. บรษิทัมกีารให้รางวลัแก่ผู้ทีป่ฏบิตังิานด ีมคีวาม
ประพฤตทิีด่ ี

     

21. ท่านและเพื่อนร่วมงานท างานร่วมกัน และ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ยความเตม็ใจ 

     

22. ท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา 

     

23. รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัความรู้
และความสามารถของท่าน 

     

24. รายไดท้ีท่่านไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัค่าครอง
ชพีในปจัจบุนั 

     

25. ท่านพงึพอใจกบัสวสัดกิารต่างๆ ที่บรษิทัจดัให้
เป็นอยา่งด ี
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน ช่องระดบัความคิดเห็นที่ตรงกับข้อมูลและความ
คดิเหน็ของท่านเพยีงช่องเดยีว 
ระดบัความคดิเหน็ 5 = เหน็ดว้ยอยา่งยิง่, 4 = เหน็ดว้ย, 3 = เฉยๆ, 
 2 = ไมเ่หน็ดว้ย, 1 = ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน 

ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1. ท่านมคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายต่อการ
ท างาน  

     

2. ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความ
ช านาญการปฏบิตังิานแก่เพื่อนรว่มงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

     

3. ท่านสามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็
ลุล่วงไดอ้ยา่งดตีามเวลาทีก่ าหนด 

     

4. ท่านมกีารจดัล าดบัความส าคญัของงานเพื่อให้
งานส าเรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

     

5. งานทีร่บัผดิชอบมคีวามน่าสนใจ ทา้ทาย
ความสามารถ 

     

6. ท่านมคีวามสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหา
ในการท างาน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 

     

7. การประสานงานภายในบรษิทัมคีวามชดัเจน       
8. การมอบหมายงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่มคีวาม
ชดัเจน  

     

9. ท่านมคีวามพอใจและรูส้กึมัน่คงในงานทีท่ า 
ส่งผลใหท้่านปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 

     

10. ท่านสามารถท างานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบได้
เตม็ที ่ 

     

 
 
 



228 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ประวติัผูศึ้กษา 

ขา้พเจา้ นายณัฐพล ศรธีาดาวุฒ ิ อายุ24 ปี เกดิวนัที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2532สถานที่
เกดิ โรงพยาบาล กรุงเทพครสิเตรยีน บดิา ชื่อ นายฉัตรชยั ศรธีาดวุฒ ิอายุ 59 ปี มารดา ชื่อ 
นางนิตยา ศรธีาดาวุฒ ิอายุ 56 ปี มพีีน้่อง 1 คน ชื่อ นางสาว อฐัภา ศรธีาดาวุฒ ิจบการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจดัการ ส าเรจ็
การศกึษา พ.ศ. 2554 และ ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ปีการศกึษา 2555 ปจัจุบนั 
ประกอบอาชพี ขายส่งสนิคา้จ าพวก เครือ่งมอืช่าง Hardward  

 

 


