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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผล
ต่ อ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน 2) เพื่ อ ศึ ก ษาการจัด การองค์ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน 3) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในครั้งนี้คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
จานวน 385 คน โดยใช้เ ครื่ อ งมือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมูล ประกอบด้วย สถิติวิเคราะห์เ ชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 385 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพสมร อายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีรายได้
อยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีประสบการทางานระหว่าง 11 – 15 ปี
2. จากการศึกษาการจัดการองค์กร พบว่า องค์กรให้ความสาคัญในระดับมากกับการจัดการองค์กร โดยรวม เมื่อ
พิจ ารณาเป็ นรายด้าน อันดับหนึ่ งคื อ ด้านการวางแผน องค์กรให้ค วามสาคัญ ในระดับมาก รองลงมาคื อ ด้านการ
ควบคุ ม องค์กรให้ความสาคัญ ในระดับมาก อันดับสามคือ ด้านการจัดองค์กร องค์กรให้ความสาคัญในระ ดับมาก
อันดับสุ ดท้ายด้านภาวะผูน้ า องค์กรให้ความสาคัญในระดับมาก
3. จากการศึกษาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า อันดับหนึ่งคือ ด้านคุณภาพของงาน ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านความไว้วางใจและมนุ ษย์
สัมพันธ์ ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
4. การจัดการองค์กรโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวเดียวกันกับผลการปฏิ บ ั ติงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

ABSTRACT
The objectives of this research are 1) To study the personal factors of industrial employees that affect work
performance. 2) To study organizational management that affects employee performance. 3) To study the relationship
between organizational management that affects employee performance.
The sample of this study was industrial employees in the Eastern Economic Corridor Zone (EEC) for a total
number of 385 people by using the questionnaire tool. The statistics used for data analysis consisted of Descriptive
Analysis Statistics include frequency, percentage, average and standard deviation. Inferential Analysis Statistics
include T-value test, One-way analysis of variance and Pearson Correlation Coefficient at the statistical significance
level of 0.05. The research results can be summarized as follows.
1. All sample groups for total of 385 people. Most of sample groups are female, married status, age between
36-40 years, income between 25,001-35,000 Baht, graduated with a Bachelor’s degree and have work experience
between 11-15 years.
2. According to the study of organizational management, it was found that the organization attaches great
importance to organizational management in overall. When considering in each aspect, the first most important aspect
is Planning which the organization pays a high level of importance. The second most important aspect is Control
which the organization pays a high level of importance. The third most important aspect is Leadership which the
organization pays a high level of importance.
3. According to the study of employee performance, it was found that the overall work performance is at a
high level. When considering in each aspect, it was found that the number one is Work Quality which the work
performance is at the highest level. The second one is Work Commitment which the work performance is at the highest
level. The last one is Trust and Human Relations which the work performance is at a high level.
4. Regarding overall organizational management and each aspect, it has the relationship in the same direction
as the work performance with the statistical significance at the level of 0.05, in line with the hypothesis set.

