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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ1.ศึ ก ษาการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพกา รปฏิ บั ติง านใ น
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศีอยุธยา 2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนอุ ตสาหกรรม
โรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3.ศึกษาปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่า งที่ ใ ช้ ใ นการ
วิจัยประกอบด้วย พนักงานในสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ จ านวน 400 ราย จากการเลื อ กโดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
หลายขั้นตอน และตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จานวน 20 คน จากการเลื อ ก
โดยการสุ่มแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่และวิธีการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test การวิเคราะห์ก ารถดถอย
พหุคูณและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี คุณภาพโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุ ประสบการณ์ รายได้ และการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติง าน
ของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่า การจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ด้า น
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติง านของ
พนักงาน
ค าสาค ัญ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Abstract
This research aimed 1) to study human resource management practices and employees’ work
performance in Rojana Industrial Park, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 2) to compare the employees’ work
performance in Rojana Industrial Park,Phra Nakhon Si Ayutthaya Province by personal factors and 3) to study the
human resource management practices affecting the employees’ work performance in Rojana Industrial Park,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province . The research sample groups in the study comprised 400 employees in
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Rojana Industrial Park by multistage sampling and 20 human resources managers in Rojana Industrial Park by
purposive sampling. Data were collected by using questionnaire and interview form. Statistics and methods using
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, multiple regression analysis
with stepwise, and content analysis. The finding in this study revealed that the opinions on human resource
management practices were at a high level and the employees’ work performance in overall and each aspect
was at a high level. The results of the hypothesis testing showed that the employees’ work performance were
significantly different at the level 0.01 by ages, experiences, income and education level. The study confirmed
that the employees’ work performance were significantly influenced by human resources management practices;
training and human resources development, performance appraisal, safety and health, staff and labor relations,
as well as the compensation and other benefits respectively.
Keywords: Human Resource Management, Work Performance

บทน า
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นแนวทางในการพั ฒนาเศรษฐกิ จของหลายประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ช่ วยเพิ่ มรายได้ และ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชน ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตั วทางเศรษฐกิ จสื บเนื่ องมาจากการเจริ ญเติ บโต
ของภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคหลักของระบบเศรษฐกิ จของประเทศมี สั ดส่ วนถึ ง 27.09 % ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (จีดีพี) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
ในอดีตประเทศไทยมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมาจากการขยายตัวของภาคอุ ตสาหกรรมอั นสื บเนื่ องมาจากค่ าแรงที่ ต่า
และการมีทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก แต่ในระยะหลังในช่วงภาวะเศรษฐกิ จที่ ตกต่ า ความต้ องการในตลาดที่ ลดลง การชะลอตั ว
ของเศรษฐกิจโลก ภาวะทางการเมื องและค่ าแรงที่ เริ่ มสู งขึ้ น รวมถึ งการแข่ งขั นขององค์ กรต่ าง ๆ ทั่ วโลกมากขึ้ น องค์ กรใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องพยายามลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการลดจานวนพนักงาน และหาแหล่ งผลิ ตที่ มี ต้นทุ นที่
ถูกลง และพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานในทิศทางที่จะส่งในเชิงบวกกับผลประกอบการขององค์ กร ปั จจั ยที่ ส าคั ญในการเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยก็ คือการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานของพนั กงาน ซึ่ งการที่ จะได้ มาซึ่ ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและการรั กษาทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ ท างาน
ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ ดี ดั งนั้ นการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญกับการบริหารองค์ กร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการบริหารการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อที่จะ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่เป้าหมายในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่มุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ า มา
ปฎิบัติงาน และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุด
อยู่เพียงเท่านี้ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้ รั บ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ ย นแปลงของโลกธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฎิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบัติงานที่ท้า ทาย
ความรู้ ความสามารถ สร้างความสาเร็จให้แก่องค์กรมากยิ่งขึ้น (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ของประเทศแห่ งหนึ่ งที่ มี องค์ กรผู้ ผลิ ต
จานวนมากตั้งอยู่ มีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 619,621.28 ล้านบาท (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี อยุ ธยา, 2561) ด้ วยมู ลค่ า
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ทางเศรษฐกิจของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ องค์กรผู้ผลิตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจึงมีส่วนในการเพิ่ มมู ลค่ าผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรม
ของประเทศ และมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยปัจจัยส าคั ญในการเพิ่ มขี ดความสามารถในการผลิ ตของ
อุตสาหกรรมก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งการที่จะได้มาซึ่ งทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ มี คุณภาพ และสามารถ
ทางานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพล้วนต้ องอาศัยการจั ดการทรัพยากรมนุ ษย์
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิ บั ติงานในสวนอุ ตสาหกรรม โรจนะ
จังหวัดอยุธยา จะสร้างโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานขององค์ กรผู้ ผลิ ตในสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ ส่ งผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรท่ามกลางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และท้ ายสุ ดเพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาองค์กรต่างๆในภาคอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นกาลังขั บเคลื่ อนประเทศไปสู่ ความสาเร็จ

