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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการ
ผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปางและเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปางท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน
กองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 164 คน โดยจะทําการเก็บข้อมูลจากประชากร
ท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ T-Testการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ได้แก่ 
อายุ อายุการทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศ ระดับการศึกษาและระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ลักษณะทางการบริหาร
ได้แก่ ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์
ในองค์กร ทุกปัจจัยมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to study the factors affecting task performance of employees of  
civil, Mae Moh Power Plant, Lumpang province.and Study comment Civil Division of the Mae 
Moh Power Plant production, affecting operational efficiency. The population was the 
employees of civil, Mae Moh power plant, Lumpang province. The sampling consisted of 164 
employees. It will collect data from the entire population. 100 percent. The instrument used 
for collecting data was questionnaires. Statistical tools employed for analysis were percentage 
means, standard deviation, t-test and analysis of variance. The finding revealed that 
employees with different personal characteristics including age, work experience, average 
monthly income and marital status had different levels of work efficiency were statistically 
different at the 0.05 level of significance. Gender, level of education and position had no 
difference in their performance at the0.05 level of significance. The administrative 
characteristics which were responsible task, type of work and responsibility, career growth, 
organizational climate and internal organizational relationship all affected performance 
statistically with the 0.05 level of significance. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นความต้องการของผู้บริหารหรือเจ้าของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 
เพราะการท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี แสดงว่าการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในระดับสูง 
สามารถทําให้เกิดผลผลิตและผลงานท่ีได้ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  
(วิชิต นารีผล, 2556) ท้ังนี้ตัวองค์กรและหน่วยงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับการบริหารงานของแต่
ละฝ่าย รวมท้ังการรู้จักหน้าท่ีของตนเองและความรับผิดชอบต่องานนั้นๆ เพ่ือทําให้องค์กรนั้นสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ปัจจัยส่วนบุคคล ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างมากปัจจัยหนึ่ง เพราะองค์กรยัง
ต้องการใช้กําลังคนท่ีเป็นผู้คิดค้นสิ่งต่างๆ และเป็นผู้ลงมือทํางานให้กับองค์กร ซ่ึงในการปฏิบัติงานดังกล่าวจะใช้
แต่เคร่ืองจักรมาแทนได้ยาก การท่ีองค์กรจะบรรลุความสําเร็จในเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทรัพยากรบุคคลจงึเป็น
หัวใจหลักในการปฏิบัติงาน ถ้าองค์กรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้
ภาพลักษณ์และผลงานออกมาดี และถ้าหากบุคลากรท่ีมีอยู่ไม่มีกําลังใจและเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
เช่น การหยุดงานหรือการทุจริตในหน้าท่ี ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานออกมาไม่ดีหรือคุณภาพของงานออกมา
ค่อนข้างตํ่า ดังนั้นผู้บริหารหรือองค์กรนั้นๆ จึงควรให้ความสําคัญในเร่ืองของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
องค์กรเป็นสาํคญั (อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล, 2552) 
 กองโยธา ฝ่ายการผลิต อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็นหน่วยงานท่ีสร้างความม่ันคงและภาพลักษณ์
ขององค์กรโดยรวม ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็นหน่วยงานหน่ึงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ทําหน้าท่ีดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคารโรงไฟฟ้า อาคารท่ัวไป
บริเวณเข่ือน อ่างเก็บน้ํา  คลองส่งน้ําของโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้มีประสิทธิภาพและความม่ันคง แข็งแรงปลอดภัย
พร้อมใช้งาน มีความร่มร่ืน สวยงาม เพ่ือสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพความม่ันคงและน่าเชื่อถือได้ และ



พัฒนาคุณภาพงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยในส่วนของกองโยธาจะต้องมีการปฏิบัติงานบํารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารรวมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพ 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ซ่ึงการปฏิบัติงานจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชนเป็นอย่างมาก 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ถึงแม้จะมี
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน แต่พบว่าสถิติการลาออกของพนักงานมีน้อยมาก (นิศากร         
ชุติมันต์กุลดิลก, 2552) เนื่องจากองค์กรมีระบบคุณภาพและความปลอดภัยของพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่ง     
จึงทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกท้ังมีการให้ผลตอบแทนหรือแรงจูงใจต่างๆ เช่น 
สวัสดิการพนักงานท่ีดี เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าสิ่งท่ีเขาได้รับจากงานกับสิ่งท่ีเขาอุทิศให้กับการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสม โดยใช้การรับรู้ของพนักงานประเมินศักยภาพในการปฏิบติังานของตนกับค่าตอบแทนท่ีได้รับ
จากหน่วยงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําให้หน่วยงานประสบ
ความสําเร็จท้ังในด้านผลกําไร และการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกอง
โยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยจะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สถานสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบและประสบการณ์ในการ
ทํางาน (ชาริณี จนัทร์แสงศรี, 2540) ปัจจัยทางการบริหาร อันประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์การ และด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน (เสนาะ ติเยาว์, 2544) และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลติ 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง อันประกอบไปด้วย ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล ด้านต้นทุนการผลิต ด้าน
กระบวนการบริหารและผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานกึในการปฏิบัติงาน  
(สมใจ สวยสม, 2542) การศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปางท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร  
    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง จํานวน 164 คน (ข้อมูลจากกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ณ วันท่ี 22 
เมษายน 2557 ) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานประจําในกองโยธา 
ฝา่ยการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 164 คน (ข้อมูลจากกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้า   
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง ณ วันท่ี 22 เมษายน 2557 )โดยจะทําการเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด คิดเป็น    
ร้อยละ 100 



 3. ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีศึกษา 
    การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยอิทธิพลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่าย
การผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบด้วย 
    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยลักษณะทางการบริหาร 
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันจะมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 3. ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อประสิทธิภาพ           
การปฏิบัติงาน 
 4. ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพ           
การปฏิบัติงาน 
 5. ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านความสัมพันธ์ในองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง จํานวน 164 คน (ข้อมูลจากกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ณ วันท่ี 22 
เมษายน 2557) 
     กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานประจําในกองโยธา 
ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จํานวนท้ังสิ้น 164 คน (ข้อมูลจากกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ณ วันท่ี 22 เมษายน 2557 )โดยจะทําการเก็บข้อมูลจากประชากรท้ังหมด    
คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนโดยอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการทํางาน  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือด้าน
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานและด้าน
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา 
ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล ด้าน



ต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการบริหารและผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกใน    
การปฏิบัติงาน 
 ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  (1) นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้ข้อแนะนําและนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
  (2) นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว นําเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของแบบสอบถาม เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน  
  (3) นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข และ
นําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความสมบรูณ์อีกคร้ัง จากนัน้ได้นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับ
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการหาค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของคําถามในแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha 
Coefficient) ของแบบสอบถามนี้มีค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีระดับความน่าเชื่อถือท่ีได้มาตรฐาน 
(Cronbach, 1970) 
  (4) จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้  โดยการแจกแบบสอบถาม  เพ่ือสอบถามกลุ่มพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จํานวน 164 คน  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูกนํามาประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS Version 17 และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 สถิติเชิงพรรณนา 
    ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย 
    ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหาร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานและด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร ของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย 
    ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล ด้านต้นทุนการผลิต 
ด้านกระบวนการบริหารและผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย 
 สถิติเชิงอนุมาน 
    ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating Scale) ของ Likert Scale ซ่ึง
จัดระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับดังนี้ 
 
 
 



ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง      5 
เห็นด้วยมาก      4 
ไม่แน่ใจ       3 
ไม่เห็นด้วย      2 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง      1 

