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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาประสทิธผิลของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม จ าแนกตามปจัจยั
ส่วนบุคคล อนัได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ต่อเดอืน 2) 
เพื่อศกึษากลยุทธใ์นการด าเนินงานทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม  
 งานวจิยันี้เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจ านวน 396 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ การค านวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ การ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ส าหรบัประชากรสองกลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และสถติิ
การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ 
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิมากกว่าเพศชาย อายุ 30ปีขึน้ไป สถานภาพโสด 
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างานระหว่าง 6-10 ปี มรีายได้ต่อเดอืนมากกว่า 
15,000บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การอยู่ในระดบัดี และ
พนกังานมรีะดบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัด ี
 จากการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1.  พนกังานในนิคมอุตสาหกรรมทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่าง
กนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
 2.  กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ กลยุทธ์ขององค์การ โครงสรา้งขององค์การ ค่านิยมร่วมของ
องคก์าร มคีวามสมัพนัธไ์ปในทางเดยีวกนักบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
 3.  กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่ บุคลากรขององค์การ และค่านิยมร่วมขององค์การ                       
มคีวามสมัพนัธไ์ปในทางเดยีวกนักบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานดา้นความสามารถในการปรบัตวั 
 
ค าส าคญั: กลยุทธ ์ประสทิธผิล การปฏบิตังิาน พนกังาน 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were 1) to study key performance effectiveness factors  on staff 
performance in industrial estates by gender, age, education level, marital status, duration working, and 
monthly salary. And 2) to study the organizational strategy influencing effectiveness of staff in industrial 
estates. 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 Questionnaires were used for collecting data. The samples consisted of 396 staff in industrial 
estates. The statistics methods used for data analysis included percentage, frequency, means, and standard 
deviation. Hypotheses were tested by the test of comparative mean of two independent population group (t-
test), one way analysis of variance (one-way ANOVA) and multiple regression analysis. 
 Most of the respondents were female, aged older than 30 years old, being single with education 
level lower than bachelor’s degree. Most of staff had work experience between 6 to 10 years with the  
average monthly salary of upper 15,000 baht. Staff had the opinions toword their organizational strategy and 
performance effectiveness at high level.  
  Results of the hypotheses test at the 0.05 statistical significance level are as follows: 
 1.  The respondents with different age, education level, marital status and average monthly 
revenue had different performance effectiveness. 
 2.  The three factors of organizational strategy; Strategy, Structure and Shared values had the 
relationship with effectiveness in terms of achievement. 
 3.  The two factors of organizational strategy; Staff and Shared values had the relationship with 
effectiveness in terms of adaptive capacity. 
 