ทบทวนวรรณกรรม
ตั้งแต่ปี คศ1980 มีนักปราชญ์จานวนมากให้ความสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพการทางานในองค์กร อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ผ่านมามีการวัดความสัมพันธ์
ในทิศทางที่แตกต่างหลากหลาย (Guest et al, 2011)
สาหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ หลายชิ้ นและพบว่ ามี แนวคิ ดทฤษฏี ด้านการ
จั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ของ Werther William & Davis Keith (1993) Noe Raymond A. & others (2012) และ Dessler G.
(2009) มีองค์ประกอบกรอบแนวคิดที่เหมาะสมกับกิจกรรมการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ของสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ โดย Werther
William & Davis Keith (1993:13-14) ได้ให้ความเห็นต่อการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ ว่ ามี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อพั ฒนาความสามารถ
ของคนในองค์กรในแนวทางที่เหมาะสมต่อสังคมและจริ ยธรรม และเกิ ดประสิ ทธิ ผลต่ อองค์ กรในเชิ งคุ ณภาพและผลก าไรเพื่ อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ กิจกรรมที่สนับสนุนงานบุคคลประกอบด้ วย การวางแผนก าลั งคน การสรรหา การฝึ กอบรมและพั ฒนา
การจัดสรรตาแหน่งหน้าที่ การประเมิน การจ่ายค่าตอบแทน การสร้างความสัมพันธ์
Noe Raymond A. & others (2012) กล่าวว่า การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ หมายถึ ง นโยบาย แนวปฏิ บั ติและ ระบบที่
ส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติและประสิทธิภาพของการปฎิ บั ติงานของพนั กงาน โดยให้ ความส าคั ญต่ อการจั ดการการทรั พยากร
มนุษย์ ให้เกิดประสิทธิผลเชิงบวกต่อองค์กร 8 ด้านคือ การวิ เคราะห์ งาน การวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ การสรรหา การ คั ดเลื อก
การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิ บั ติงานและการสร้ างความสั มพั นธ์ และบรรยากาศการท างาน
โดย Dessler (2009: 2) ก็ได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ คล้ ายคลึ งกั น คื อเป็ นกระบวนการของการสรรหา การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัล ความปลอดภัยในการท างาน ความยุ ติธรรม ครอบคลุ มถึ งการวิ เคราะห์ งาน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การปฐมนิเทศ การจ่ายค่าตอบแทนและเงิ นเดื อน แรงจู งใจ การสื่ อสาร การปฎิ สั มพั นธ์ กั บพนั กงาน
และความผูกพันต่อองค์ กร และสร้างความมีส่วนร่วมและความรับผิ ดชอบ
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ในองค์กร ให้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กาหนดไว้ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและ
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและการพัฒนา ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ความปลอดภั ยและสุ ขภาพ พนั กงานและ
แรงงานสัมพันธ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงได้นากิจกรรมสาหรับการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ 6 ด้ าน มาเป็ นกรอบ
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 1) ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่มีระบบการสรร
หาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีประสิทธิภาพ มีการคัดเลือกพนักงานใหม่อย่างเหมาะสม มีการโอนย้ ายพนั กงานจากภายใน
องค์กร มีการรับพนักงานใหม่จากแหล่งภายนอก มีความโปร่งใสและยุติธรรมในการคัดเลือก 2) ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา หมายถึ ง
กระบวนการที่มีระบบเพื่อพัฒนาพนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายองค์กร มีการปฐมนิเทศมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการ
ทางาน ไปจนถึงมีการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น 3) ด้านผลตอบแทน
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และผลประโยชน์อื่น หมายถึง รางวัล เงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมดที่พนักงานได้รับในการปฏิบัติงาน โดยที่องค์กรให้ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้วยความเป็นธรรม รวมถึงผลประโยชน์จากระบบออมทรัพย์และสวัสดิการประกันชีวิตและประกั น
อุบัติเหตุ 4) ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภั ยเหมาะแก่ การปฏิ บั ติงานทั้ งสุ ขภาพทางด้ าน
ร่างกายและจิตใจ มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุ และมีสวัสดิการการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล 5) ด้ านพนั กงานและ
