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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุ รกิจ
ผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามพนักงานกลุ่มธุ รกิจผลิต
เครื่ อ งสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการจํานวน 309 คน สถิ ติที่ใช้คื อ Independent Samples t-test, One-way
ANOVA และ Pearson product moment correlation
ผลการศึก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ในครั้ งนี้ เ ป็ นเพศหญิ งมีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า 15,000 บาท โดยระดับตําแหน่ งงานส่ วนใหญ่เป็ น
ฝ่ ายปฏิบตั ิการซึ่งมีอายุงานตํ่ากว่า 1 ปี และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ รายได้ ตําแหน่ ง
งานที่แตกต่ างกันไม่ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการทํางานของพนัก งานกลุ่ มธุ รกิ จ ผลิ ตเครื่ อ งสํา อางในเขตจังหวัด
สมุทรปราการที่แตกต่ างกัน ส่ วนอายุ ระดับการศึก ษาและอายุงาน (ปี ) ที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ง านของพนัก งานโดยรวมอยู่ในระดับมากเรี ยงลําดับจากค่ าเฉลี่ ยมากไปหาน้อ ยอัน
ประกอบด้วยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านค่ าจ้างและสวัสดิการ ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและด้านความมัน่ คงในงานและพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการทํางานโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยจําแนกเป็ นด้าน เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านส่ วนบุคคลซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
และด้านผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยด้านงานของพนักงานกลุ่มธุ รกิจผลิต
เครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม
เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันซึ่ งมีระดับความสัมพันธ์ปานกลางอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยด้านที่มี
ความสัมพันธ์มากที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
คําสําคัญ : ปัจจัยด้านงาน, ประสิ ทธิภาพการทํางาน

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine which factor can affect the work efficiency of the staff in the
cosmetics manufacturing business in Samutprakarn province. The data were collected from 309 employees of
various cosmetic manufacturing factories in Samutprakarn through their answers upon the provided questionnaire. The
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statistics applied in the data analysis comprised Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Pearson
Product Moment Correlation.
The study indicated that most of the respondents were female, age between 18-30 years old. The monthly
income is less than or equivalent to 15,000 baht , the majority operating positions with working experience was
less than one year. The results of the hypothesis test showed that the difference of the personal factors on the
gender, the income, the job position did not affect the work efficiency in the cosmetics business. However, at the
different districts in Samutprakarn province, the difference in the age, the education level and the work experience
(year) affected the work efficiency of employees in the cosmetics business.
In addition, the results of the study revealed that the respondents had opinions on effective factors of the
constructive efficiency of the staff’s performance. The overall factors at a high level, and each affecting efficiency
factors in the performance of employees could be ranked from high to low levels as follows: the working
environment, the relationship with supervisors and coworkers, the wages, the welfare, and job security. It was
found that the sample groups had overall work efficiency at the highest level which could be sorted in descending
order as follows: the personal aspect had a mean of 4.24 and the work performance aspect had a mean of 3.96. The
researcher have found the obviously positive correlation between all work factors of the employees in the cosmetic
manufacturing business in Samutprakarn and the overall work efficiency of the staff at the same direction with a
moderate relationship. A significant statistics level was 0.01, as well as the relationship with the coworkers had the
highest correlation.
Keywords: work factor, work efficiency
1. บทนํา