Keywords: Strategy, Effectiveness, Operations, Personnel 

 
บทน า 
 ในปี พ.ศ.2558 จะมกีารเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่จะก่อใหเ้กดิกระแสความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่
ต่อองคก์ารธุรกจิ ผูป้ระกอบการทัง้รายใหญ่และรายย่อยจะตอ้งมกีารปรบักลยุทธภ์ายในองคก์าร เพื่อเตรยีมพรอ้มทีจ่ะ
ท าใหอ้งคก์ารมคีวามพร้อมและความสามารถมากยิง่ขึน้ และเพื่อรองรบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิโลกใน
ปจัจุบนัและสงัคมภายนอกองคก์าร   
 องค์การธุรกจิในปจัจุบนัน้ีต้องมกีารปรบัตวัให้เขา้กบัสภาวะการแข่งขนัที่สงูขึน้ ทัง้คู่แข่งของธุรกจิและที่
ส าคญัในช่วงเวลาน้ีสภาวะของเศรษฐกจิโลกก าลงัอยู่ในช่วงทีย่ ่าแย่ แต่ธุรกจิจะสามารถอยู่รอดปลอดภยัหากปรบัตวัทนั 
การควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ และการบรหิารวตัถุดิบ ยงัต้องด าเนินต่อไปอยู่เช่นนี้ ดงันัน้จะต้องท าอ ย่างไรให้การ
บรหิารองคก์ารไดร้บัผลตอบแทนทีต่อ้งการและผลผลติทีอ่อกมาบรรลุประสทิธผิลตามทีอ่งคก์ารตัง้ไว ้เนื่องจากในอดตี
ทีผ่่านมานัน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสว่นใหญ่จะเป็นผูร้บัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาฝา่ยเดยีว แต่การท างานในยุคปจัจุบนัมคีวาม
สลบัซบัซอ้นมากขึน้ ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ต้บงัคบับญัชาจ าต้องอาศยัพึง่พาซึง่กนัและกนั ซึง่ไม่ใช่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะ
พึ่งพาผู้บงัคบับญัชาเพยีงฝ่ายเดยีวเหมอืนเมื่อก่อน ผู้บงัคบับญัชากต็้องพึ่งพาผู้ใต้บงัคบับญัชาเช่นกนัดงันัน้การที่
องคก์ารจะประสบความส าเรจ็ไดต่้างฝา่ยต่างตอ้งพึง่พาซึง่กนัและกนั อกีทัง้การด าเนินธุรกจิยงัตอ้งค านึงถงึภาวะการณ์
แข่งขนัโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินงานขององค์การ การ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจดัการนัน้ก็ต้องให้สอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมภายนอก ยิง่ใน
ปจัจุบันน้ีองค์การธุรกิจก็ต่างได้รับผลกระทบจากนโยบายขึ้นค่าแรงขัน้ต ่าเป็นวันละ สามร้อยบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผูป้ระกอบการจะตอ้งน ามาพจิารณากบันโยบายของรฐับาลทีเ่กดิขึน้ เพราะหากใชจ้ านวนแรงงานมากเกนิไปกอ็าจท า
ใหเ้กดิภาวะทีไ่ดผ้ลก าไรขององคก์ารน้อยกว่าทีต่ัง้เป้าหมายไว ้อาจมกีารปรบัขนาดองคก์ารใหเ้ลก็ลง เพื่อใหอ้งคก์าร
เกิดความคล่องตัว และเกิดความประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งในปี พ .ศ.2558 จะมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เมื่อมกีารเปิดประชาคมการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรี จะเป็นอกีหนึ่งแนวทางที่ท าให้
ผูป้ระกอบการต้องน ามาวเิคราะหว์่าจะต้องใชแ้รงงานทีม่คีวามรู้ความสามารถในด้านใดบา้ง และในแต่ละดา้นต้องใช้
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ค่าจ้างแรงงานเท่าไร จึงจะคุ้มค่ากบัผลตอบแทนที่ได้รบั ดงันัน้จึงควรมคีวามพร้อมในการด าเนินงานขององค์การ
เพื่อทีจ่ะรบัมอืกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกไดเ้ป็นอย่างดแีละบรรลุประสทิธผิลขององคก์าร 
 นิคมอุตสาหกรรม คอืแหล่งกจิกรรมทางเศรษฐกจิในขัน้ทีส่อง เป็นการแปรรปูวตัถุดบิใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้าม
วตัถุประสงคแ์ละมมีลูค่าเพิม่ขึน้ ซึง่ในปจัจุบนันัน้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดม้กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงไป
จากอดตีอย่างรวดเรว็ เนื่องดว้ยการพฒันาดา้นเทคโนโลย ีดงันัน้ภาคอุตสาหกรรมจงึเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งรายได้
เขา้ประเทศเป็นอย่างมาก แต่หากขาดการจดัการทีด่กีอ็าจจะปรบัตวัไม่ทนัต่อสภาวะการแขง่ขนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตก็
เป็นได ้
 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบักลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์ารทีม่ผีลต่อประสทิธิผลในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการน าพาประเทศและองคก์ารสูค่วามอยู่รอดต่อไป 
  
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาประสทิธผิลของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล อนัได้แก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดต่้อเดอืน  
 2. เพื่อศกึษากลยุทธใ์นการด าเนินงานทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของพนกังานในนิคมอตุสาหกรรม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
     ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคลของพนกังานทีป่ฏบิตังิานในนิคมอุตสาหกรรม ดงันี้ 
  1.1 เพศ  
  1.2 อายุ  
  1.3 ระดบัการศกึษา 
  1.4 สถานภาพสมรส  
  1.5 ประสบการณ์ในการท างาน  
  1.6 รายไดต่้อเดอืน  
 2. กลยุทธใ์นการด าเนินการขององคก์าร ดงันี้ 
  2.1 กลยุทธข์ององคก์าร 
  2.2 โครงสรา้งขององคก์าร 
  2.3 รปูแบบการบรหิารขององคก์าร 
  2.4 บุคลากรขององคก์าร 
  2.5 ค่านิยมร่วมขององคก์าร 
 ตวัแปรตาม (Dependent variables) ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน 
 1. การบรรลุเป้าหมาย 
 2. ความสามารถในการปรบัตวั 
 