แรงงานสัมพันธ์ หมายถึง การส่งเสริมให้มีกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพนักงานและนายจ้าง รวมถึงการปรึกษาหารือกั นระหว่ าง
หัวหน้างานกับพนักงานเพื่อให้เกิดความสาเร็จของการทางาน ส่งเสริมให้มีสวัสดิการแรงงานในองค์กร และ 6) ด้ านการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการทางานของพนักงาน โดยที่องค์กรมีการกาหนดเป้าหมายการปฏิ บั ติงานอย่ างชั ดเจน
ชี้แจงข้อมูลการประเมินและนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน
Green et al (2006) กล่าวว่ามีนักวิจัยจานวนมากให้ความสนใจศึกษาถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อผลกาไรขององค์กร งานวิ จั ยนี้ จึ งให้ ความส าคั ญต่ อความเข้ าใจความ
คิดเห็นของพนักงานแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ว่ามีผลต่ อประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานอย่างไร
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิ บั ติงานของพนั กงานและพบว่ ามี การวั ดผลที่
หลากหลาย อาทิ Murphy (1989) เห็นว่าการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาได้จากลักษณะนิ สั ยการท างาน การสื่ อสาร และ
พฤติกรรมการทางาน ในขณะที่ Champbell (1990) เสนอการประเมินประสิทธิภาพไว้ เป็ นรายด้ าน อาทิ ความช านาญเฉพาะด้ าน
ความสามารถทั่วไป ทักษะการสื่อสาร ความมุ่งมั่น ความมีวินัย ความมีส่วนร่ วม ภาวะผู้ น า และการบริ หารจั ดการ ซึ่ ง Kessler et at
(2003) เห็นว่าการประเมินประสิทธิภาพจะต้องมีความแตกต่างกันไปตามบริ บทของอุ ตสาหกรรมและธุ รกิ จ Koopman (2014) เป็ น
นักปราชญ์อีกท่านที่ได้ทาการการทบทวนวรรณกรรมจานวนมากและได้จัดแบ่งกลุ่มการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงานเป็ น 4
ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที (task performance) ด้านการปฏิ บั ติงานตามสถานการณ์ (contextual performance) การ
ปฏิบัติงานตามการเปลี่ยนแปลง (adaptive performance) พฤติกรรมเชิ งลบต่ อการปฏิ บั ติงาน (counterproductive performance)
และพบว่าด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที (task performance) เป็นด้านที่นักวิจัยและผู้จัดการใช้ศึกษาและวัดผลมากที่ สุ ด และมี ความ
เหมาะสมในหลายบริบท ครอบคลุมถึงการวัดผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาคอุ ตสาหกรรม ด้ วยเหตุ นี้ ผู้ วั จั ยจึ งได้ เลื อกศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการปฏิบัติงานตามหน้าที (task performance)
Borman & Motowidlo (1993) กล่าวว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ (task performance) นั้นหมายถึ งกิ จกรรมต่ างๆของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลผลิตให้สาเร็จลุล่วง ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ น าตั วชี้ วั ดประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงานของ Mathis
&Jackson (2009) 4 ด้าน คือ ประกอบด้วย 1) ด้านปริมาณงาน 2) ด้านคุณภาพงาน 3) ด้านเวลา และ 4) ด้านค่าใช้ จ่ าย มาเป็ นตั วชี้ วั ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับคุณภาพและระดับความคิ ดเห็ นต่ อผลงานที่
พนักงานได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ จนสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยสู ญเสี ยเวลาและ
ทรัพยากรน้อยที่สุด 4 ด้านดังนี้1. ปริมาณงาน หมายถึง จานวนชิ้นงานที่องค์กรต้องการ โดยพนักงานมี เป้ าหมายในการปฏิ บั ติงาน
เพื่อให้ได้ปริมาณ ชิ้นงานตามที่วางแผน ด้วยความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้ได้ ตามเป้ าหมาย 2. คุ ณภาพงาน
หมายถึง งานหรือสินค้าที่ผลิตขึ้นมามีคุณภาพมาตรฐาน โดยพนักงานปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ด้วยความรู้ ความเข้ าใจเพื่ อคุ ณภาพ
ของชิ้นงานหรือผลงานที่ดีไม่มีข้อบกพร่อง 3. เวลาในการทางาน หมายถึง การทางานได้ตามกาหนดระยะเวลา โดยพนั กงานมี ความรู้
ความเข้าใจและเป้าหมายการทางานเสร็จที่ชัดเจนด้วยเวลาที่กาหนดไว้ และสามารถลาดับความสาคัญของงานก่อน-หลัง พร้ อมปรั บปรุ ง
การปฏิบัติงานให้งานเสร็จทันเวลา 4. ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไปในการผลิ ตสิ นค้ าหรื อบริ การ โดยพนั กงานมี
ความรู้ความเข้าใจและมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อลดต้นทุนที่ไม่จาเป็นออกไปได้ คานึงถึงการใช้ทรั พยากรหรื ออุ ปกรณ์ ต่างๆ
ขององค์กรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด
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กรอบแนวค ิด ในการวิจัย
ตัว แปรต้น
1)
2)
3)
4)
5)