บทนา
ปัจจุบนั ไม่ว่าทุกองค์กรล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิ้ นขึ้นอยูก่ บั แต่ประเภทธุ รกิจซึ่งปัญหาต่างๆล้วนส่ งผล
ต่อการจัดการภายในองค์กรส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนั้นภายในองค์กรจึงต้องหาวิธีการในการจัดการ
ภายในองค์ก รให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อ ให้อ งค์ก รสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อ ย่างยัง่ ยืน และสิ่ งที่สาคัญที่สุดภายใน
องค์ก รก็คือ ทรั พยากรมนุ ษย์ ที่เ ป็ นแรงขับเคลื่ อ นที่สาคัญ ขององค์ก รให้ส ามารก้าวไปข้างหน้าได้ แต่ เ มื่อ ไหร่ ที่
ทรัพยากรมนุษย์ขาดการพัฒนา ขาดความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิ ก็อาจสู ญเสี ยความมัน่ คงขององค์กรได้ ทาให้องค์กร
ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ การพัฒนาองค์กรขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาได้ ทาให้เกิด

การสู ญเสี ยในการแข่งขันทางธุ รกิจ ซึ่ งหากองค์กรสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ ได้ก็จะทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์กร และทาให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยัง่ ยืน
การจัดการองค์กรเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วยการจัดการขั้น
พื้นฐานภายในองค์กร 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์ก ร ภาวะผูน้ าและการควบคุ ม (Robbins and
DeCenzo , 2003) ซึ่ งเป็ นหลัก การพื้นฐานที่องค์ก รต้องใช้ ซึ่ งการจัดการขั้นพื้นฐานภายในองค์กร ซึ่ งถือเป็ นความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารให้องค์กรสามารถดาเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล จากการที่ผบู ้ ริ หารได้ใช้
การจัดการทั้ง 4 ประการแต่เมื่อมองอีกด้านหนึ่ ง คือด้านทรัพยากรมนุ ษย์ที่เป็ นตัวขับเคลื่อนองค์กรที่สาคั ญ ผูบ้ ริ หาร
ต้องมองย้อนกลับไปว่า การจัดการทั้ง 4 ประการนั้นสามารถทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลได้จริ ง พนักงาน
มีความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนองค์กร พนักงานมีส่วนรวมการปฏิบตั ิงานขององค์กร ซึ่งการที่องค์กร
จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่ างยัง่ ยืนนั้น ต้อ งอาศัยทั้งฝ่ ายผูบ้ ริ หารที่ดีและฝ่ ายปฏิ บตั ิงานที่ดี ต้องทางาน
สอดคล้องกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร หลักการสาคัญของการจัดการองค์กร ได้แก่
การวางแผน เป็ นกระบวนการในการก าหนดว่า องค์ก รต้อ งการบรรลุ เ ป้ าหมายอะไร โดยการตั้ง
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและระบุข้ นั ตอนการที่จะแผนงานบรรลุผล (อุดม ทุมโฆสิ ต, 2561) ซึ่ งการวางแผนถือเป็ น
สิ่ งสาคัญ ของทุกองค์ก ร ซึ่ งทุก องค์ก รต้อ งทาเป็ นอันดับแรก เพื่อ ให้ทราบว่าองค์กรจะเดิ นไปในทิศทางใด และมี
วิธีการดาเนิ นการอย่างให้สามารถไปถึงจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ได้ และผลลัพธ์จะเป็ นอย่างไร ดังนั้นการวางแผนที่ดีเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการขับเคลื่อนองค์กรที่ดี
การจัดองค์ก ร เป็ นการจัดระเบียบกิ จ กรรมและมอบหมายงานความรั บผิดชอบต่ างๆให้แก่ ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ธงชัย สันติวงศ์, 2539) ซึ่งการจัดองค์กรเป็ นความต่อเนื่องจากการ
วางแผน ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กร จัดบุคลากร จัดทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ ง
การจัดการองค์กรจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอเพื่อให้พร้อมต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาวะผูน้ า การที่ผบู ้ ริ หารเกิดการกระตุน้ ให้พนักงานทางานด้วยความเต็ มใจโดยไม่ตอ้ งบังคับ จึงต้องใช้การ
จู ง ใจให้ พนัก งานอยากปฏิ บ ัติง าน กระตุ ้นความกระตื อ รื อ ร้ นของพนัก งานให้อ ยากปฏิ บตั ิ งาน เพื่อ ให้ เ กิ ดการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล (วิภาดา คุปตานนท์, 2551) ซึ่ งการเป็ นผูน้ านั้นต้องอาศัยทั้ง ศาสตร์
และ ศิลป์ ในการบริ หารงาน
การควบคุ ม เป็ นกระบวนการในการก าหนดและก ากับกิ จ กรรมต่ างๆ เพื่อ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์และ
มาตรฐานที่ อ งค์ก รก าหนดไว้ (วิ ภ าดา คุ ป ตานนท์, 2551) ไม่ ว่ า ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านจะสามารถปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิงานที่วางไว้หรื อไม่ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีการปฏิบตั ิ ตรงตามแผนและมีขอ้ ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ใด ซึ่ งจะส่ งผลต่อการวางแผนภายในองค์กรในอนาคตให้องค์กรสร้างองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลตรง
ตามที่องค์กรได้วางไว้ และสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ วได้
ในปัจจุบนั ภาคตะวันออกเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจสู งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาครัฐ
ยังมีก ารส่ งเสริ มด้านพาณิ ชยกรรมและอุ ตสาหกรรมชั้นสู งที่ทนั สมัยร่ ว มถึ งการสร้ างนวัตกรรมต่ างๆ ทาให้เ กิ ด

กิจกรรมในการพัฒนาในพื้นที่อย่างมากโดยในระยะแรกจะเป็ นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา ให้เป็ นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ (กระทรวงอุตสาหกรรม,สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561) ผูว้ ิจยั
จึ ง สนใจจะศึ ก ษาการจัด การองค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน กรณี ศึ ก ษา พนัก งานโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ดงั กล่าว
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดหัวข้อปัญหา เรื่ อง การจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน กรณี ศึก ษา พนัก งานโรงงานอุ ตสาหกรรมในพื้นที่เ ขตพัฒนาพิเ ศษภาคตะวันออก (EEC)
ผูว้ ิจ ัยมีค วามประสงค์ที่จ ะศึก ษาระดับความคิ ดเห็ นของพนัก งานโรงงานอุ ตสาหกรรมพื้นที่เ ขตพัฒนาพิเ ศษภาค
ตะวันออก (EEC) ที่มีความเข้าใจต่อ การวางแผน การจัดองค์กร ภาวะผูน้ า และ การควบคุ มขององค์ก ร ว่ามีความ
เข้า ใจมากน้อ ยเพีย งใด เพื่อ ให้ ผูบ้ ริ ห ารสามารถน าไปพัฒ นาปรั บปรุ งการบริ ห ารงานให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลต่อองค์กร และให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวังไว้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาการจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

การทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดที่ผวู ้ ิจยั นามาเป็ นแนวทาง ได้แก่ ทฤษฎีการจัดการองค์กร ของ Louis A. Allen (1958) และ
ทฤษฎีผลการปฏิบตั ิงาน ของ ธงชัย สันติวงศ์ (2540) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการองค์กร
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์กรนั้น องค์กรจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการจัดการองค์กรเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่ งปัจจุบนั การจัดการองค์กรที่ผบู ้ ริ หารในแต่ละ
องค์กรต้องปฏิบตั ิ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร ภาวะผูน้ า และการควบคุม องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการ
ทั้ง 4 ประการต่างก็มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน
1. การวางแผน เป็ นกระบวนการในการกาหนด ขั้นตอน วิธีการ การกาหนดเลือกวัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั โดยอาศัยการวิเคราะห์ ข้อมูลจากอดีต การตัดสิ นใจในปัจจุบนั และยังทาการประเมินผล
ในอนาคต ต้องมีการกระทาอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุน่ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ

2. การจัดองค์กร เป็ นการกาหนดโครงสร้าง หน้าที่ขององค์กรและผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความ
เข้าใจตรงกันในการปฏิบตั ิงาน มีการติดต่อประสานงานกันภายในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้กระบวนการ
ต่างๆในการสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรให้สาเร็ จตามแผนที่องค์กรวาง
3. ภาวะผูน้ า เป็ นความสัมพันธ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยที่ผนู ้ าใช้อานาจในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ความคิด และชักจูงผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิ ทธิผล
4. การควบคุ ม เป็ นการตรวจสอบ ติดตาม การดาเนิ นงานเพื่อ ให้ทราบถึงผลการดาเนิ นงานและสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นแก้ไ ขการท างานได้ ซึ่ งระบบการควบคุ ม ประกอบด้ว ยหลายขั้นตอนที่จ ะส่ งผลให้ ก ารควบคุ ม เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานที่ดีอีกด้วย
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับผลการปฏิบัตงิ าน
ในการปฏิ บ ัติ ง านนั้นสิ่ ง ที่ อ งค์ก ารคาดหวัง ที่ จ ะได้รั บ จากพนัก งานทุ ก คนก็ คื อ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผลในด้านผลผลิตโดยอาจจะเท่ากันหรื อสู งกว่าตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ต้ งั เป้าหมาย
ไว้ ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกว่างานที่พนักงานปฏิบตั ิน้ นั ได้ผลดีเพียงใดบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่ การวัดผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานแต่ ล ะคนก็เ พื่ อ บ่งชี้ ถึ งประสิ ท ธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผลในการทางานเมื่ อ เที ยบกับ เกณฑ์
มาตรฐานขององค์กร คือการเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ที่ตามที่องค์กรกาหนดหรื อเทียบกับผล
การปฏิบตั ิงานของตนเองและผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ
แนวคิดของ ธงชัย สันติวงศ์ มีเทคนิคการประเมินผลการทางานของพนักงานได้เป็ น 7 ด้าน (อ้างถึงใน ประสงค์
ตระกูลแสงเงิน,2550, หน้า 17) ประกอบด้วย
1. ด้านปริ มาณงาน เป็ นการกาหนดความมากน้อยเป็ นมาตรฐานการมอบหมายงานให้กบั พนักงานรายบุคคล
โดยมีตวั ชี้วดั ปริ มาณงานที่ประสบความสาเร็ จตลอดระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจวัดจาก ระยะเวลา ประสิ ทธิ ผลต่างๆ