สมมติฐานการวิจยั 
 1. เพศทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 2. อายุทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 3. ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 4. สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
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 5. ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 6. รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอตุสาหกรรมแตกต่างกนั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ โคทเลอร์ (Kotler. 1997) [1] กล่าวว่า โครงสร้างทาง
ประชากรศาสตรน์ัน้ประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะหลายประการ คุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบดา้นประชากรทีส่ าคญัๆ 
ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้ เป็นต้น องคป์ระกอบดา้นอายุและเพศ เป็นองคป์ระกอบหรอื
คุณลกัษณะขัน้พืน้ฐานของประชากร และจดัว่ามคีวามส าคญักว่าองคป์ระกอบดา้นอื่นๆ ความแตกต่างในเรื่อง อายุ 
และเพศเป็นองคป์ระกอบอย่างส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการสมรส การเกดิ การตาย การยา้ยถิน่ นอกจากนี้ในแต่ละสงัคม
คนในแต่ละเพศและในแต่ละกลุ่มอายุ มสีถานภาพและบทบาทต่างกนั ทัง้ในครอบครวั ดา้นอาชพี ด้านการศกึษา 
รวมทัง้การมสีว่นร่วมในสถาบนัสงัคมอื่นๆ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน วุฒชิยั จ านง (2525) [2] ไดอ้ธบิายความคดิ
เกีย่วกบัความหมายของค าว่าประสทิธภิาพกบัประสทิธผิลไวด้งันี้ ประสทิธผิลหมายถงึ การปฏบิตังิานทีย่งัผลใหเ้กดิ
ปรมิาณและคุณภาพสงูสดุ เพราะผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาทัง้หลายปรารถนาทีจ่ะไดร้บัไดเ้หน็ประสทิธผิลของกจิการ
ก่อนสิ่งอื่นใด ทัง้น้ีเพราะแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทาง เป้าหมาย หลักการ                   
มปีระสทิธภิาพสงูมากน้อยเพยีงใดเป็นสิง่ทีผู่บ้งัคบับญัชาปรารถนา สว่นค าว่า ประสทิธภิาพนัน้ เนื่องมาจากทรพัยากร
ที่จ ากัด ผู้ปฏิบัติงานจะประสบผลส าเร็จจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนัน้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการเหน็ความมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดว้ย ซึง่ถา้ประสทิธผิลและประสทิธภิาพอยู่ในลกัษณะ
สมดลุกจ็ะเกดิประสทิธผิลพอดกีบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แต่ถา้มุ่งเน้นดา้นประสทิธผิลมากเกนิไป อาจจะต้องมี
การจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปและท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้ามถ้ามุ่งเน้น
ประสทิธภิาพมากเกนิไปอาจท าใหป้ระสทิธผิลลดลง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
กลุ่มประชากรที่ศึกษาวจิยัในครัง้นี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตัิงานในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี้ คอื พนักงานที่ปฏิบตัิงานในนิคมอุตสาหกรรม เนื่อ งจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) [1] ทีม่รีะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และเพิม่
จ านวนตวัอย่าง 4% เท่ากบั 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 ตวัอย่าง  
  
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอนดงันี้  
 1. สุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วธิจีบัฉลากเพื่อคดัเลอืกนิคมอุตสาหกรรม
จ านวน 4 นิคมอุสาหกรรมจากทัง้หมด 49 นิคมอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  2554: 
ออนไลน์) ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ นิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร และสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ 
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 2. การเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดโควต้าตามนิคมอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบา้นหวา้ 100 คน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 100 คน นิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร 100 คน 
และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 100 คน รวมทัง้หมด 400 คน 
 3. ใชก้ารเลอืกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถาม
ทีไ่ดจ้ดัเตรยีมจดัเตรยีมไวไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูในแต่ละสถานทีต่ามขัน้ตอนที ่1 และ 2 จนครบจ านวนทีต่อ้งการคอื 400 คน 
 
ผลการวิจยั  
 จากการศึกษา “กลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรม” จากการศกึษาสามารถสรุปผลการศกึษาได ้ดงันี้ 
 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์
ในการท างาน และรายไดต่้อเดอืน ของผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 396 คน 
จ าแนกตามตวัแปรได ้ดงันี้ 
 เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิมจี านวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.9 และเพศชาย              
มจี านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.1  
 อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีายุ 30 ปีขึน้ไป มจี านวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมา คอื 
อายุ 25 - 29 ปี มจี านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.9 และอายุ 20  - 24 ปีมจี านวน 48 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 12.10 
 ระดบัการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี และสงูกว่าปรญิญาตร ี
อย่างละเท่าๆ กนัมจี านวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0   
 สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด มจี านวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 
รองลงมา คอื สมรส/แยกกนัอยู่ มจี านวน 175 คน คดิเป็นร้อยละ 44.2 และ หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มจี านวน          
33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 
 ประสบการณ์ในการท างาน  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มปีระสบการณ์การท างาน 6 – 10 ปี มจี านวน 
183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 รองลงมา คอื ไม่เกนิ 5 ปี มจี านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.1 และ ตัง้แต่ 11 ปีขึน้ไป     
มจี านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7  
 รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มรีะดบัเงนิเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มจี านวน 200 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมาคอื มากกว่า 15,000 บาท มจี านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.10 และต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 บาท มจี านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.40  
 