ปัจจัย ส่ว นบุค ค ล
เพศ
6)
อายุ
7)
ระดับการศึกษา
8)
ประสบการณ์ในการทางาน 9)
รายได้ต่อเดือน
10)

ตัว แปรตาม

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
รายได้

การจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย์ ข ององค ์กร
ในสวนอุต สาหกรรมโรจนะ
1) ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
2) ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
4) ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
5) ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
6) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มา : Werther William And Davis Keith.1993, Noe and
others.2012, Dessler G. 2003

ประสิทธ ิภาพในการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
1) ด้านปริมาณงาน
2) ด้านคุณภาพงาน
3) ด้านเวลาในการทางาน
4) ด้านค่าใช้จ่าย
ที่มา : Mathis & Jackson 2009.

สมมติฐานการวิจ ัย
1.พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนอุ ตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน
2.ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติง านของพนั ก งานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้ร ับ
1. ฝ่ายบริหารสามารถนาข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้น
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2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์องค์กรที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันได้

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ ปี พ.ศ. 2560 จานวน 75,728 ราย (ข้ อ มู ล จาก Name List of Customers , 2017) ผู้ วิ จั ย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นพนักงานใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งคานวณโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่
ได้จานวน 398 คน และเผื่อสารองข้อมูลไว้ด้วยจานวนหนึ่ง ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน จาแนกตาม Phase ขนาด บริษัท พนักงาน และกลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใช้เก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ บริษัทละ 1 คน จานวน 20 บริษัท โดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่ ว นบุ คคลประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางานรายได้ต่อเดือน และปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย ด้ า นการสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติง าน และ ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาในการทางาน ด้านค่าใช้จ่าย
3. เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม โดยจะแบ่งเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 6 ด้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 ด้าน
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ และ ค่าร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้
สถิติ คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างในกรณี 2 กลุ่ม และ ค่าสถิติ F-test
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบจาแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยวิธี
Stepwise ส่วนความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลในการปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจยั
1. การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์และประสิ ทธิภาพการปฏิบั ติงานในสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.50 มีอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้ อยละ 33.75 มี ประสบการณ์ ในการ
ทางาน 1- 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.25 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.50 และมี รายได้ ต่อเดื อน 15,000 –
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.25
1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ มี คุณ ภาพโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
 X  4.22, SD  0.51 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการฝึกอบรมและพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก
 X  4.23, SD  0.53 รองลงมาคือด้านพนักงานและแรงงสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  X  4.23, SD  0.57 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  X  4.18, SD  0.61
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1.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกั บประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติงานของพนั กงานในสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดอยุธยามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  X  4.22, SD  0.51 โดยด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุ ด คื อ เวลาในการท างานมี
ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระ ดั บมา ก  X  4.25, SD  0.53 รอง ลงมา คื อ ด้ านค่ าใช้ จ่ ายมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ใ นระดั บมา ก
 X  4.23, SD  0.53 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปริมาณงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  X  4.20, SD  0.56
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงาน
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จั ง หวั ดอยุ ธ ยา สรุ ป
ประเด็นสาคัญได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพศ
อายุ
การศึกษา
ประสบการณ์ รายได้
ด้านปริมาณงาน
t = -0.076 F = 9.225** F = 4.416* F = 8.345** F = 16.022**
p = 0.940 p = 0.000 p = 0.013 p = 0.000
p = 0.000
ด้านคุณภาพงาน
t = -0.035 F = 7.816** F = 4.868** F = 7.817** F = 15.042**
p = 0.972 p = 0.000 p = 0.008 p = 0.000
p = 0.000
ด้านเวลาในการทางาน
t = -0.946 F = 8.032** F = 6.099** F = 6.839** F = 13.154**
p = 0.345 p = 0.000 p = 0.002 p = 0.000
p = 0.000
ด้านค่าใช้จ่าย
t = 0.594 F = 5.596** F = 3.714* F = 6.749** F = 16.751**
p = 0.553 p = 0.000 p = 0.025 p = 0.000
p = 0.000
หมายเหตุ
** มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
* มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่าพนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติง านของ
พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน ด้ า นคุ ณ ภาพงาน ด้ า นเวลาในการ
ทางาน ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
พนักงานที่มีอายุ ประสบการณ์ในการทางานและรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติงาน
ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่ างกั นอย่ างมี ระดั บนั ยส าคั ญ .01 ทั้ งในด้ านปริ ม าณงาน
ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาในการทางาน และด้านค่าใช้จ่าย และจากการเปรี ยบเที ยบรายคู่ โดยวิ ธี ของ Scheffe พบว่ าพนั กงานที่
มีอายุ 36-40 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านปริ มาณงาน ด้ านคุ ณภาพงานและด้ านเวลา
ในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุ 25-30 ปี และ 31-35 ปี และพบว่ าพนั กงานที่ มี อายุ 36-40 ปี มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านค่าใช้จ่ายมากกว่าพนักงานงานที่มีอายุ 25-30 ปี อย่างมีนัยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดั บ .01 พนั กงาน
ที่มีประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิ บั ติงานด้ านปริ มาณงานและด้ านคุ ณภาพงาน
มากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 1 ปี และมากกว่ าพนั กงานที่ มี ประสบการณ์ ในการท างาน 1-5 ปี ในด้ าน
ปริมาณงาน ด้านเวลาในการทางานและด้านค่าใช้ จ่ าย อี กทั้ งพนั กงานที่ มี ประสบการณ์ ในการท างาน 6-10 ปี มี ความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี ทุ กด้ าน อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 และพนักงานที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท 35,001 – 45,000 บาท และมากกว่ า 45,000 บาท มี ความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาในการทางานและด้ านค่ าใช้ จ่ ายมากกว่ าพนั กงาน
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ที่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท และรายได้ 15,001-25,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ .01 ส่ วนพนั กงานที่ มี การศึ กษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
แตกต่างกันที่อย่างมีระดับนัยสาคัญ .01 ด้านคุณภาพงานและด้ านเวลาในการท างาน ส่ วนด้ านปริ มาณงานและด้ านค่ าใช้ จ่ าย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิ ธี ของ Scheffe พบว่ า พนั กงานที่ มี การศึ กษาระดั บสู ง
กว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน ด้ านคุ ณภาพงาน และด้ านเวลาในการท างาน
มากกว่าพนักงานที่จบการศึ กษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดั บ .01
3.ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 6 ด้าน ได้แ ก่ ด้า นการสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ด้ า น
ความปลอดภัยและสุขภาพ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง พหุ คุณ
ด้วยวิธีแบบขั้นตอน (stepwise) ได้ผลสรุปดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัว แปร
b
SEb
t
Sig.