หรื อประสิ ทธิผลต่างๆที่เกี่ยวกับพนักงานที่บรรลุเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
2. ด้านคุณภาพงาน คือความมีคุณภาพเกี่ยวกับงาน คือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่พึงพอใจในผลงาน
3. ความรู ้เกี่ยวกับงาน คือ การที่ผทู ้ างานมีความรู ้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในงานที่ปฏิบตั ิ รวมทั้งการนาทักษะ
เทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางาน
4. ด้านคุณลักษณะส่ วนตัว เป็ นพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่แสดงออกมาทางบุคลิกการแต่งกาย กิริยาท่าทาง
การให้ความช่วยเหลือ ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ในงานของตน เพื่อร่ วมงานและองค์กร
5.ด้านการมีความน่าไว้วางใจ คือการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความน่ าไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยมีความซื่ อสัตย์
และความไว้วางใจในงานเรื่ องนั้นๆ
มีความคิดริ เริ่ ม คือผูร้ ่ วมงานมีความกระตือรื อร้นในการทางาน มีการใฝ่ หาความรู ้ท้งั ในงานที่ทาและในงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นผลลัพธ์ของบุคคลที่ตนเองได้รับมอบหมายและสามารถทาได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์
หรื อ เป้าหมายที่อ งค์ก รตั้งไว้และยังต้อ งมีก ารประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานด้ว ยเพื่อ ให้เกิ ดความมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลต่ อ องค์ก ร จากแนวคิ ดและทฤษฏี ที่ก ล่ าวมาสามารถนามาใช้ในการวิเ คราะห์ ผลการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานเพื่อให้เกิดการบิหารจัดการที่ดีภายในองค์กรซึ่งผูว้ ิจยั ได้แบ่งการการวัดผลการปฏิบตั ิงานเป็ น 4 ประเภทดังนี้
ด้านคุณภาพ ด้านความมุ่งมัน่ ในการทางาน ด้านความน่าไว้วางใจ ด้านความร่ วมมือและมนุษย์สัมพันธ์
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรการวิจยั ได้แก่ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน จึงใช้สูตรการคานวณของ W.G. Coachran ได้
ขนาดของกลุ่ มตัว อย่างจ านวน 385 คน ใช้วิธี ก ารสุ่ มตัว อย่างแบบบังเอิ ญ โดยไม่มีก ฎเกณฑ์แน่ นอนแต่ จะเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายคือพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ดว้ ย Independent sample t-test การ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธี One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ ยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s
Correlation Analysis)
สรุปผลการวิจัยและการอ๓ปรายผล
ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน เป็ นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.2 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 56.6 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-40 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,001 35,000 บาท จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.0 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 278 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 72.2 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 11 – 15 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.2
ส่ วนที่ 2 การจัดการองค์ กรที่ส่งผลต่ อผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินองค์กรเกี่ยวกับการจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์ก ร ด้านภาวะผูน้ า ด้านการควบคุม ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ยการจัดการองค์กรอันดับ 1 ด้านการวางแผน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยูใ่ นระดับมาก อันดับ 2 ด้าน
การควบคุม พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 ด้านการจัดองค์ก ร พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก
และอันดับ 4 ด้านภาวะผูน้ า พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับมาก ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยโดยรวมของการจัดการองค์กรที่
ส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.09 อยูใ่ นระดับมาก

หากวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการจัดการองค์กร ด้านการวางแผน เป็ นรายข้อ พบว่า อันดับ 1 หน่ วยงานมีการจัดทา
แผนเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร ค่าเฉลี่ ย 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุ ด อันดับ 2 หน่ ว ยงานมีก ารทบทวน
แผนปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 4.21 อยูใ่ นระดับมากที่สุด อันดับ 3 หน่ วยงานมีการประเมินผลงานเพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุ งแผนสาหรับปี ต่อไป ค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมาก อันดับ 4 หน่ วยงานมีการกาหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิงานให้ตรงตามแผนที่วางไว้อย่างชัดเจนเป็ นที่เข้าใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน ค่าเฉลี่ย 4.14 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 5