 (ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เห็นด้วยกับระดับความคิดเห็น
ว่ามีความเหมาะสมกับการสํารวจแบบสอบถาม) 
 สําหรับการหาค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา  
ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง โดยใช้มาตราลิเคริท (Likert Scale) ได้แบ่งระดับความสําคญัของ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ระดับ จากนั้นคํานวณช่วงระดับคะแนนในแต่ละระดับดังต่อไปน้ี 
 การแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ ใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีเกณฑ์คะแนน
ตามวิธีการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณความกวา้งของอันตรภาคชั้นมี ดังนี้ 
 

 จากสูตรความกว้างของแต่ละอันตรภาพชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด) 
                        จํานวนชั้น 
      = (5-1) 
            5 
      = 0.8 
 การแปลผลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีได้มาจัดระดับความสําคัญเป็น 5 ระดับ คือ 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนน     ความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00    อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยอย่างย่ิง 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20    อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วย 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40    อยู่ในเกณฑ์ ไม่แน่ใจ 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60    อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80    อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 สถิติเชิงอนุมาน 
    ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test  (2-tailed) และสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทาง (ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 
พบว่า ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสแล้ว มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่มีระดับตําแหน่งปฏิบัติการ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-70,000 บาท และอายุการทํางานมากกว่า 31 ปีข้ึนไป 



 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง พบว่า 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ภายในองค์กร พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กรส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับ
เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และความเห็นเกี่ยวกับปจัจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  
 ส่วนท่ี 3 ระดับความเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยการประเมินประสิทธิภาพของ
พนักงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเห็นอยู่ท่ีเห็นด้วยอย่างย่ิง ตามลําดับดังต่อไปน้ี 
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ด้านต้นทุนการผลิต ในการใช้ทรัพยากร 
เงิน คน วัสดุและเทคโนโลยีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และกระบวนการบริหาร ในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง
รวดเร็ว และใช้เทคนิคท่ีสะดวกข้ึนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
    สมมติฐานท่ี 1 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีลักษณะส่วน
บุคคลต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือ พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
ลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีเพศต่างกัน  
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือ พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
เพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.2 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีอายุต่างกัน  
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือ พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
อายุต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีสถานภาพ 
การสมรสต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
สถานภาพการสมรสต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือ พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 



    สมมติฐานท่ี 1.5 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
รายได้เฉลี่ยต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.6 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีระดับ
ตําแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
ระดับตําแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 1.7 พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมีอายุการ
ทํางานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ท่ีมี
ระดับตําแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมีผลต่อประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานคือปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
    สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านความสัมพันธ์ในองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปัจจัยลักษณะทางการบริหารด้านความสัมพันธ์ในองค์กรมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจัจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง สามารถนํามาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ได้แก่ อายุ 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 จากการศึกษาวิจยั พบว่าลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง อันประกอบไปด้วย เพศ ระดับตําแหน่งงานและระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน อันเนื่องมาจากลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานฯ ท่ีแตกต่างกัน ทําให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัญญา ศรีเพชรสุวรรณ (2547) พบว่า สถานภาพ 



รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการทํางานท่ีต่างกันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานไม่
แตกต่างกัน และผลงานวิจัยของ อัจฉรา บุบผามาลา (2547) พบว่า เพศ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับ
การศึกษาและขนาดของทีมงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของทีมงานไม่ต่างกัน 
 2. จากการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ภายใต้ปัจจัยการปฏิบติังาน 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ          
ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร   
โดยภาพรวม พบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงาน     
กองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เนื่องจากองค์กรมีระบบคุณภาพและความปลอดภัย 
ของพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่ง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานหรือส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้นจึงทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกท้ังมีการให้ผลตอบแทน
หรือแรงจูงใจต่างๆ เช่น สวัสดิการพนักงานท่ีดี เพ่ือให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งท่ีทํากับสิ่งท่ีได้รับนั้นคุ้มค่าและ
เหมาะสม 
  2.1 ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ พบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี ชาตรี พัฒนเลิศพันธ์ (2546) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ คุณลักษณะงาน และความพึงพอใจในงานของพนักงานสอบบัญชีในสํานักสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
พบว่า สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพได้ถ้าหากงานท่ีได้รับมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ มีการจัดการงานอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน สอดคล้องกับความสามารถในตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานและมีแรงกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถ
รับผิดชอบงานรวมไปถึงความตั้งใจและสามารถทํางานให้เสร็จลุล่วงตามกําหนดแผนงาน  
  2.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง คิดว่ามีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีทําอยู่ในระดับเห็นด้วยสอดคล้องกับท่ี 
นคร บางนิ่มน้อย (2546) ได้ทําการวิจยัเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานการเดินรถ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนายสถานีรถไฟฟ้าในสังกัดกองจัดการเดินรถ เขต 2 พบว่า 
พนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับเห็นด้วย ท้ังนี้องค์ประกอบสําคัญท่ีกระตุ้นความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และเป็นจุดชี้วัดในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานท่ีจะสามารถให้บุคคลนั้นๆได้เลื่อนตําแหน่ง
งานทําให้เกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงานขององค์กร ในทางกลับกันพนักงานฯกลับเห็นโอกาสและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบติังานอยู่ลําดับสุดท้าย 
  2.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้า    
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง พบว่า สิ่งสําคัญท่ีพนักงานฯเห็นความสําคัญมากท่ีสุดคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน  
การปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับความผาสกุและความพึงพอใจของพนักงานโดยตรงเพราะปัจจัยใน
สภาพแวดล้อมการทํางานสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตนอกเวลาทํางานของพนักงานได้ด้วยเช่นกัน หากองค์กรมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีก็จะทําให้องค์กรรู้สกึกระตือรือร้นสะดวกสบายอยากทํางานและส่งผลไปยังปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี เบคเกอร์ เซลวิน ดับบลิว และ นิวฮาเซอร์ ดุนแคน 
(Becker, Selwyn, W. & Neuhauser, Duncan, 1975) ศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพขององค์กรกล่าวว่า
นอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นปัจจัยนําเข้าและผลผลิตขององค์กรคือ       
การบรรลุเป้าหมายแล้ว องค์กรในฐานะท่ีเป็นองค์กรในระบบเปิด ยังมีปัจจัยประกอบอย่างอ่ืนอีกดังเช่น
แบบจําลองในรูปสมมติฐาน 



  2.4 ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร พบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้า     
แม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง สอดคล้องกับท่ีสุรพงษ์ ภิยโยภาพ (2546) ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ภายในองค์กรก็
เป็นสิ่งชี้วัดความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพขององค์กรว่ามีความเข้าใจในตัวบุคคล สิ่งจูงใจในการใช้ความเป็น
กันเองในการสร้างโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสมของงานท่ีดําเนินภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์
ภายในท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้าใจซ่ึงกันและกันท่ีจะก่อให้เกิดความสุขใจซ่ึงเป็นปัจจัยหลักหนึ่งปัจจัยท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง  
ในด้านผลลัพธ์ต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 
  3.1 ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง คดิว่าเตรียมพร้อมท่ีจะทํางานโดยดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพของท่านอย่าง
สมํ่าเสมออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง และชอบมาทํางานนอกเวลาแม้ว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี อภิญญา วิเวโก (2548) ศึกษา ปัจจัยด้านงาน ความเครียด และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานในกรุงเทพฯ พบว่า ความเครียดทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน โดยมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ 
  3.2 ด้านกระบวนการทํางานท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และใช้เทคนิคท่ีสะดวกข้ึน พบว่า พนักงาน
กองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง คิดว่าหน่วยงานมีแบบแผนท่ีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง  สอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ี วันวิสาข์ เกิดผล (2545) กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีวัดได้หลายมิติ ตามแต่
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา คือ ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการทํางาน (Process) และขั้นตอนใน   
การตัดสินใจ ได้แก่การทํางานท่ีถูกต้อง ได้มาตราฐาน รวดเร็ว และใช้เทคนิคท่ีสะดวกขึ้นกว่าเดิม 
  3.3 ด้านต้นทุนการผลิต ในการใช้ทรัพยากร เงิน คน วัสดุ และเทคโนโลยี พบว่า 
พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง คดิว่าวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีนํามาใช้ได้มาตรฐานท่ี
กําหนดไว้อยู่ในระดับอย่างย่ิง และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับงานอยู่ในระดับเห็นด้วย
สอดคล้องกับท่ี ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2541) กล่าวว่า ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและ
ประสทิธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีวัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา คือ 
ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทํางานท่ีถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวดเร็วและใช้
เทคนิคท่ีสะดวกข้ึนกว่าเดิม 
  3.4 ผลลัพธ์ในการทํางานท่ีมีคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
พบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง คิดว่าตัวพนักงานรู้สึกภูมิใจในงานท่ีทํา 
ได้รับเกียรติในงานท่ีปฏิบัติอยู่ในองค์กรนี้อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง สอดคล้องกับท่ี ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
(2543) กล่าวว่า ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งท่ีวัดได้
หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ท่ีต้องการพิจารณา คือ ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่        
การทํางานท่ีมีคุณภาพเกดิประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติมีจิตสํานึกท่ีดีต่อการทํางานและ  
การบริการเป็นท่ีพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
 



