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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ประชากร
ในครั้งนี้ คือประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัทณัฐพลตะปู จากัด จานวน 43 คน ขนาด
ตัวอย่าง สาหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543)
ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน และกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากร เท่า กับ 0.5 ระดั บ ความคลาดเคลื่ อนที่ยอมรับได้ 5% และระดั บความเชื่ อมั่น 95% สามารถ
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 41คน โดยแบ่งเป็นชาย 21 คน และ หญิง 20 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 51.22 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.78 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 34.15 รองลงมามีอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.39 มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ
21.95 และมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.51 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 63.41 เป็น
โสด คิดเป็นร้อยละ 24.39 น้อยที่สุดเป็นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 12.20 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่า
กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.10 จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.02 และจบการศึกษาสูงว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.88 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
39.02 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 31.71 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000
บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.07 และน้อยที่สุดรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.20
ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ณัฐพลตะปู จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐ
พลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงานมากกว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบั ติงานด้านอื่น โดยเฉพาะเรื่ องผลงานที่ ออกมาถูกต้องตามคาสั่ งที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาคือ ด้า น
ความส าเร็ จ ตรงเวลาในการปฏิ บั ติ งานโดยเฉพาะเรื่องเมื่ อมีปัญหาหรื อมีเรื่องเดื อดร้อน สามารถที่จะขอ
คาปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานได้ และน้อยที่สุดคือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานโดยเฉพาะเรื่อง
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ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสมกับเวลาทางาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านลักษณะงาน และด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
ด้านลักษณะงาน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ 3) กลุ่มตัวอย่างที่มี สถานภาพสมรสต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความสาเร็จ
ตรงเวลาในการปฏิบัติงาน 4) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท
ณัฐพลตะปู แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน ด้านความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน 5) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท ณัฐพลตะปู
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ลักษณะงาน ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องมีการวางแผนการ
ทางานให้ปริมาณงานที่พนักงานได้รับมีความเหมาะสมกับเวลาทางาน 2) ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ควรมีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติแล้วทันต่อเวลาที่
กาหนด 3) ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องวางนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องโดยคานึงถึงความสาเร็จในเวลาที่กาหนด 4) ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
ของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องมีการอบรมพัฒนาให้พนักงานสามารถ พัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 5) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องส่งเสริมการทางานเป็นทีมให้
พนักงานได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 6) ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการ
ปฏิบั ติงาน ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษัท ณัฐ พลตะปู จากัดต้องส่ งเสริมให้ พ นัก งานมีความตั้งใจ ที่จะปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบให้สาเร็จ

ภูมิหลัง
ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และการเมืองเกิดขึ้นทั้ง
ภายในประเทศและในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีผลต่อการแข่งขันในทางธุรกิจการค้า
ของผู้ประกอบการประเภทต่างๆ มากขึ้น ทาให้องค์กรธุรกิจทุกแห่งต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
การดาเนินงานทั้งทางด้านการลงทุน การผลิต การตลาด และการให้บริการเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจภายใต้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ ซึ่งการดาเนินธุรกิจต่างๆ นั้น จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจคือ การ
ผลิต การจาหน่ายสินค้า และบริการให้ได้กาไรสูงสุด และการที่จะมีกาไรสูงย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการหรือประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นๆ และต้องมีการบริหารการใช้
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และวัตถุดิบให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีการดาเนินการให้งานที่สาคัญของ
ทุกๆ ด้านในองค์กรธุรกิจทั้งการผลิต การขาย การจัดหา การเงิน และอื่นๆ ให้มีการประสานและสอดคล้องกัน