 การวิเคราะหข์้อมูลกลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบักลยุทธใ์นการด าเนินงานซึง่แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่กลยุทธข์ององคก์าร 
โครงสรา้งขององคก์าร รูปแบบการบรหิารขององคก์าร บุคลากรขององคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร ของผูต้อบ
แบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้จ านวน 396 คน เมื่อพจิารณากลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
องคก์ารโดยรวมแลว้พบว่ากลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์ารมลีกัษณะโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.68 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายดา้นพบว่า 
 ดา้นกลยุทธข์ององคก์ารพบว่า กลยุทธข์ององคก์ารอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 เมื่อวเิคราะห์
เป็นรายขอ้พบว่าขอ้องคก์ารมกีารปรบัแผนงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนัอยู่เสมออยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่
มากทีส่ดุคอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 รองลงมาคอื ขอ้องคก์ารมนีโยบายทีช่ดัเจน และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ขอ้แผนงาน
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ทีอ่งคก์ารวางไวส้ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและท าไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้และขอ้องคก์ารมขี ัน้ตอนในการปฏบิตังิานที่
เป็นระเบยีบและเขา้ใจง่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77, 3.67 และ 3.62 ตามล าดบั   
 ดา้นโครงสรา้งขององคก์ารพบว่า โครงสรา้งขององคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 
เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ โครงสรา้งขององคก์ารพบว่า ดา้นโครงสรา้งขององคก์ารอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ โดยขอ้องคก์ารมี
การแบ่งสายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจนและเป็นระเบยีบ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.79 รองลงมาคอื ขอ้องคก์ารมกีาร
ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องพนักงานในองคก์ารไว้อย่างชดัเจน และขอ้องคก์ารมกีารมอบอ านาจและกระจายอ านาจใน
การแกไ้ขปญัหา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 และ 3.62 ตามล าดบั   
 ดา้นรปูแบบการบรหิารขององคก์ารพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้
รูปแบบการบรหิารขององคก์ารพบว่า รูปแบบการบรหิารขององคก์ารอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้การประชุมหารอื
ระหว่างผูบ้รหิารกบัพนกังานในองคก์ารอย่างสม ่าเสมอโดยมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 รองลงมาคอืขอ้
เมื่อมปีญัหาเกดิขึน้ผูบ้รหิารแกไ้ขปญัหานัน้ทนัทภีายในระยะเวลาทีร่วดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ ขอ้เมื่อพบปญัหาผูบ้รหิาร
สามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้ป็นอย่างด ีผูบ้รหิารมกีารตดิต่อสือ่สารกบัพนกังานในองคก์ารอยู่เสมอ และขอ้ผูบ้รหิารส่งเสรมิ
ใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการบรหิารองคก์าร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 , 3.57 , 3.53 และ 3.51 ตามล าดบั  
 ดา้นบุคลากรขององค์การพบว่า อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 เมื่อวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า              
มรีะดบักลยุทธใ์นการด าเนินงานดา้นบุคลากรอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้พนักงานมทีกัษะและความช านาญในงานที่
ปฏบิตัโิดยมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 รองลงมาคอืขอ้พนักงานพงึพอใจในงานทีป่ฏบิตั ิขอ้องคก์าร          
มกีารจดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานทีป่ฏบิตั ิและขอ้องคก์ารไดม้กีารสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหก้บัพนักงานท า
ใหพ้นกังานอยากท างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 , 3.54 และ 3.43 ตามล าดบั 
 ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ารพบว่าอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 เมื่อวเิคราะห์เป็นรายขอ้ด้าน
ค่านิยมร่วมขององคก์ารพบว่า ค่านิยมร่วมขององคก์ารอยู่ในระดบัด ี4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้พนกังานและเพื่อนร่วมงานมคีวาม
สามคัคกีนัและมุ่งสู่เป้าหมายอนัเดยีวกนัมค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด คอืมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.87 รองลงมาคอืขอ้พนักงานรูส้กึมี
คุณค่าทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์าร ขอ้พนกังานมคีวามภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์ารและเชื่อมัน่ในความมัน่คง
ขององค์การ และขอ้พนักงานมคีวามรกัความผูกพนั และภักดีต่อองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76, 3.71 และ 3.71 
ตามล าดบั  
 