หน่วยงานมีการวางแผนการปฏิบตั ิงานที่ยดื หยุน่ ได้ตามสถานการณ์ ค่าเฉลี่ย 4.09 อยูใ่ นระดับมาก
หากวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการจัดการองค์กร ด้านการจัดองค์กร เป็ นรายข้อ พบว่า อันดับ 1 ภายในหน่ วยงานมีการ
ทางานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน ค่าเฉลี่ย 4.16 อยูใ่ นระดับมาก อันดับ 2 หน่วยงานมีการแบ่งอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.15 อยูใ่ นระดับมาก อันดับ 3 หน่วยงานมีการแบ่งงานตามความชานาญของพนักงาน ค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่
ในระดับ มาก อันดับ 4 หน่ วยงานมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการทางานในแต่ละแผนก ค่าเฉลี่ย 4.09 อยูใ่ นระดับมาก และ
อันดับ 5 หน่วยงานมีการแบ่งงานตามปริ มาณที่เหมาะสมกับบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.09 อยูใ่ นระดับ มาก
หากวิเ คราะห์ ค่าเฉลี่ ยการจัดการองค์ก ร ด้านภาวะผูน้ า เป็ นรายข้อ พบว่ า อับ ดับ 1 ผูบ้ งั คับบัญ ชามีก าร
มอบหมายงานให้แก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อ ย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ ย 4.09 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ผูบ้ งั คับบัญ ชามี
ความสามารถในการประสานงานกับ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้เ ป็ นอย่างดี ค่ าเฉลี่ ย 4.05 อยู่ใ นระดับ มาก อัน ดับ 3
ผูบ้ งั คับ บัญ ชามีค วามเข้าใจในงานที่ มอบหมายให้แก่ ผูใ้ ต้บ ังคับบัญ ชา ค่ าเฉลี่ ย 3.96 อยู่ในระดับมาก อันดับ 4
ผูบ้ งั คับบัญชามีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เร่ งด่วนได้เป็ นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก อันดับ 5
ผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับมาก และอันดับที่ 6 ผูบ้ งั คับบัญชามี
วิธีการสั่งการที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.88 อยูใ่ นระดับมาก
หากวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการจัดการองค์กร ด้านการควบคุม เป็ นรายข้อ พบว่า อันดับ 1 หน่วยงานมีการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานให้เ ป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ค่าเฉลี่ ย 4.29 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 หน่ วยงานมีก ารติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 หน่ วยงานมีการควบคุมหรื อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดในอนาคต ค่าเฉลี่ย 4.23 อยูใ่ นระดับมาก อันดับ 4 หน่วยงานมีการพิจารณาข้อผิดพลาดแล้วนามาปรับปรุ งในทันที
ค่าเฉลี่ย 4.17 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 5 หน่วยงานได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ค่าเฉลี่ย 3.78 อยูใ่ น
ระดับมาก
ส่ วนที่ 3 ผลการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสม่าเสมอในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านคุณภาพของงาน ด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน และด้านความไว้วางใจและมนุ ษ ย์สัมพันธ์ ได้ผลลัพธ์ดงั นี้
อันดับ 1 ด้านคุณภาพของงาน ค่าเฉลี่ย 4.37 อยูใ่ นระดับมากที่สุด อันดับ 2 ด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ค่าเฉลี่ย
4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความไว้วางใจและมนุ ษย์สัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ย
โดยรวมของผลการปฏิบตั ิงาน ค่าเฉลี่ย 4.19 อยูใ่ นระดับมาก
หากวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพของงาน เป็ นรายข้อพบว่า อันดับ 1 ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ย 4.41 อยูใ่ นระดับมากที่สุด อันดับ 2 ปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐาน

ที่องค์กรกาหนด ค่าเฉลี่ย 4.40 อยูใ่ นระดับมากที่สุด อันดับ 3 ให้ความสาคัญกับรายละเอียดในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.35
อยูใ่ นระดับมากที่สุด และอันดับ 4 ให้ความสาคัญกับรายละเอียดในการทางาน ค่าเฉลี่ย 4.35 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
หากวิเ คราะห์ ค่าเฉลี่ ยผลการปฏิบตั ิ งานของพนัก งาน ด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นรายข้อ พบว่า
อันดับ 1 สามารถเพิ่มเวลาในการปฏิบตั ิงานได้เพื่อให้งานเสร็ จทันเวลา ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 2
ทุ่มเทให้ก ับการปฏิ บตั ิ งานในความรั บผิดชอบ ค่ าเฉลี่ ย 4.32 อยู่ในระดั บมากที่สุ ด อันดับ 3 ทางานได้อ ย่างเต็ม
ความสามารถ ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ 4 ยินดียอมรับข้อผิดพลาดเมื่อทางานที่ได้รับมอบหมายไม่
สาเร็ จ ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 5 มุ่งมัน่ แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน ค่าเฉลี่ ย
4.09 อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 เพศทีต่ ่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่ า