ในช่ว งศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านมาประเทศไทยจัดได้ว่าเป็ นประเทศที่มีก ารพัฒนาตนเองได้อย่าง รวดเร็ ว
ประเทศหนึ่งในแถบเอเซียอาคเนย์ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ นแม้จ ะก่ อให้เ กิดผลดีก ับประเทศหลายประการโดยเฉพาะความเจริ ญ เติบโตทางด้านเศรษฐกิ จโดยเน้นการ
ส่ งเสริ มให้มีการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆทัว่ โลกและหนึ่ งในกลไกที่สําคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจก็คือการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็ นที่ตระหนักและยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้วว่าทรัพยากรมนุ ษย์นับเป็ น
ทรัพยากรการบริ หารที่สาํ คัญที่สุด เพราะมนุษย์อาจได้รับการจูงใจโน้มน้าวให้ผลิตหรื อทํางานมากขึ้นกว่าเดิมได้มาก
น้อ ยลดหลั่นกันไปตามระดับชั้นการบังคับบัญชาขึ้นอยู่ก บั ผูบ้ ริ ห ารต้อ งมีห น้าที่ที่สําคัญ ในการจูงใจโน้มน้าวให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานทํางานอย่างร่ วมแรงร่ วมใจเพื่อให้ภารกิจขององค์กรลุล่วงไปด้วยดี(สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545 : 83)
การที่องค์การใดๆจะบรรลุเป้ าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลได้น้ ันส่ วนหนึ่ งจะต้องมา
จากการที่บุคลากรมีขวัญกําลังใจและมีความพึงพอใจในการทํางานซึ่งต้องอาศัยการจูงใจเป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
พนัก งานในบริ ษ ัทที่ประกอบธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุ ตสาหกรรมเครื่ อ งสําอางถือ เป็ นอุ ตสาหกรรมที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจัดเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานค่อนข้างสูงอีกทั้งยังมีสถานประกอบการเป็ นจํานวนมาก อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางจึงมี
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การเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีการแข่งขันทางภาคธุ รกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเพิ่มสู งมากยิ่งขึ้นด้วยอุตสาหกรรม
เครื่ องสําอางมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมเพราะเป็ นหนึ่ งในธุ รกิจที่สร้างรายได้ติดอันดับต้นๆรวมถึงยังเป็ น
ธุรกิจที่มีการจ้างงานสูงก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชากรทั้งที่เป็ นแรงงานมีฝีมือและแรงงานไร้ฝีมืออีกด้วยหาก
พิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะพบว่าการดําเนินกิจกรรมต่างๆในองค์กรธุ รกิจทุกประเภทนั้นทุกอย่างล้วนจะต้อง
ดําเนิ นการโดยใช้ทรั พยากรบุคคลทั้งสิ้ นซึ่ งถือ ได้ว่าเป็ นรากฐานที่สําคัญ และมีค วามเกี่ยวข้องในงานทุกด้านของ
องค์กร จึงถือได้ว่าทรัพยากรบุคคลมีฐานะเป็ นระบบงานย่อยที่สาํ คัญที่ครอบคลุมและมีอยูใ่ นทุกส่ วนขององค์กรโดย
เป็ นผูค้ วบคุมระบบการทํางานอื่นๆทั้งหมด ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็ นปั จจัยที่องค์กรธุ รกิจต้องพิจารณาและให้
ความสําคัญเป็ นอันดับแรกแม้ว่าจะมีการนําเทคโนโลยีหรื อเครื่ องจักรที่ทนั สมัยมาใช้ก็ตามแต่การที่จะดําเนินกิจกรรม
หรื อให้บริ การให้เกิดคุณภาพและประสิ ทธิภาพสูงสุ ดได้น้ นั ก็ตอ้ งอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็ นผูค้ วบคุมการ
ใช้ทรัพยากรเช่นกันเหตุน้ ีในทุกๆองค์กรธุรกิจจึงได้มีการหาวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ของตนเองมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กรเพื่อ ให้มีการทํางานที่ก า้ วเดินไปในทิศทางเดี ยวกันกับที่องค์กรคาดหวังแต่หาก
องค์กรใดไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานให้มีความภักดีต่อองค์กรแล้วก็เป็ นการยากที่การดําเนิ น
ธุ รกิจจะประสบผลสําเร็ จได้ดีจึ งกล่าวได้ว่าความสําเร็ จหรื อ ล้มเหลวของการดําเนิ นธุ รกิจ ต่างๆย่อ มเป็ นผลมาจาก
ทรัพยากรบุคคลเป็ นปัจจัยสําคัญ (สันติภพวงศ์ศิริ: 2551,1) ปัจจุบนั พบว่าประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานใน
กลุ่ มอุตสาหกรรมธุ รกิ จเครื่ องสําอางยังมีค วามจําเป็ นที่จ ะต้อ งพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ นเพื่อ รองรั บกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่ อยๆเมื่อเปิ ดกลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อ AEC ซึ่ ง
บริ ษทั จะต้อ งเผชิญ กับคู่แข่งขันทางธุ รกิจ อีก มากมาย นอกจากนี้ ในปั จ จุบนั ทุกคนล้ว นหันมาดูแลใส่ ใจต่ อรู ปร่ าง
หน้าตา รู ปลัก ษณะภายนอกและสุ ข อนามัยมากขึ้น ฉะนั้นเครื่ อ งสําอางก็ถื อเป็ นสิ่ งปรุ งแต่ งที่ทาํ ขึ้ นมาเพื่อ ใช้บน
ผิว หนังช่ ว ยส่ งเสริ มให้เ กิ ด ความสวยงามของรู ปลัก ษณ์ ข องบุค คลทุก ๆส่ ว นของร่ างกายล้ว นแต่ มีเ ครื่ องสําอาง
ประพรม ประทินผิวเติมแต่งภายนอกให้ดึงดูดใจสร้างความสนใจต่อผูพ้ บเห็ นเครื่ องสําอางมีอยู่มากมายหลากหลาย
ชนิดซึ่งมีท้งั ชนิดที่นาํ มาใช้กบั ผิวหน้า ผิวกาย หรื อแม้กระทัง่ ใช้เฉพาะส่ วนที่มีสรรพคุณผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
ออกไป ธุรกิจเครื่ องสําอางเกิดขึ้นหลายยี่ห้อ วิธีการใช้งานก็มีความแตกต่างกันและการคิดค้นพัฒนาชิ้นงานก็มีการ
เปลี่ยนแปลงให้ทนั กับยุคสมัยอย่างคล่องตัวให้ทนั ต่อการบริ โภคสิ นค้าประเภทเครื่ องประทินผิวที่มีท้ งั การใช้แบบ
ประจําทุกวันซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น ประเภทที่ใช้งานยาวนานมีบางประเภทและอาจอยูใ่ นกลุ่มจํากัดวิธีการใช้งานด้วย
หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้เทียบเท่าหรื อเหนื อคู่แข่งขันแล้ว ก็
ย่อมจะส่ งผลให้บริ ษ ัทเสี ยเปรี ยบต่ อคู่แข่งขันและประสบกับ 3 ปั ญหาต่างๆที่เป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิงานที่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพของพนักงานจนทําให้บริ ษทั เสี ยโอกาสและเสี ยเปรี ยบต่อคู่แข่งขันอาจนําไปสู่ความล้มเหลวขององค์กร
ได้ ดังนั้นสิ่ งที่พนักงานคาดหวังและได้รับการตอบสนองความคาดหวังนั้นจากองค์กรเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทาํ
ให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ในการทํา
ความเข้าในและเห็ นถึงความสําคัญความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อองค์ก รโดยองค์กรควรมีระบบค่าตอบแทนที่
ยุติธ รรมและจูงใจ ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใสมีระบบความก้าวหน้าในอาชี พที่ชัดเจนหน้าที่ค วาม
รับผิดชอบที่เ หมาะสมและมีคุณค่าสภาพแวดล้อมในที่ทาํ งานถูกสุ ขลักษณะอนามัยและปลอดภัยส่ งเสริ มกิจกรรม
หรื อโครงการ เสริ มสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรมีระบบให้คาํ ปรึ กษาในการแก้ไขปั ญหาต่างๆของพนักงานส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยกิจกรรมสังคมซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่ งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุ ขคนที่ทาํ งาน
ด้วยความสุ ขย่อมทํางานด้วยความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายมีการวางแผนงานมีการวิเคราะห์งานมีการจดบันทึกการทํางาน
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ในแต่ ล ะวันมีก ารแบ่งขนาดหรื อ ลําดับความสําคัญ ของงานก่อ น-หลังไว้อ ย่างชัดเจนเช่ นนี้ ก็จ ะทําให้งานประสบ
ผลสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีทาํ ให้ลูก ค้าประทับใจส่ งผลให้ผล
ประกอบการของบริ ษทั ดีข้ ึนตามไปด้วยองค์กรมีผลกําไรและมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืนกลุ่มธุ รกิจผลิตเครื่ องสําอางใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการมีอยูโ่ ดยประมาณ 10 บริ ษทั ซึ่งแจกแจงด้านจัดทําและจัดการขายรับผลิตผลิตภัณฑ์ (OEM)
บริ ษทั ซึ่งนํามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างมี 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไมลอทท์ แลบบอราทอรี ส์ จํากัด,บริ ษทั รู เบียอุตสาหกรรม
จํากัด และบริ ษทั สเปเชียลตี้ อินโนเวชัน่ จํากัด ณ ขณะนี้โรงงานมีพนักงานรวมทั้งสิ้ น 1,347 คน ซึ่ งมีหน้าที่ประจําใน
ออฟฟิ ศและทํางานในไลน์ก ารผลิตซึ่ งผูบ้ ริ ห ารได้เล็งเห็ นคุ ณค่ าจากพนักงานทุก ระดับชั้นในระดับที่เท่าเทียมกัน
ผูบ้ ริ หารจะมองถึงจุดมุ่งหมายวิธีการตอบสนองด้วยการพยายามอ่านลูกน้องอยากเห็นมุมมองสิ่ งนึกคิดในตัวพนักงาน
จะไม่นาํ มามองในด้านผูบ้ ริ หาร เพราะเชื่อว่าความสุ ขของการอยูร่ ่ วมกันเป็ น “ความสุ ขนิ ยม” ความสุ ขขององค์กรจะ
นํามาซึ่ งตัว เงิ นการให้ค วามเอาใจใส่ กบั สภาวะจิตใจพนัก งานด้ว ยการทักทายเจอหน้าพนักงานอย่างใกล้ชิดสร้าง
ความรู้สึกให้พนักงานรู้ว่าตนเองเป็ นเหมือนเจ้าของธุ รกิจทําให้พนักงานเกิดแรงศรัทธาของคนต่อองค์กรเกิดความ
แข็งแกร่ งลดอัตราการลาออกจากพนักงานของบริ ษทั เรี ยกได้ว่าแทบไม่มีใครลาออกด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นนี้
ประกอบกับการที่ผูว้ ิจ ัยเป็ นหนึ่ งในบุค ลากรของบริ ษ ัทในกลุ่ มธุ รกิ จ เครื่ อ งสําอาง จึ งมีค วามจําเป็ นในการที่จ ะ
ทําการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ในกล่มธุ รกิจเครื่ องสําอางซึ่ งผลที่
ได้รับ จากการศึ ก ษาจะเป็ นประโยชน์ ใ นการเป็ นข้อ มูล เพื่อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯที่จะได้ทราบถึงระดับความสําคัญของแต่
ละปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอันจะนําไปสู่ การปรับปรุ งการบริ หารงานบุคคลการ
พัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯและเป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งานของพนัก งาน
ต่อไป ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาถึงเรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่ องสําอางใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการโดยผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาบริ ษทั ไมลอทท์ แลบบอราทอรี ส์ จํากัด , บริ ษทั รู เบียอุตสาหกรรม
จํากัด และบริ ษทั สเปเชียลตี้ อินโนเวชัน่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผลิตเครื่ องสําอางที่มีชื่อเสี ยงในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
โดยผูว้ ิจ ัยได้เ ลื อ กปั จ จัยในการศึก ษาครั้ งนี้ 2 ปั จ จัยด้ว ยกัน คื อ 1) ปั จ จัยด้านส่ ว นบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ (ต่อเดื อน) ตําแหน่ งงาน(ระดับ) อายุงาน(ปี )ที่แตกต่ างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานต่างกัน 2) ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานของพนักงานว่าแต่ละปัจจัยส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุ รกิจเครื่ องสําอางในเขต