 การวิเคราะหข์้อมูลประสิทธิผลในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดบัประสทิธผิลในการปฏบิตัิงาน ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ จ านวน 396 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมปีระสทิธผิลในการปฏบิตัิงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 และเมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายดา้นพบว่า 
 ด้านการบรรลุเป้าหมายพบว่า อยู่ในระดบัดี 4 ข้อโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94 พบว่า ข้อการเข้าใจและ
ตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ในองคก์ารใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและบรรลุเป้าหมายขององคก์ารมค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด 
คอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 รองลงมาคอื ขอ้การท างานไดส้ าเรจ็ตรงตามเป้าหมายทีอ่งคก์ารก าหนดไว ้และขอ้การไดร้บั
ความร่วมมือจากบุคลากรในองค์การท างานให้บรรลุเป้าหมาย และท างานที่ได้รบัมอบหมายเสร็จตรงตามเวลาที่
องคก์ารก าหนด  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98, 3.96 และ 3.82 ตามล าดบั 
 ดา้นความสามารถในการปรบัตวั อยู่ในระดบัด ี3 ขอ้โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.94  ได้แก่ ขอ้สามารถรกัษา
สมัพนัธภาพอนัดกีบับุคคลอื่นและหน่วยงานต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอืมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 รองลงมาคอื ขอ้มกีารพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงอยู่
เสมอ  และขอ้มกีารปรบัเป้าหมายการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลีย่นแปลง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 
3.92  และ 3.87 ตามล าดบั 
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 การวิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศที่แตกต่างกนัมีประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม           
แตกต่างกนั  
 สรุปผลการวเิคราะหส์มมติฐาน ได้ดงันี้ เพศที่แตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรม ทัง้ดา้นการบรรลุเป้าหมายและดา้นความสามารถในการปรบัตวัไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม         
แตกต่างกนั 
 สรุปผลการวเิคราะห์สมมติฐาน ได้ดงันี้  อายุที่แตกต่างกนัมปีระสทิธิผลในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั           
ทัง้ดา้นการบรรลุเป้าหมายและดา้นความสามารถในการปรบัตวั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 สรุปผลการวเิคราะหส์มมติฐาน ไดด้งันี้  ระดบัการศกึษา มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมด้านการบรรลุเป้าหมายไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ดา้นความสามารถในการปรบัตวัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 4 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้  สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้านการบรรลุเป้าหมายแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสถานภาพสมรส มปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ดา้นความสามารถในการปรบัตวัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 5 ประสบการณ์ในการท างานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 สรุปผลการวเิคราะห์สมมติฐาน ได้ดงันี้  ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการ
ปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแตกต่างกนั 
 สรุปผลการวเิคราะห์สมมติฐาน ได้ดงันี้ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้านการบรรลุเป้าหมายไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธผิลในการปฏิบตังิานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมดา้นความสามารถในการปรบัตวัแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 7 กลยุทธข์ององคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรม 
 สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้  กลยุทธข์ององคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้านการบรรลุเป้าหมาย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และกลยุทธ์ของ
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องคก์ารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมดา้นความสามารถในการ
ปรบัตวัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 8  โครงสรา้งขององคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานในนิคม
อุตสาหกรรม 
 สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ได้ดังนี้ โครงสร้างขององค์การมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้านการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
โครงสร้างขององค์การไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม            
ดา้นความสามารถในการปรบัตวัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 9 รูปแบบการบริหารขององค์การมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนกังานในนิคมอุตสาหกรรม 
 สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้ รปูแบบการบรหิารขององคก์ารไมม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลใน
การปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 10 บุคลากรขององคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรม 
 สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ได้ดงันี้  บุคลากรขององค์การไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้านการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
พนักงานขององค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้าน
ความสามารถในการปรบัตวัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 11 ค่านิยมร่วมขององคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรม 
 สรุปผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดด้งันี้  ค่านิยมร่วมขององคก์ารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้านการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
ค่านิยมร่วมขององค์การมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมด้าน
ความสามารถในการปรบัตวัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยักลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมสามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 
 เพศกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  
 จากการศกึษาผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลดา้นเพศพบว่า เพศชายและเพศหญงิมปีระสทิธผิลในการ
ปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของทัง้เพศชายและเพศหญงิ พบว่าค่าเฉลีย่ของทัง้สองกลุ่มใกลเ้คยีงกนั
มาก จึงท าให้ประสทิธิผลในการปฏบิตัิงานไม่แตกต่างกนั และผู้วิจยัมคีวามคดิเห็นว่าในสงัคมปจัจุบนัเพศชายกบั          
เพศหญงิไดร้บัการยอมรบัว่าเท่าเทยีมกนั และมคีวามรูค้วามสามารถรวมทัง้โอกาสในการท างานไม่แตกต่างกนั มคีวาม
เสมอภาคกนัมากขึน้กว่าในอดตี การเปิดกวา้งทางการศกึษาท าใหท้ัง้ผูห้ญงิและผูช้ายมคีวามรู ้ความสามารถเท่าเทยีม
กนัในการปฏบิตังิาน จงึท าใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยับางสว่นของ กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548: 10) [3] ไดก้ล่าวถงึ
เพศกบัการท างาน (Gender and Job Performance) ว่าจากการศกึษาโดยทัว่ไปเรื่อง ความสามารถเกีย่วกบัการแกไ้ข
ปญัหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรบัตวัทางสงัคม ความสามารถใน การเรยีนรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญงิไม่มี
ความแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัธรีา กมลรตันเวช (2549) [4] ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ
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ประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน บรษิัท ที.ยู.ดบับลวิ.เทก็ซ์ไทล์ จ ากดั พบว่า พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนัมี
ประสทิธผิลในการท างานของพนกังานไม่แตกต่างกนั  
 
 อายุกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศกึษาผลการวเิคราะหล์กัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุพบว่า ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามแตกต่างกนั
ในการปฏบิตังิาน การทีป่ระสทิธผิลในการปฏบิตังิานจะแตกต่างกนัหรอืไม่นัน้กข็ึน้อยู่กบัช่วงอายุของผูป้ฏบิตังิานดว้ย
ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า จากกลุ่มตวัอย่างผูท้ีม่อีายุน้อยกว่าจะมปีระสทิธผิลดา้นการบรรลุเป้าหมายมากกว่าผูท้ีม่อีายุ
มากกว่าเพราะอายุทีน้่อยกว่าท าใหม้คีวามตอ้งการตัง้เป้าหมายเพื่อใหไ้ดเ้หน็อนาคตทีด่แีต่ผูท้ีม่อีายุมากกว่านัน้ท างาน
มานานกว่าผู้ที่มอีายุน้อยย่อมที่จะผ่านพน้เป้าหมายมามากแล้วอาจเกดิความเบื่อหน่ายต่อการท างานจงึมกีารบรรลุ
เป้าหมายที่ต ่ากว่า และผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมปีระสทิธผิลในการปฏิบตัิงานด้านความสามารถในการปรบัตวัสูงกว่า
เนื่องจากการมีประสบการณ์ในการท างานที่สูงกว่าจึงปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  ได้ดีกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า             
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยับางสว่นของกรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548: 10) [3] กล่าวว่า อายุกบัการท างาน (Age and 
Job Performance) เป็นทีย่อมรบักนัว่าผลงานของบุคคล จะลดน้อยลงในขณะทีอ่ายุเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามบุคคลทีม่ี
อายุมากจะถอืว่าเป็นผูม้ปีระสบการณ์ใน การท างานสงู และสามารถปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทีจ่ะก่อให้เกดิผลผลติสงูได ้
นอกจากนี้จะเหน็ได้ว่า คนที่อายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรอืย้ายงานแต่จะท างานที่เดมิ ทัง้นี้เพราะโอกาสในการ
เปลีย่นงานม ีน้อย ประกอบกบัช่วงเวลาในการท างานนานจะมผีลท าใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนมากขึน้ ตลอดจนสวสัดกิาร
ต่างๆ กจ็ะได้เพิม่ขึน้ด้วย รวมทัง้พนักงานที่มอีายุมากขึน้จะปฏบิตัิหน้าที่การงานอย่างสม ่าเสมอ ขาดงานน้อยกว่า
พนกังานทีม่อีายุน้อย  
 
 ระดบัการศึกษากบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศกึษาผลการวเิคราะหล์กัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั
นัน้ มีประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานด้านการบรรลุเป้าหมายไม่แตกต่างกนั แต่มีประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานด้าน
ความสามารถในการปรบัตวัแตกต่างกนั ผู้วจิยัมคีวามคดิเหน็ว่าในเรื่องของประสทิธผิลด้านการบรรลุเป้าหมายนัน้
ขึน้อยู่กบัเป้าหมายของแต่ละคน สว่นประสทิธผิลดา้นความสามารถในการปรบัตวัจะเหน็ไดช้ดัว่าผูท้ีม่รีะดบัการศกึษา
เทียบเท่าปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีประสทิธผิลด้านความสามารถในการปรบัตัวสูงกว่าผู้ที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีเน่ืองจากอาจมกีารเรยีนรูท้ีม่ากขึน้เพราะปจัจุบนัความรูใ้นหอ้งเรยีนมกีารศกึษาทัง้ทฤษฏ ีการปฏบิตัแิละมี
การท าวจิยั เพื่อใหม้คีวามรูท้ีจ่ะน ามาใชไ้ดจ้รงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยช์นก ธติพิงศว์วิฒัน์ (2552: 165) [5] 
ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ใหญ่ พบว่า ระดบัการศกึษาของพนักงานทีแ่ตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน ด้านประสทิธผิลของพนักงาน
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยส านกังานใหญ่แตกต่างกนั  
 
 สถานภาพกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศกึษาผลการวเิคราะหล์กัษณะส่วนบุคคลดา้นสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนันัน้            
มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายไม่แตกต่างกัน แต่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถในการปรบัตวัแตกต่างกนั ผูท้ีม่สีถานภาพโสดจะมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานดา้นความสามารถในการ
ปรบัตวัสงูทีส่ดุ 
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 ประสบการณ์ในการท างานกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศกึษาผลการวเิคราะหล์กัษณะส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการปฏบิตังิาน พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏบิตัิงานที่แตกต่างกนันัน้มปีระสทิธผิลในการปฏบิตัิงานทัง้ด้านการบรรลุเป้าหมายและด้านความสามารถในการ
ปรบัตวัไม่แตกต่างกนั ผู้วิจยัมคีวามเห็นว่าระยะเวลาที่ปฏบิตัิงานที่นานกว่าท าให้เกดิความเบื่อหน่ายงานขึ้น หรือ
ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานน้อยกว่าท าใหม้ปีระสบการณ์ไม่มากพอ ดงันัน้ในระหว่างเวลาในการปฏบิตังิานของแต่ละคนก็
อาจพบปญัหาทีแ่ตกต่างกนัไปท าใหป้ระสทิธผิลในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความตัง้ใจ ความรกัในงาน
ของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัยช์นก ธติพิงศ์ววิฒัน์ (2552: 172) [5] ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อ
ความส าเรจ็ในการปฏบิตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า พนักงานที่มี
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัมคีวามส าเรจ็ในการปฏบิตังิานดา้นประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงาน
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 รายได้ต่อเดือนกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศกึษาผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลดา้นรายไดต่้อเดอืนพบว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนันัน้ 
มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายไม่แตกต่างกัน แต่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถในการปรบัตวัแตกต่างกนั ผู้วจิยัมคีวามเห็นว่าประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานด้านการบรรลุเป้าหมาย          
ไม่แตกต่างกนั เพราะไม่ว่าระดบัเงนิเดอืนเท่าใดกจ็ะตอ้งท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีอ่งคก์ารวางไวท้ าให้
ไดผ้ลงานในระดบัเดยีวกนั ส าหรบั ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานดา้นความสามารถในการปรบัตวันัน้จะเหน็ไดช้ดัว่าผูท้ี่
มเีงนิเดอืนสงูกว่าจะมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานดา้นความสามารถในการปรบัตวัทีสู่งกว่าเช่นกนัเพราะก่อนทีจ่ะมี
เงินเดือนที่สูงขึ้นก็ต้องเคยมีเงินเดือนที่น้อยกว่าและผ่านพ้นประสบการณ์ในการท างานมามาก กว่าจึงท าให ้                   
มคีวามสามารถในการปรบัตัวสูงกว่า และอีกนัยหนึ่งอตัราเงนิเดือนเป็นเหตุจูงใจที่ท าให้พนักงานมีก าลงัใจในการ
ท างาน จะมากหรอืน้อยนัน้กข็ึน้อยู่กบัเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัดว้ยซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรรยพร สุรตันชยัการ (2550: 
100) [6] ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างานของพนักงานบรษิทั แม่กลองฟู้ดส ์
จ ากดั พบว่าพนกังานทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานไม่แตกต่างกนั 
 