 4. ข้อสรุปสมมติฐานของการวิจัยในคร้ังนี้ ปรากฏผลดังนี้ 
 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลําปาง ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน พบว่า เพศ ระดับตําแหน่งงาน
และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทําให้การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับ อัครินทร์ พาฬเสวต (2546) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศึกษากรณีสํานักงบประมาณพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ระดับตําแหน่ง ระดับเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้า
แม่เมาะ จงัหวัดลําปาง มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า ลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความสัมพันธ์ภายในองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางาน สอดคล้องกับท่ี สุรพงษ์ ภิยโยภาพ (2546) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างไรก็ดีผลการทดสอบสามารถชี้ให้เห็นว่า ความคิดเห็นของ
พนักงานในองค์กรของเอกชน แตกต่างกันกับความคิดเห็นของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดลําปาง อาจเป็นเพราะผู้ท่ีมาทํางานส่วนมากจบวุฒิ ปวช.หรือ ปวส. และต้องการความมั่นคงในด้าน    
การงานและสวัสดิการเพ่ือหล่อเลี้ยงครอบครัว ในขณะเดียวกันก็มีความต้องการความปลอดภัย สภาพการทํางาน
ท่ีเอ้ือเฟ้ือต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานท่ีสัมพันธ์กับความสามารถของตนท่ีผ่านการทํางานมาโดยอาศัย
ระยะเวลาในการทํางานเป็นสําคญั และวัฒนธรรมในองค์กรท่ีอาศัยความเป็นพ่ีน้องถ้อยทีถ้อยอาศัย ในทาง
กลับกันพนักงานฯกลับเห็นโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอยู่ลําดับสุดท้าย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะ
ทางการบริหาร ซ่ึงผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัยดังนี้ 
    ลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    1. เพศ จากผลการวิจัยพบว่า เพศชาย มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต้นทุนการผลิตในการใช้ 
ทรัพยากร เงิน คน วัสดุ และเทคโนโลยีน้อยท่ีสุด ส่วนเพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการ
บริหารในการทํางานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และใช้เทคนิคท่ีสะดวกข้ึนน้อยท่ีสุด ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงควรให้
ความสําคัญในเร่ืองนี้ให้มากข้ึน เช่น การฝึกอบรมและปลูกจิตสํานกึให้แก่เพศชายในด้านการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด และเพศหญิงควรได้รับการฝึกอบรมวิธีการทํางานท่ีถูกต้องรวดเร็ว และ   
ใช้เทคนิคท่ีสะดวกข้ึน 
    2. ส่วนปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อและอายุ        
การทํางาน จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปางท่ีแตกต่างกัน
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ความสําคัญในเรื่องนี้ให้มากข้ึน เช่น ควร
ดูแลการทํางานของพนักงานอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง หรือใช้แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไม่ต้องระบุชื่อผู้ให้
ความคิดเห็น จะได้ทราบถึงสาเหตุ ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แล้วนํามาปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 