จังหวัดสมุทรปราการอย่างไรซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในการเป็ นข้อมูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯที่จะได้ทราบ
ถึ งระดับความสําคัญ ของแต่ ล ะปั จ จัยที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานอัน จะนําไปสู่ ก าร
ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารงานบุ ค คล การพัฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษ ัท ฯ และเป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่ อ พัฒ นา
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานต่างกัน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านงานที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
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3.การดําเนินการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ (ต่อเดือน) ตําแหน่ งงาน (ระดับ) อายุ
งาน (ปี ) ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานต่างกัน
2. ปัจจัยด้านงาน ประกอบด้วย ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานของพนักงาน
ขอบเขตของการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1.ประชากร
ประชากรที่ใช้วิจยั ครั้งนี้เป็ นพนักงานของบริ ษทั เครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
1,347 คน
2.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้เจาะจงขนาดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane
แบบทราบประชากร ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 309 ตัวอย่าง โดยการใช้แบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) กับ
พนักงานของบริ ษทั กลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งทราบจํานวนที่แท้จริ ง ได้แก่ บริ ษทั
บริ ษทั ไมลอทท์ แลบบอราทอรี ส์ จํากัด มีพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ จํานวน 120 คน และฝ่ ายสนับสนุ น จํานวน 41 คน
บริ ษทั รู เบียอุตสาหกรรม จํากัด มีพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ จํานวน 63 คน และฝ่ ายสนับสนุน จํานวน 17 คน และบริ ษทั
สเปเชียลตี้ อินโนเวชัน่ จํากัด มีพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ จํานวน 59 คน และฝ่ ายสนับสนุ น จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้ น
309 คน
ขอบเขตเนือ้ หาการวิจัย
การศึกษาวิจ ัยครั้ งนี้ เ ป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุ รกิจ ผลิ ต
เครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านด้วยกันเกี่ ยวกับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ พีเตอร์ ซัน และพลาวแมน (Peterson and Plowman) ธงชัย สันติวงศ์ Harring
Emerson สมพงษ์ เกษมสิ น สิ ริรัตน์ สวยสม , Milk Woodcoch ซาลินิค (Zaleanick), กิลเมอร์ (Gilmer) Dalton et al.
,ติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนนั ท์ คาสท์ และโรเซนแวก (Kast & Rosenweiq) ดับริ น (Dubrin) ไลเบนส
เตน (Leibenstein) และผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดในการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1. ปัจจัยด้านส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่ งงาน และอายุงาน(ปี ) 2. ปั จ จัยด้านงาน ได้แก่ ด้านค่ าจ้างและ
สวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานซึ่งถือเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางาน จากแนวคิดและทฤษฎีขา้ งต้น
จึงได้สรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพการทํางานจากแนวคิดของพีเตอร์ ซันและพลาวแมน และธงชัย สันติวงศ์
เพื่อนํามาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้
2
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ด้านส่ วนบุคคล คือ พฤติกรรมส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานและด้านการปฏิบตั ิงาน คือ ด้านคุณภาพของ
งานและด้านปริ มาณของงาน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถสังเคราะห์เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่
คาดว่าจะเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิเครื่ องสําอางในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1. ด้านส่ วนบุคคลของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
1.1.เพศ
1.2.อายุ
1.3.ระดับการศึกษา
1.4.รายได้ต่อเดือน
1.5.ตําแหน่งงาน (ระดับ)
1.6.อายุงาน (ปี )
2. ปัจจัยด้านงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ประกอบด้วย
2.1. ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
2.2. ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
2.3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.4. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
2.5. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน 2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
1.1.การทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.การได้รับมอบหมายงานจํานวนมากกว่าผูอ้ ื่น
1.3.ความมุ่งมัน่ กระตือรื อร้น ใส่ ใจในการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
1.4.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที
2. ด้านผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
2.1.ด้านคุณภาพงาน
2.2.ด้านปริ มาณงาน
2.3.ระยะเวลา
2.4.การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 273