เพศที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธนกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กรณี ศึกษา เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ก องทัพบก ซึ่งพบว่าผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานไม่มีผลต่อปัจจัยด้านเพศ
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ่มนวล ทองแสง (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
พนักงานกลุ่มธุ รกิจผลิตเครื่ องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งพบว่าเพศไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
พนักงาน
สมมติฐานที่ 1.2 สถานภาพทีต่ ่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านทีแ่ ตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐาน สรุ ป
ได้ว่า สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ธนกรศัก ดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อ ง ปั จ จัยที่มีผลต่อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา เจ้าหน้าที่สถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งพบว่า ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ไม่มีผลต่อปั จจัยด้านสถานภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ (2560) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยทานายประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรภาค 2 ซึ่งพบว่า สถานภาพไม่
มีผลต่อประสิ ทธิภาพ ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรภาค 2
สมมติฐานที่ 1.3 อายุทตี่ ่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านทีแ่ ตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า อายุที่ต่างกันส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ อัศริ นทร์ พาฬเสวด (2546) ที่ได้ศึก ษาเรื่ อง ปั จ จัยที่มีผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน บริ ษัท คาโออิ น ดัส เตรี ย ล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่ า อายุมี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กญ
ั ญา สังข์เจริ ญ (2548) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายการผลิต บริ ษทั เอ็นโอเค พรี ซิชนั่ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย)
จากัด พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 รายได้ ทตี่ ่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านทีแ่ ตกต่างกัน

จากการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า รายได้ที่ต่างกัน ส่ งผลต่ อผลการปฏิ บตั ิ งาน ด้านความไว้ว างใจและมนุ ษย์
สัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้านคุณภาพของงาน
และด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม คุณภาพของ
งานและความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบตั ิการ บริ ษทั เอเชียน มารี น เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน)
พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานต่างกัน ซึ่งพนักงานที่มีรายได้สูงมีประสิ ทธิ ภาพ
การทางานดีกว่าพนักงานที่มีรายได้นอ้ ยกว่า แต่ประสิ ทธิภาพด้านคุณภาพของงานไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ระดับการศึกษาทีต่ ่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านทีแ่ ตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกันใน
ทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ได้
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา เจ้าหน้าที่ส ถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พบว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาคริ ต ศรี ขาว
(2551) ได้ศึก ษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั มิสกัน ไทยแลนด์ พบว่า
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณ์ทางานทีต่ ่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้ว่า ประสบการณ์ทางานที่ต่างกัน ส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความไว้วางใจ
และมนุ ษ ย์สัมพันธ์แตกต่ างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้อ งกับสมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้น ด้าน
คุณภาพของงาน และด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รชัย หาญกีรติกาจร (2557) ที่ได้
ศึกษาเรื่ อง ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแผนกซ่อมบารุ งเครื่ องจักร บริ ษทั สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จากัด พบว่า
พนักงานที่มีประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธน
กรศัก ดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ได้ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัยที่ มีผลต่ อ การปฏิ บ ัติงานของพนัก งาน กรณี ศึ ก ษา
เจ้าหน้าที่สถานี วิทยุโทรทัศน์ก องทัพบก พบว่า ปั จ จัยส่ ว นบุค คลด้านอายุงานมีผลต่อ ผลการปฏิ บตั ิ งาน เนื่ อ งจาก
พนักงานที่มีอายุงานมากกว่ามี ความรู ้ ความสามารถและศักยภาพในหน้าที่มากกว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ นิ่ มนวล ทองแสน (2559) ได้ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัยที่มีผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