ประสิท ธ ิภ าพโดยรวม
(Constant)
.674
.106
6.363** .000
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.309
.049
.321
6.341** .000
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
.160
.043
.192
3.717** .000
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
.135
.046
.157
2.915** .004
ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
.132
.056
.147
2.369*
.018
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
.106
.048
.122
2.189*
.029
2
2
R = .866 R = .750 Adjusted R = .747 F = 236.73
236.73
ประสิท ธ ิภ าพด้านปริม าณงาน
(Constant)
.394
.128
3.086** .002
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.342
.055
.321
6.188** .000
ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
.232
.065
.234
3.574** .000
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
.212
.053
.222
3.960** .000
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
.115
.052
.125
2.222*
.027
2
2
R = .837 R = .701 Adjusted R = .698 F = 231.41
ประสิ
231.41ท ธ ิภ าพด้านค ุณ ภาพงาน
(Constant)
.654
.127
5.164** .000
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.296
.058
.291
5.087** .000
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
.172
.056
.188
3.097** .002
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
.147
.051
.167
2.863** .004
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
.122
.058
.134
2.122*
.034
ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
.106
.067
.112
1.600*
.041
2
2
R = .825 R = .680 Adjusted R = .676 F= 167.32
167.32
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัว แปร
b
SEb
ประสิท ธ ิภ าพด้านเวลาในการท างาน
(Constant)
.831
.130
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.406
.056
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
.138
.053
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
.140
.055
ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
.126
.066
2
2
R = .802 R = .643 Adjusedt R = .639 F= 177.74
ประสิ
177.74ท ธ ิภ าพด้านค ่าใช ้จ่าย
(Constant)
.849
.123
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
.294
.043
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
.260
.050
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.251
.055
2
2
R = .821 R = .673 Adjusted R = .671 F = 271.95
หมายเหตุ
271.95 ** มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 * มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ



t

.408
.160
.157
.136

6.373**
7.205**
2.612**
2.573**
1.899*

.000
.000
.009
.010
.048

.341
.291
.251

6.883**
6.905**
5.174**
4.559**

.000
.000
.000
.000

Sig.

.05

จากตารางที่ 2 ได้ผลสรุปว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนั กงานโดยภาพรวมอย่ าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 มีทั้งหมดมี 5 ตั วแปร เรี ยงตามล าดั บอิ ทธิ พล ดั งนี้ ด้ านการฝึ กอบรมและการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภั ยและสุ ขภาพ ด้ านพนั กงานและแรงงานสั มพั นธ์ และด้ าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น โดยตัวแปรต้นทั้ง 5 ปัจจัยร่วมกั นอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงานของ
พนักงานได้ร้อยละ 74.70 ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์ ไม่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงานของ
พนักงาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาในการท างาน และด้ านค่ าใช้ จ่ าย
คือ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการประเมินผลการปฏิ บั ติงาน ส่ วนปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางานเฉพาะด้านคุณภาพงานและด้านค่าใช้จ่าย คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ ของบริ ษั ทในสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 20 แห่ง เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานในสวนอุ ตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปได้ดังนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นว่ าด้ านการฝึ กอบรมและการพั ฒนาทรั พยากร
มนุษย์เป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากเป็นกลไกลในการเพิ่มศักยภาพและผลการปฏิ บั ติงานของคนในองค์ กร อี กทั้ งยั งเป็ นการส่ งเสริ มให้
บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิ บั ติงานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ด้ านค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นผู้บริหารให้ความเห็นว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนั กงานเพราะค่ าตอบแทนเป็ นเหตุ ผล ในการ
ตัดสินใจเข้ามาทางานและคงอยู่หรือออกจากองค์กรนั้น ด้านการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงานมี ส่ วนส าคั ญกั บประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการให้ความสาคัญกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเอาใจใส่ ต่องานที่ ได้ รั บมอบหมาย อี กทั้ งยั งเพื่ อ
สร้างขวัญกาลังใจที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลากรในองค์ กรได้ ปฏิ บั ติตามแบบอย่ างนั้ นด้ วย นอกจากนี้ ผู้ บริ หารยั งมี ความ
คิดเห็นว่าด้านความปลอดภัยและสุขภาพก็มีส่วนสาคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานของพนั กงานในสวนอุ ตสาหกรรมโรจนะ
เนื่องจากทาให้พนักงานรู้สึกมีความมั่นคงและปลอดภัยต่อชีวิต เกิดความสบายใจและมีความสุขในการทางาน จึ งท าให้ สามารถท างาน
ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนั กงานเพราะเห็ นว่ าการจั ด
กิจกรรมต่างๆ เช่นการจัด Sport day งานเลี้ยงปีใหม่ หรือการไปเที่ยว การสั มมนาประจ าปี ท าให้ พนั กงานมี ความสุ ข มี ความ
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สามัคคีและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการทางานร่วมกั นอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ แต่ ในด้ านการ
สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์มีความคิดเห็นที่ขัดแย้ งกั น ในมุ มของผู้ บริ หารฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ มองว่ าการสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่ตรงต่องานเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งแตกต่ างจากพนั กงานที่ มองว่ าการ
สรรหาและการคัดเลือกพนักงานไม่มีผลต่ อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