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

วิธีการศึกษา
การศึกษาปั จจัยที่ส่ งผลประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานกลุ่ มธุ รกิจผลิตเครื่ อ งสําอางในเขตจังหวัด
สมุทรปราการเป็ นการศึก ษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ก ารวิจ ัยเชิ งสํารวจ (Survey Research
Method) และมีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรศาสตร์ ที่ ใ ช้ค รั้ งนี้ เป็ นพนัก งานในบริ ษัท ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต เครื่ องสํ า อางในเขตจัง หวัด
สมุทรปราการ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 1,347 คน
ขนาดตัวอย่าง การคิดผลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ประชากร จากการคํานวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 309 ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ แบบสอบถามเป็ นจํานวน 309 ชุด การ
สุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
สําหรับวิธีการสุ่ มตัวอย่างเพื่อเลือกตัวแทนที่ใช้ในครั้งนี้ จะมีลาํ ดับขั้นตอนในการจําลองตัวอย่างเป็ นแบบ
ขั้นบันได (Multistage Sampling)
วิธีที่ 1 ใช้วิธีคดั สรรกลุ่มตัวอย่างวิจารณญาณหรื อแบบเจาะจง (Judgment or Purposive Sampling) โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานของบริ ษทั กลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
วิธีท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสัดส่ วน(Stratified Random Sampling)กับพนักงานของบริ ษทั กลุ่มธุ รกิจ
ผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทราบจํานวนที่แท้จริ ง
a. แจกแจงคัดเลือกตัวอย่างแบบแบ่งอันตรภาคชั้น(Stratified Random Sampling)
รายการ
บริ ษทั 1
บริ ษทั 2
บริ ษทั 3

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ/สนับสนุน

จํานวนประชากร(คน)

สัดส่ วน(%)