พนักงานกลุ่มธุ รกิจผลิตเครื่ องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์ กบั ผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
จากการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการองค์กร กับผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม สรุ ปได้ว่า
การจัด การองค์ก รโดยรวมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน ในระดับ ปานกลางกับ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.394 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ 0.05 เมื่อ พิจ ารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนมีค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สู งที่สุด มีค วามสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันในระดับสู งกับผลการปฏิบตั ิ งานโดยรวม โดยมีค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.794 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 รองลงมาคือ ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์ทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลางกับผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.378 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ 0.05 ด้านการจัดองค์ก ร มี ความสั มพัน ธ์ทิศทางเดี ยวกั น ระดับ ต่ ากับ ผลการปฏิ บ ัติงานโดยรวม โดยมีค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.136 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และด้านภาวะผูน้ า มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ากับผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.084 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐาน การจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านคุณภาพ
ของงาน สรุ ปได้ว่า การจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ากับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพของงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.282 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 เมื่อ พิจ ารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สู งที่สุด คื อ ด้านการวางแผน มีค วามสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันในระดับสู งกับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพของงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.936 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 รองลงมาคือ ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับผลการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพของงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.312 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ด้านการจัด
องค์กร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ากับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
0.083 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และ ด้านภาวะผูน้ า มีค วามสั มพันธ์ทิศทางเดี ยวกันในระดับต่ ากับผลการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.028 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐาน การจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านความ
มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน สรุ ปได้ว่า การจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดี ยวกันในระดับปานกลางกับผลการปฏิ บตั ิ งาน ด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิงาน โดยมีค่ าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.487 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สูง
ที่สุด คือ ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.694 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 รองลงมาคือ ด้านการควบคุม
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิ งาน โดยมีค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.408 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านภาวะผูน้ า มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับ
ต่ากับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.135 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ 0.05 และด้านการจัดองค์กร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ากับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.134 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากการทดสอบสมมติ ฐาน การจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความไว้วางใจและ
มนุ ษย์สัมพันธ์ สรุ ปได้ว่า การจัดการองค์ก รมีค วามสั มพันธ์ก ับผลการปฏิ บตั ิ งาน ด้านความไว้ว างใจและมนุ ษย์
สัมพันธ์โดยรวม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.055 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ 0.05 เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่า ด้า นที่มี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ สู งสุ ดคื อ ด้านการควบคุ ม มี