 กลยุทธข์ององคก์ารกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศกึษากลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์ารพบว่า กลยุทธข์ององคก์ารมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกบัประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานด้านการบรรลุเป้าหมาย แต่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฏบิตัิงาน
ดา้นความสามารถในการปรบัตวั ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า หากองคก์ารมกีลยุทธท์ีด่แีละสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิกจ็ะท า
ใหพ้นกังานในองคก์ารมกีลยุทธท์ีด่เีป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพื่อน าไปสู่ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนักงานใน
องคก์าร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยช์นก ธติพิงศว์วิฒัน์ (2552: 243) [5] ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็
ในการปฏบิตังิานของพนกังานการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ พบว่า กลยุทธใ์นการด าเนินงานของ
องค์การในด้านกลยุทธ์ของ กฟผ. มีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จด้านประสทิธิผลใน การปฏิบตัิงานของพนักงาน         
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
 
 โครงสรา้งขององคก์ารกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศกึษากลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การพบว่า โครงสร้างขององค์การมคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดียวกบัประสทิธิผลในการปฏบิตัิงานด้านการบรรลุเป้าหมาย แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลในการ
ปฏบิตังิานดา้นความสามารถในการปรบัตวั ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า โครงสรา้งขององคก์ารทีเ่หมาะสมและเรยีบง่าย มกีาร
ตดิต่อสือ่สารกนัภายในองคก์ารอย่างเป็นระบบท าใหเ้กดิประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม 
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ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยช์นก ธติพิงศว์วิฒัน์ (2552: 241) [5] ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า กลยุทธ์ในการด าเนินงานของ
องค์การในด้านโครงสร้างของ กฟผ. มคีวามสมัพนัธ์กบัความส าเรจ็ด้านประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของพนักงาน         
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
 
 รปูแบบการบริหารขององคก์ารกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การพบว่า รูปแบบการบริหารขององค์การ ไม่มี
ความสัมพันธ์ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทัง้ด้านการบรรลุเป้าหมาย และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถในการปรบัตัว ผู้วิจยัมีความเห็นว่าไม่ว่าผู้บริหารจะบริหารงานแบบไหนก็ไม่ท าให้ประสทิธิผลของ
พนักงานเปลีย่นแปลงไป เพราะแต่ละรูปแบบการบรหิารและแต่ละองค์การย่อมมุ่งเน้นใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็
ด้วยกนัทัง้นัน้ พนักงานย่อมต้องทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆดกี่อนการเข้าร่วมงานกบัแต่ละองค์การทัง้นี้เพราะแต่ละ
กจิกรรมหรอืกจิการจะมวีตัถุประสงค ์เป้าหมาย และทศิทาง เป้าหมาย หลกัการ มปีระสทิธภิาพสูงมากน้อยเพยีงใด
เป็นสิง่ทีผู่บ้งัคบับญัชาปรารถนา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยับางสว่นของ มลัลกิา ต้นสอน (2543: 100) [7] กล่าวว่า ปกติ
ผูบ้รหิารองคก์ารจะต้องจดัสรรบุคลากรใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความรู ้ทกัษะ และความสามารถใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง
หน้าที่และความรบัผดิชอบ การจดัคนให้เหมาะสมกบังาน นอกจากนี้องค์การจะต้องมีการสรรหาและต้องคดัเลอืก          
การฝึกอบรมและพฒันาประเมนิผลงาน การจงูใจ และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและยุตธิรรม เพื่อใหบุ้คลากร
ปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจและทุ่มเทใหก้บัองคก์ารอย่างเตม็ความสามารถ 
 