    ส่วนระดับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบต่างกัน ถึงแม้ว่าการวิจัยคร้ังนี้ไม่พบความแตกต่าง แต่นั่นอาจ
เป็นเพราะการวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลจัดเปน็ข้อมูลปฐมภูมิท่ีผู้บริหารควรให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอย่างหนึ่งท่ีมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    3. ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสดุในองค์กร คือ บุคลากร ดังนั้น การอบรมและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ควรมีอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ และรูปธรรมที่สุด 
    ลักษณะทางการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีความสมัพันธ์ประสิทธิภาพ        
การปฏิบัติงานนอ้ยท่ีสดุ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ความสําคัญในด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน     
เป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัยแต่ละด้านดังนี้ 
    4. ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ควรมีความชัดเจนในด้านการมอบหมายงานหน้าท่ี มีการติดตาม
งานตามระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างเหมาะสม รวมไปถึงกฎระเบียบในการทํางาน ท่ีจะส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
อย่างเคร่งครัด  
    5. ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ควรมีการส่งเสริม การเห็นความสําคัญต่อตําแหน่งงาน
โดยตรง สร้างแรงบนัดาลใจให้พนักงานนั้นมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมให้
พนักงานเห็นความสําคัญในงานและมีโอกาสจะพัฒนาตนเองเพิ่มมากข้ึนจนกระท่ังสามารถเลื่อนตําแหน่งงาน ซ่ึง
แสดงถึงความก้าวหน้าและความสําเร็จในด้านการทํางานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฐานะทางบุคคลให้เพ่ิมสูงข้ึน ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสร้างความพึงพอใจในการทํางานให้กับตัวบุคคลรวมไปถึงองคก์รให้
พัฒนาย่ิงข้ึนไป 
    6. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมและให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีควรมีอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการทํางานเพื่อให้เนื้องานกระชับและชัดเจนมากย่ิงข้ึนรวมไปถึงสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการทํางาน ความปลอดภัยในด้านสุขภาพร่างกายของบุคลากร 
    7. ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร หัวหน้างานควรเป็นบุคคลหลักท่ีจะเสริมสร้างและสาน
ความสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลในองค์กร นอกเหนือจากนั้นควรมีกิจกรรม ส่งเสริม ความสัมพันธ์ภายในองค์กรหาก
เป็นไปได้ควรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยซ่ึงดํารงชีวิตในลักษณะครอบครัว อาจมีการให้ครอบครัวของ
บุคลากรเข้ามาร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ซ่ึงจะส่งผลไปสู่ความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน ทําให้   
การทํางานดําเนินไปอย่างราบร่ืนและต่ืนตัวตลอดเวลา การเห็นความสําคัญในคุณคา่ของงานและตนเองจะ
เกิดข้ึนส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในการงาน ได้รับเกียรติ และมีความพึงพอใจในการทํางาน  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
    จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการ
ผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ผู้ศึกษามีความเห็นว่าควรศึกษาวิจัยเพ่ิมดังนี้ 
    1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงในในการทํางานท่ีมีต่องานและปัจจัยท่ี
มีผลต่อโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของพนักงานกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัด
ลําปาง 
    2. ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะสามารถนํามา
หามาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับกองโยธา ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลําปางและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



 3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอ่ืนเพ่ิมเติม ได้แก่ การได้รับการยกย่อง
นับถือ ความสําเร็จในการทํางาน ความม่ันคงในงาน สภาพการทํางาน เป็นต้น เพ่ือก่อให้เกิดขวัญและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน พนักงานจะได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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