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

523

38.83

กลุ่ม
ตัวอย่าง(คน)
120

ฝ่ ายสนับสนุน

177

13.14

41

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

276

20.49

63

ฝ่ ายสนับสนุน

73

5.42

17

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

257

19.08

59

ฝ่ ายสนับสนุน

41

3.04

9

1,347

100

309

รวม

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการศึกษาเรื่ องทีส่ ่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสําอางในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถาม (Question)
ได้แก่
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1. แบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพส่ ว นบุค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบเลื อ กตอบ
(Checklist) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งงาน อายุงาน(ปี )
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้แนวคิดปั จจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของกิลเมอร์ (Gilmer) ซึ่งแบ่งระดับค่าคะแนนความพึงพอใจ
ออกเป็ น 5 ระดับตามแบบลิเคอร์ท (Likert)
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการลงมือทําโดยเป็ นคําถามที่มีให้
เลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (rating scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
โดยเนื้อหาสมบูรณ์ครอบคลุมเรื่ องปัจจัยที่มีต่อแยกย่อยออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านส่ วนบุคคลและด้านผลการปฏิบตั ิงาน
โดยแปลความหมายจากแบบสอบถามการอภิปรายผลของแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตราภาค
ชั้น (Interval Scale) โดยใช้เ กณฑ์เ ฉลี่ ยในการอภิ ป รายผลด้ว ยวิธี ก ารหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์ข ้อมูล โดยระบุถึ งเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูล ประเภท
Likert Scale ที่อยูใ่ นรู ปคะแนนเฉลี่ยตามแบบจําแนกแต่ละช่วงย่อยเท่าๆกัน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึก ษาเรื่ อ งปั จ จัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนัก งานกลุ่ มธุ รกิจ เครื่ องสําอางในเขต
จังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ลงมือสรุ ปผลข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษารวบรวมข้อ มูลที่มีผจู้ ดั ทําไว้จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ วารสาร
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ หนังสื อทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด
และทฤษฎีพฒั นาแนวคิดคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าการทํางาน
2.ข้อ มูล ปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมจากกลุ่ มตัว อย่างที่ศึก ษาซึ่ งเป็ น
พนักงานของบริ ษทั กลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสําอาง จํานวน 309 ตัวอย่างและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึก ษาได้จ ัด รวบรวมข้อ มูล และตรวจเช็ค ความครบถ้ว นของข้อ มูล เรี ยบร้ อ ยแล้ว จึ งนํา ข้อ มูล ที่ไ ด้ม า
ประมวลผลผ่านทางโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตามขั้นตอน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ผูว้ ิจ ัยได้ดาํ เนิ นการนําข้อ มูล ที่ได้จ ากแบบสอบถามไปวิเ คราะห์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS For Windows ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ในรู ปแจกแจงความถี่และร้อยละ และนําผลการ
วิเคราะห์เป็ นตารางประกอบการบรรยาย
ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัยด้านงานที่ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพการทํางานของพนัก งานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
เครื่ องสําอางโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x¯) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และนําเสนอผลการ
วิเคราะห์เป็ นตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ
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ส่ ว นที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
เครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ด้านส่ วนบุคคล และด้านผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและนําเสนอผลกาวิเคราะห์เป็ นตารางประกอบการบรรยาย
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่ม และมีการใช้สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ F-test โดยการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ยว เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ าเฉลี่ ยของ
ประชากร 2 กลุ่ม หากพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องสํ า อางในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ในครั้ งนี้ เป็ นเพศหญิง จํานวน 195 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 63.10 มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.40 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน
221 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.50 มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า 15,000 บาท จํานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.60
ระดับตําแหน่งงานส่ วนใหญ่เป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิการ จํานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.80 ส่ วนใหญ่มีอายุงานตํ่ากว่า 1 ปี
จํานวน 130 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.10
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยด้ านงานทีส่ ่ งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ
ผลิตเครื่องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัจจัยด้านงานในด้านภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่ งเป็ นระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานในระดับมากโดยพบว่าด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชามีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
1.ด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ซึ่ งเป็ นระดับความคิดเห็ นของพนักงานในระดับเห็ นด้วย
โดยพบว่าปัจจัยด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีส่วนสําคัญและเป็ นแรงจูงใจขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานที่มีความเท่า
เทียมคุม้ ค่ากับค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้างที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
2.ด้านความมัน่ คงในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ซึ่งเป็ นระดับความคิดเห็นของพนักงานในระดับเห็ นด้วยโดย
พบว่าด้านความมัน่ คงในงานเป็ นตัว กระตุ ้นให้พนัก งานเกิ ดความกระตื อ รื อ ร้ น พัฒ นาความรู้ ค วามสามารถให้
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้รับความไว้วางใจและเชื่อใจจากนายจ้างย่อมสร้างความ
มัน่ คงต่องานทั้งปัจจุบนั และอนาคตได้ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
3.ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่ งเป็ นระดับความคิดเห็ นของพนักงานในระดับ
เห็ นด้ว ยโดยพบว่าด้านสภาพแวดล้อ มในการทํางานมีส่ว นสําคัญ ต่อ การปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานในส่ ว นผลิ ตซึ่ ง
ต้องการความสะอาด