อภิปรายผลการวิจ ัย
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา มี คุณภาพอยู่ ในระดั บมากทั้ งโดยรวมและรายด้ าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือด้านพนักงานและแรงงานสั มพั นธ์ ด้ านความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ นและด้ านการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา วงศ์สร้างทรัพย์ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่ องการจั ดการทรั พย์ กรมนุ ษย์ ที่ มี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ สอดคล้องงานวิจัยของชุติภาส ชนะจิตต์ (2552) ซึ่ งได้ ศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริ ษั ทในนิ คมอุ ตสาหกรรมบางชั น
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องงานวิจัยของพระมหาชูชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษกรณ์ คงประดิษฐ์ (2554) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ของ
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกในจังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับของธนัฎฐา ทองหอม (2556) ศึกษาเรื่ องอิ ทธิ พลของการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากั ด ซึ่ งงานวิ จั ยทุ กเรื่ อง
พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของทุกหน่วยงานที่ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากทั้ งโดยรวม
และรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเวลาในการทางาน รองลงมา คือ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ตามลาดั บ
สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษณชัย ธนะวังน้อย (2560) ซึ่งได้ศึกษาการเรื่ องความสั มพั นธ์ ระหว่ างการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานเครือเบทาโกร สอดคล้องงานวิจัยของชุติภาส ชนะจิตต์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องความสั มพั นธ์
ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพมหานคร
สอดคล้องงานวิจัยของอรอุมา ป้องศรีและสุรศักดิ์ ชะมารัมย์ (2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดที่ทาการปกครองอาเภอในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดสอดคล้องงานวิ จั ยของพระมหาชู ชั ย ดวง
สกาวพิสุทธิ์ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี สอดคล้องงานวิ จั ยของนาต
ภา ไทยธวัช (2551) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพในการปฎิ บั ติงาน กรณี ศึกษา
บริษัท กระจกพีเอ็มเค – เซ็นทรัล จากัดสอดคล้องงานวิจัยของธนัฎฐา ทองหอม (2556) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจัดการทรัพยากร
มนยุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด สอดคล้องกับวนิ ดา วงศ์ สร้ าง
ทรัพย์ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการทรัพย์กรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริ ษั ท เอส จี
เซ็นเตอร์ จากัด พบว่า ปัจจัยประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ของทุกหน่วยงานที่ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิจัยที่พบว่าปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติงานของพนั กงาน 5 ด้ าน เรี ยง
ตามลาดับอิทธิพล ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการประเมินผลการปฏิ บั ติงาน ด้ านความปลอดภั ย
และสุขภาพ ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์และด้านค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น สอดคล้ องกั บวนิ ดา วงศ์ สร้ างทรั พย์
(2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการทรัพย์กรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนั กงาน บริ ษั ท เอส จี เซ็ น
เตอร์ จากัด และสอดคล้องกับของธนัฎฐา ทองหอม (2556) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ มี ต่อประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า เพศที่ แตกต่ างกั นไม่ มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับวนิดา วงศ์สร้างทรัพย์ (2557) ซึ่งได้ ศึกษาเรื่ องการศึ กษาการจั ดการ
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ทรัพย์กรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส จี เซ็ นเตอร์ จ ากั ด แต่ อายุ ประสบการณ์ รายได้
และการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนั กงานแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ยส าคั ญระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของลักษณชัย ธนะวังน้อย และชนิ นทร์ ชุ ณหพั นธ์ (2560) ที่ ได้ ศึกษาการเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนั กงานเครื อเบทาโกร พบว่ า ผลการทดสอบ
หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการปฏิ บั ติงาน พบว่ าพนั กงานที่ มี อายุ ประสบการณ์ การท างานและ
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนั กงานใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งผลวิจัยไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลวิจัยเชิงคุณภาพที่ สอบถามข้ อคิ ดเห็ นของผู้ บริ หารฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์และพบว่าผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก อย่างไรก็ ตามผลการวิ จั ยไม่
สอดคล้องกันอาจเป็นเพราะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในสวนอุตสาหกรรม มีกระบวนการ ขั้นตอนการคั ดเลื อกพนั กงานใหม่ การโอนย้ าย
พนักงานจากภายในองค์กร และการสอบสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ทาให้สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบั ติ
เหมาะสม และไม่มีความแตกต่างด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะเป็นเพราะภาวการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน ประกอบ
กับการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรม ทาให้ปริมาณงานมีมากกว่าพนักงาน ดังนันพนักงานจึงอาจมองว่าการคัดสรรและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์ เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในระบบ องค์กรมีความจาเป็นต้องรับพนักงานให้ครบทุกตาแหน่งทาให้การสรรหาและคัดเลือกไม่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่พนักงานจะไปให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมและการประเมิ นผลการท างาน
มากกว่า สอดคล้องกับวนิดา วงศ์สร้างทรัพย์ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการทรัพย์กรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส จี เซ็นเตอร์ จากัด สอดคล้องกับ ศศิวิมล ภิวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องความสั มพั นธ์ ระหว่ างการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และสอดคล้องกั บ ศิ ริ พงศ์ สมพี รพั นธุ์
(2560) ซึ่งศึกษาเรื่องกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ ภาคการเกษตรใน
จังหวัดนครราชสีมา