ความสัมพัน ธ์ ทิศ ทางเดี ยวกันในระดับต่ ากับผลการปฏิ บตั ิ ง าน ด้านความไว้ว างใจและมนุ ษย์สั มพัน ธ์ โดยมีค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.078 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์กร มีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ากับผลการปฏิ บตั ิ งาน ด้านความไว้ว างใจและมนุ ษย์สั มพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์

0.071 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ากับผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านความไว้วางใจและมนุษย์สัมพันธ์ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.044 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และด้าน
ภาวะผูน้ า มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต่ากับผลการปฏิบตั ิงาน ด้านความไว้วางใจและมนุษย์สัมพันธ์ โดย
มีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ 0.009 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. องค์กรควรให้ความสาคัญกับประเด็นของความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านของรายได้ และประสบการณ์
ทางาน จากผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีรายได้นอ้ ยและมีประสบการณ์ในการทางานน้อย จะได้รับความไว้วางใจให้
ปฏิ บตั ิ ง านที่ สาคัญ และด้านมนุ ษ ย์สัม พันธ์ ต่ ากว่า ผูท้ ี่มี ร ายได้สู ง กว่ า องค์ก รควรที่ จ ะส่ งเสริ ม หน้า ที่ และความ
รับผิดชอบให้กบั พนักงานกลุ่มดังกล่าว จัดให้มีการทางานเป็ นทีมระหว่างพนักงานให้เกิดการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันซึ่ งจะช่วยสร้างมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรด้วย มีจดั ฝึ กอบรมเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้
สู งก็ส่งเสริ มหรื อสร้างแรงจูงใจ ให้ผลการปฏิบตั ิงานดีข้ ึนให้ประสบความสาเร็ จในงาน ส่ วนผูท้ ี่มีรายได้น้อย องค์กรก็
ส่ งเสริ มผลักดันให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
2. ด้านการจัดองค์กรเป็ นด้านที่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ากับผลการปฏิบตั ิงาน องค์กรควรมีนโยบายในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทุ กส่ วนงาน มีการติดต่อประสานงานที่ชดั เจน เข้าใจง่าย ไม่ซ้ าซ้อน
แบ่งงานตามความชานาญในปริ มาณที่เหมาะสมกับบุคลากรไม่มากหรื อน้อ ยเกินไป แบ่งอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน
ไม่ให้เกิดการทางานที่ทบั ซ้อนกัน เปิ ดรับพนักงานให้เพียงพอในแต่ละแผนก เพื่อให้พนักงานสามารถทางานที่ไ ด้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นและเกิ ดข้อ ผิดพลาดจากการปฏิ บตั ิงานน้อยที่สุด เพื่อส่ งผลต่ อผลการ
ปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
3. ด้านภาวะผูน้ า เป็ นด้านที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานค่อนข้างต่า องค์กรควรให้ความสาคัญกับด้าน
ภาวะผูน้ าซึ่ งถื อ เป็ นอี ก ด้านที่มี ความสาคัญ กับ องค์ก ร ผูน้ าควรสร้ างความสั มพันธ์ที่ดี ก ับพนัก งาน จัดกิ จ กรรม
สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างผูน้ าและพนักงานให้พ นักงานสามารถเข้าถึงได้ ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบการบังคับ บัญ ชาให้พ นัก งานเกิ ดแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน และเกิ ด การยอมรั บในตัว ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งจะทาให้ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ามีผลต่อผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านการวางแผนและการควบคุมมีผลคะแนนอยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานใน
ระดับสู ง องค์กรควรรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับมากต่อ ไป ด้วยการพัฒนาการปรั บปรุ งการจัดการองค์กรอย่าง
สม่ า เสมอให้ ส อดคล้อ งกับ สภาวะการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน และอนาคต เพื่ อ ให้ มี ผ ลคะแนนอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เพื่ อ
ประสิ ทธิภาพขององค์กร
ข้ อจากัดในงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต
1. งานวิจยั ครั้งนี้ศึกษา พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ระบุโรงงานที่แน่นอน ผลงานวิจยั ถึงมีขอบเขตที่
กว้าง สาหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจจะทาการวิจยั เฉพาะเจาะจงบริ ษทั ซึ่งจะทาให้ได้ผลการวิจยั ที่แตกต่างออกไปและ
เฉพาะเจาะจงมากกว่า

2. งานวิจ ัยครั้ งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ สาหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจจะศึกษาเป็ นงานวิจ ัยเชิ งคุ ณภาพ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและชัดเจนขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในปั จจัยอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ ปั จจัยทางการตลาด หรื อปั จจัย
อื่นๆที่มีความสัมพันธ์กบั องค์กรและส่ งผลต่อองค์กร
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