4.ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ซึ่ งเป็ นระดับความคิ ดเห็ นของพนัก งานใน
ระดับเห็นด้วยโดยพบว่าด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานมีความไว้ใจเชื่อถือแสดงความเคารพต่อการ
มอบหมายงานและตัดสิ นใจของผูบ้ งั คับบัญชามีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
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5.ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ซึ่งเป็ นระดับความคิดเห็นของพนักงานในระดับ
เห็ นด้ว ยโดยพบว่าด้านความสัม พันธ์ก ับ เพื่อ นร่ ว มงานเป็ นส่ ว นที่สําคัญ อย่างยิ่งที่ช่ว ยให้ก ารปฏิ บตั ิ งานให้เ กิ ด
ความสําเร็ จบรรลุผลตามเป้ าหมายงานที่ได้รับมอบหมายไว้มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องสํ าอางใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานในด้านภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่ งเป็ นระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานในระดับมากที่สุดโดยพบว่าประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานด้านส่ วนบุคคลมีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด
1.ด้านส่ วนบุคคล ความคิดเห็ นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 พบว่าข้อคําถามที่ท่านมีความเต็มใจในการ
ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายมีระดับความคิดเห็ นมากที่สุด ดังนั้นแสดงให้เห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานเฉพาะ
บุคคลมีความสําคัญอย่างมากต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรมีการพัฒนา
บุคคลากรขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่หลากหลายความรู้ใหม่ๆเพื่อนํามาใช้พฒั นาองค์กรต่อไป
2.ด้านผลการปฏิบตั ิงาน ความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 พบว่าข้อคําถามที่ท่านสามารถทํางานได้
ปริ มาณงานตามที่หน่วยงานกําหนดมีระดับความคิดเห็นมากจึงแสดงว่าให้เห็ นถึงความรู้ความสามารถและการเอาใจ
ใส่ ต่องานที่ได้รับมอบหมายของพนักงานเป็ นอย่างดี ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสําคัญสร้างขวัญกําลังใจที่ดีต่อ
พนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับความมัน่ ใจและความเชื่อมัน่ ต่อองค์กรและปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
ส่ วนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการศึกษาที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ตําแหน่ งงาน อายุงาน (ปี ) ส่ งผล
ต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานที่แตกต่างกัน จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของพนักงานในด้านภาพรวมพบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.258 ซึ่ งแสดงว่าเพศชายและเพศหญิงไม่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงาน และเมื่อพิจารณาอายุที่แตกต่างกันจะมีประสิ ทธิภาพการทํางานด้านส่ วนบุคคล
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าอายุ 18-30 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ผูท้ ี่มีอายุ 18-30 ปี มีค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ภาพการทํางานมากกว่าผูท้ ี่มีอายุ
41-50 ปี ด้วยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.177 ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานที่
แตกต่างกัน สําหรับด้านผลการปฏิบตั ิงานพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีประสิ ทธิภาพการทํางานด้านผลการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่ากลุ่มผูท้ ี่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยประสิ ทธิ ภาพการทํางานน้อยกว่าผูท้ ี่
มีร ะดับ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญญาตรี ด้ว ยผลต่ า งค่ า เฉลี่ ยเท่ า กับ 0.424 ระดับ การศึ ก ษาที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงาน สําหรับด้านรายได้ต่อเดือนกับประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานในด้าน
ภาพรวมพบว่ า มี ค่ า Sig. เท่า กับ 0.288 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่ า 0.05 นั่นคื อ รายได้ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานและในด้านตําแหน่ งงานกับประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนัก งานในด้าน
ภาพรวม พบว่ า มี ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.504 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 นั่น คื อ ตํา แหน่ ง งานที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงาน นอกจากนี้ พบว่าระดับอายุการทํางาน(ปี )ที่แตกต่างกันจะมีประสิ ทธิ ภาพการ
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ทํางานด้านส่ วนบุคคลแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงได้ว่าอายุการทํางานมีค่า Sig. เท่ากับ
0.001 ซึ่ งมี ค่ า น้อ ยกว่ า ระดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 หมายความว่ า อายุง านที่ ต่ าํ กว่ า 1 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย
ประสิ ทธิภาพการทํางานมากกว่าผูท้ ี่มีอายุงาน 1-5 ปี ด้วยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.211
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านงานในการทํางานซึ่งประกอบด้วย ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความความมัน่ คง
ในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานด้านส่ วนบุคคลแสดงผล
การวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านงานสามารถแยกตามรายด้านกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งาน (ด้านส่ ว น
บุค คล) โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข อง Pearson ที่ระดับนัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 เมื่อ พิจ ารณารายด้านพบว่า มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ ว มงาน มีค่ า Sig. เท่ากับ 0.000 โดยมีค่ า
ความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.410 , 0.419 ,0.433 ,0.421 และ 0.499 ตามลําดับซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าปั จจัยด้านงานซึ่ งแยก
ตามรายด้าน (ในทุกๆด้าน) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน (ด้านส่ วนบุคคล)และมีทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน (ด้านผลการปฏิบตั ิงาน)
แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านงานแยกตามรายด้านกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน (ด้านผลการ
ปฏิบตั ิงาน) โดยใช้การวิเคราะห์ของ Pearson ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่าความสัมพันธ์ระดับปาน
กลางได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.446 แสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยด้านงานแยกตามรายด้าน (ในทุกๆ ด้าน) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน (ด้านผลการ
ปฏิบตั ิงาน) และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน (โดยรวม) แสดงผลการ
วิเ คราะห์ค วามสัมพันธ์ข องปั จ จัยด้านงานแยกตามรายด้านกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน (โดยรวม)โดยใช้ก าร
วิเคราะห์ของ Pearson มีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 เมื่อ พิจารณารายด้านพบว่าความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน มีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 โดยมีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.418, 0.437, 0.453 และ 0.532 ปั จจัยด้าน