ข้อ เสนอแนะการวิจ ัย
1. ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลการศึกษา พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นว่าองค์กรควรให้ ความส าคั ญ
กับการฝึกและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โดยพนักงานเห็นว่าการอบรมปฐมนิ เทศ
แก่พนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จักองค์กร บริษัทในเครือและเข้าใจในงานที่จะได้รับมอบหมายมีคุณภาพในระดั บมากกว่ าด้ าน
อื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้องค์กรได้ให้การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู งขึ้ น องค์ กรควรจั ดระบบ
แผนการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาพนักงานในทุกระดับชั้น รวมถึงการสร้ างเครื อข่ ายแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ในกลุ่ มธุ รกิ จที่
คล้ายคลึงกัน ไปจนถึงการส่งเสริมการอบรมระยะสั้น หรือในหลักสูตรที่มีองค์ความรู้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตาแหน่ง
2. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานเห็ นว่ าองค์ กรให้ ความส าคั ญกั บการประเมิ นผลโดยมี
การกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าและพนักงานทุกคนทราบเป้าหมายของตนเองในระดั บมากและการประเมิ นมี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากองค์กรเพิ่มโอกาสให้ พนั กงานมี ส่ วนร่ วมในการก าหนดการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน
ร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน มีการชี้แจงข้อมูล การประเมินให้พนักงานได้รับทราบเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร รวมทั้ งใช้ ผล
จากการประเมินมาหารื อกันเพื่อปรั บปรุงและพัฒนางาน จะส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า พนักงานและผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีความเห็นว่า
องค์กรมีการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอย่างดีตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยพบว่าพนักงานที่มีอายุและประสบการณ์
ในการทางานมาก มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและมีรายได้สูง มีความเห็นต่อคุณภาพการจัดการด้านความปลอดภัย และ
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สุขภาพของพนักงานในองค์กรสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกคนควรคานึงถึง
ดังนั้นองค์กรควรกระตุ้นเตือน อบรม ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานกลุ่มที่เริ่มทางานหรือทางานในบริเวณ
ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

ข้อ เสนอแนะในการท าวิจ ัย ครั้งต่อ ไป
1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ปัจจัยด้านนโยบายที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
3. ศึกษาประสิทธิภาพด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนั กงานในสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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