 บุคลากรขององคก์ารกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การพบว่า บุคลากรขององค์การไม่มีความสัมพันธ ์              
กบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานดา้นการบรรลุเป้าหมาย แต่มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกบัประสทิธผิลในการ
ปฏบิตังิานดา้นความสามารถในการปรบัตวั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัยช์นก ธติพิงศว์วิฒัน์ (2552: 247) [5] 
ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                
ส านกังานใหญ่ พบว่า กลยุทธใ์นการด าเนินงานขององคก์ารในดา้นพนกังานของ กฟผ. มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็
ดา้นประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 
 
 ค่านิยมรว่มขององคก์ารกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การพบว่า ค่านิยมร่วมขององค์การไม่มีความสมัพนัธ์      
กบัประสทิธิผลในการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมาย แต่มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับประสทิธิผลใน      
การปฏบิตัิงานดา้นความสามารถในการปรบัตวัซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัยช์นก   
ธติพิงศว์วิฒัน์ (2552: 249) [5] ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนกังานการไฟฟ้าฝา่ยผลติ
แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การในด้านค่านิ ยมร่วมของ กฟผ.                   
มคีวามสมัพนัธ์กบัความส าเรจ็ด้านประสทิธผิลในการปฏิบตัิงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ส านกังานใหญ่ 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากวิจยั 
 จากผลการวจิยัครัง้นี้ มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเป็นแนวทางส าหรบัผูบ้รหิารในการ
พจิารณาวางแผนบรหิารงานดา้นทรพัยากรบุคคล และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้คอื จากการวเิคราะหก์ลยุทธ์
ในการด าเนินงานขององคก์าร ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธข์ององคก์าร ดา้นโครงสรา้งขององคก์าร ดา้นบุคลากรของ



 12 

องคก์าร และดา้นค่านิยมร่วมขององค์การ มคีวามสมัพนัธไ์ปในทางเดยีวกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน ดงันัน้เพื่อ
ประสทิธผิลทีเ่พิม่มากขึน้ ควรสนับสนุนใหค้วามส าคญักบักลยุทธใ์นการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน เพราะปจัจยัทุกด้าน           
มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน ดงันี้ 
 1.  ดา้นกลยุทธข์ององคก์าร เพื่อประสทิธผิลทีเ่พิม่มากขึน้ ควรสนบัสนุนใหค้วามส าคญัในเรื่องขององคก์าร
จะต้องมขี ัน้ตอนในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระเบยีบและเขา้ใจง่ายและแผนงานทีอ่งคก์ารวางไวต้้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 
 2.  ด้านโครงสร้างขององค์การ เพื่อประสทิธผิลที่เพิ่มมากขึน้ ควรสนับสนุนให้ความส าคญัในเรื่องของ 
องคก์ารต้องมกีารมอบอ านาจและกระจายอ านาจในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร และองคก์ารจะต้องมี
การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องพนกังานในองคก์ารไวอ้ย่างชดัเจน  
 3.  ด้านบุคลากรขององค์การ เพื่อประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น ควรสนับสนุนให้ความส าคญัในเรื่องของ 
องคก์ารจะตอ้งมกีารสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหก้บัท่านท าใหพ้นักงานมคีวามอยากท างานมากขึน้ และองคก์าร
จะตอ้งมกีารจดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานทีป่ฏบิตัเิพื่อใหบุ้คลากรมคีวามสขุกบัการท างานและท าผลงานออกมาอย่าง
มปีระสทิธผิลมากทีส่ดุ  
 4.  ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร เพื่อประสทิธผิลทีเ่พิม่มากขึน้ ควรสนบัสนุนใหค้วามส าคญัในเรื่องของการ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามรกัความผกูพนัภกัดต่ีอองคก์าร และสนบัสนุนใหพ้นกังานเกดิความภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ขององคก์ารเชื่อมัน่ในความมัน่คงขององคก์าร 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินการขององค์การ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงให้พนักงาน                       
มปีระสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเดียวกันโดยเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เพื่อให้ได้งานวิจัยที่
หลากหลายมากขึน้ 
 3.  ควรท าการศกึษาในเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานหรอืหวัหน้างานไดแ้สดงความ
คดิเหน็และเสนอแนะแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์าร  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงลงไดด้้วยด ีด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จาก 
อาจารย์ ดร.มนู ลนีะวงศ์ ท่านอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขปรญิญา
นิพนธ์ นับตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนกระทัง่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว ้                   
ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร .พนิต กุลศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย ์                
ดร.กาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ที่ให้ค าปรึกษา กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้อนัเป็นพื้นฐานส าคญัและเป็นประโยชน์            
ต่อผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบคุณบดิา มารดา ทุกคนในครอบครวั คุณชาญ สุดสิน้ ครอบครวัชาวะหา ครอบครวัเดชขุนทด 
ครอบครวัมีศิลป์ และครอบครวัยัง่ยืน รวมทัง้เพื่อนๆ M.B.A. การจดัการรุ่นสบิสาม (ภาคปกติ) ที่ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลอืสนบัสนุน และคอยเป็นก าลงัใจอย่างด ี
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