งานตามรายด้าน (ในทุกๆ ด้าน) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน (โดยรวม) และมีทิศทางเดียวกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปั จจัยด้านงานตามรายด้าน (ในทุกๆ ด้าน) มีค วามสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงาน (โดยรวม) และมีทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. การอภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุ รกิจผลิตเครื่ องสําอางในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นทีส่ าํ คัญที่ได้พบจากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ทีส่ ่ งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
1.1.ด้านเพศ พบว่าพนัก งานเพศหญิ งมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานดี ก ว่าเพศชายไม่แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญ ญ์ณณัช รุ่ งโรจน์ (2553)
2
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1.2.อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานซึ่ งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากคนที่มีอายุ
มากกว่าจะมีความอดทน สู้งาน มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องแม่นยํามากกว่ามากกว่าคนที่มี
อายุน้อยสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) พนิ ดา แตงศรี (2546) รักษณี ย ์ มหานพวงศ์ชัย (2544)
และอารี เพชรผุด (2543 : 57)
1.3.พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการทํางานที่แตกต่างกันไว้ ดังนั้นพนักงานที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกันจึงอาจมีประสิ ทธิภาพในการทํางานที่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูมริ นทร์ ทวิชศรี (2554)
สุ สยาม อนันตสายนนท์ (2544) และจุฑามาศ ปานสมบูรณ์ (2548)
1.4.พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงาน สอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ ปิ ยะนุช นริ นทร์ (2545)
1.5.พนักงานทีม่ ีตาํ แหน่งในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกันมีประสิ ทธิภาพการทํางานไม่แตกต่างกัน
1.6.อายุก ารทํางาน (ปี ) ที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนัก งานซึ่ งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ อัคริ นทร์ พาฬเสวต (2546)
2.ศึกษาปัจจัยด้ านงานทีส่ ่ งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ด้านส่ วนบุคคล กับ ด้านผลการปฏิบตั ิงาน ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานอยู่
ในระดับสูง ส่ วนค่าจ้างและสวัสดิการ ความมัน่ คงในงาน สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางและระดับน้อยแสดงให้เห็ นว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนร่ วมงานมีส่วนทําให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมาก
หากเกิดปัญหากับเพื่อนร่ วมงานจะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเข้าปฏิบตั ิงานไม่อยากพบปะเจอหน้า
กัน จึงจะส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนัก งานโดยตรง สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ วราภรณ์ หนุ นเรื อ ง
(2550) ศิริรัตน์ ทวีการไถ (2551) และรักษณีย ์ มหานพวงศ์ชยั (2544)
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1.ผลจากการศึก ษาบ่งชี้ว่าปั จ จัยด้านงานทุก ด้านมีค วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานของพนักงานโดยรวมหากองค์กรสามารถเพิ่มระดับปั จจัยด้านงานของพนักงานจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานโดยรวมของพนัก งานย่อมเพิ่มระดับขึ้นด้วยทั้งนี้ จ ากการศึกษาพบว่าปั จจัยงานในด้านความมัน่ คงในงานมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ด ดังนั้นบริ ษทั ควรหันมาให้ค วามสําคัญสร้างความมัน่ ใจและสร้างหลักประกันที่มน่ั คงหรื อสร้าง
ผลตอบแทนที่พนักงานได้รับตามความเป็ นจริ งเพื่อให้มนั่ ใจและมีค วามมัน่ คงต่ออาชีพหลักประกันในการทํางาน
พร้อมทั้งครอบครัวในอนาคต
2.นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่าปั จ จัยงานด้านค่าจ้างและสวัสดิ การมีค วามสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํา งานด้า นส่ ว นบุ ค คลซึ่ งมีร ะดับ ความสั มพันธ์ ป านกลาง ดัง นั้นองค์ก รหลัก รวมทั้ง บริ ษ ัทต่ า งๆต้อ งพิจ ารณา
ผลตอบแทนค่าจ้างที่เหมาะสมมากที่สุดมีสวัสดิการที่เหมาะสมพอเพียงกับสถานการณ์ต่อสังคมเศรษฐกิจค่าครองชีพ
ที่ก ระทบต่ อ การดําเนิ นชี วิตของพนัก งาน หากพนัก งานได้รับค่ าจ้างและสวัส ดิ การที่เ หมาะสมเพียงพอย่อ มเกิ ด
ความสุ ข และสบายใจไร้ ค วามกัง วลเมื่ อ ไม่ มี ปั ญ หาพนัก งานก็ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ได้อ ย่า งเต็ ม
ความสามารถถูกต้อง แม่นยํา ตรงตามเวลาที่หน่วยงานได้กาํ หนดไว้
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3.ปั จ จัยงานด้านสภาพแวดล้อ มในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้ว ยเช่ นกันซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่าสถานประกอบการต้อ งสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับงานและตําแหน่ ง
หน้าที่จะให้ปฎิบตั ิงาน หากสถานที่ปฎิบตั ิงานไม่เหมาะสมกับธุรกิจที่กระทําอยูย่ อ่ มส่ งผลเสี ยอย่างมากและทําให้งาน
ไม่ได้มาตรฐานหรื อผ่านเกณฑ์คุณภาพที่บริ ษทั กําหนดไว้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดมากยิง่ ขึ้นผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะเพื่อ
การวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
5.4.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยของพนักงานในด้านอื่นที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
5.4.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานในเชิงลึกแบบรายด้านและทําการวิเคราะห์ผล
5.4.3 การศึกษาครั้ งนี้ ได้ศึกษาเพียงพนัก งานในกลุ่มธุ รกิจผลิตเครื่ องสําอางในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
เท่านั้น ดังนั้นควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไป
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระเรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่ องสําอางใน
เขตจังหวัดสมุทรปราการฉบับนี้สาํ เร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดี ทางผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณ ดร.อนุฉตั ร ชํ่าชอง กรรมการและ
ที่ปรึ ก ษาที่ได้ก รุ ณาสละเวลาในการให้ค าํ ปรึ ก ษาและให้ข ้อ เสนอแนะ เพื่อ ปรั บปรุ งแก้ไขข้อ บกพร่ อ งต่ างๆใน
การศึกษางานฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั
กลุ่ มตัว อย่างทั้ง 3 แห่ งที่ไ ด้ข ออนุ ญ าตนํามาเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่างในการศึก ษาที่ไ ด้ให้ค วามอนุ เ คราะห์ ในการแจก
แบบสอบถามไปยังพนักงานทุกท่านที่ได้เสี ยสละเวลาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามสําเร็ จด้วยดี สุ ดท้ายนี้
ผูศ้ ึกษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานค้นคว้าฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์สําหรับผูท้ ี่สนใจ หากการศึกษาในครั้งนี้ มีขอ้ บกพร่ อง
หรื องานไม่สมบูรณ์ประการใด ผูศ้ ึกษาขอกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี
เอกสารอ้างอิง
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