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การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะนี้
องค์การต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการบริหารการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสูด จึงเป็นความจาเป็นที่องค์การต่างๆ จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหาร ระบบต่างๆให้
ทันสถานการณ์ รวมทั้งทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากรบุคคลนี่เอง ซึ่งถือว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ หรือองค์การให้ก้าวหน้าไปสู่ความสาเร็จ และส่งผลถึงความสามารถใน
การแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน บุคลากรจึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสมอง ปัญญา และแรงงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพหรือขีดความสามารถไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ ขององค์การ ซึ่ง
การบริหารองค์กรให้ได้ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานมั กจะแยกไม่ออกกับประสิทธิผ ล
(Effectiveness) ในการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ได้ ถ้าหากว่าในการปฏิบัติงาน
นั้นไม่มีประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้และใน
การดาเนินงานขององค์กรทีีสะท้
่ อนถึงผลสาเร็จในการลดต้นทุน เพิ่มผลกาไรขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับดี ซึ่งถือได้ว่าในองค์กรมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของ
องค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยนาเข้าและผลผลิตขององค์กร คือการ
บรรลุเป้าหมายแล้วองค์การในฐานะที่เป็นองค์กร
การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การนั้น จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อคัดเลือกคนที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การแล้ว จะต้องมีการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการจัดการ
บุคลากรที่ดี ดังนั้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีหน้าที่บริหารจาเป็นต้องวางแผน กาหนดนโยบาย จัดการทรัพยากร
บุคคลให้เหมาะสมงานต่างๆ ภายในองค์การ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถทาให้บุคลากรในองค์การเกิดความ
พึงพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถ แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
และสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน การทางานอย่างมีประสิทธิภาพของ
บุคลากรจึงมีความสาคัญที่สุด องค์การจึงต้องพัฒนาบุคลากรและรับรู้ปัจจัยที่มีผ ลต่อประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงาน เช่น ทาอย่างไรให้พนักงานนั้นเห็นความสาคัญของงาน มีส่วนร่วมและมีอิสระในการทางานมากที่สุด
และให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่องานและองค์การ รวมทั้งในแง่ของการสร้างความพึงพอใจในงาน
เงินเดือน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สังคมเพื่อนร่วมงาน การโยกย้ายหรือเลื่อนตาแหน่ง ต้องทาให้โปร่งใส
และยุติธรรม เมื่อองค์การสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน จะส่งผลทาให้พนักงานทางานได้อย่าง
สบายใจ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานย่อมดีขึ้นตามไปด้วย การปฏิบัติงานที่เต็มความรู้ความสามารถนั้นมีคุณค่า
ต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง และต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้บุคลากรขององค์การนั้น แสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีขีดจากัด โดยองค์การจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นเป็นสาคัญ
ปัจจัยที่เกื้อหนุนการปฏิบัติงานนั้นมาจากทั้งภายในตัวของบุคลากรเองและมาจากการบริหารงานนโยบายของ
องค์การ ซึ่งถ้าผลงานของบุคลากรออกมาดี ประสบความสาเร็จ ก็ย่อมแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานการ
จัดการที่ดีขององค์การอีกด้วย
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การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ที่แสดงออกมาให้เห็นได้ด้วยผลงาน สามารถทาให้องค์การรับรู้
ถึงความพึงพอใจในงานของบุคลากร หากผลการปฏิบัติงานออกมาดี หรือดีเยี่ยม นั่นแสดงให้เห็นได้ว่า
บุคลากรนั้น มีความพึงพอใจที่จะทางานนั้นๆ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การ
ต้องการที่จะได้รับจากบุคลากร และความพึงพอใจของบุคลากรนั้นมีส่วนสาคัญที่จะส่งผลทาให้งาน ๆ หนึ่ง
ประสบผลสาเร็จได้ตามที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้ องค์การจาเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์การต่างๆ จึงหันมาให้ความสาคัญกับการสร้างความพึงพอใจกับบุคลากรใน
องค์การของตนเอง เพื่อทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นและนาพาองค์การไปสู่
เป้าหมายสูงสุดที่วางไว้
บริษัท ณัฐพลตะปู จากัด เป็นบริษัทที่ทาการผลิตตะปู มุ่งหวังที่จะทราบความคิดเห็นของเจ้าหน้าีที่
แผนกต่างๆ ที่ติดต่อประสานงานกัน โดยเฉพาะแผนกวางแผนผลิตซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในด้านการจัดการ กระบวนการทางาน การควบคุมกระบวนการผลิต
รวมไปถึงการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการที่ดีสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการด้วยเนื่องจากในปัจจุ บัน นอกจากลูกค้าภายนอกแล้ว ลูกค้าภายในซึ่ง
หมายถึง หน่วยงานและพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ ีต้
ที่ องติดต่อประสานงานด้วยก็ถือได้ว่าเป็นลูกค้าซึ่งมี
ความสาคัญด้วยเช่นกันเพราะเป็นส่วนสาคัญีเป็
ที่ นเครื่องชี้วัดว่าการดาเนินงานและการวางแผนการผลิตนั้นจะ
สามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะพนักงานในบริษัท ณัฐพลตะปู มีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ในทุกๆ แผนก ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน การรับและกระจายข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องทางานประสานกัน เพื่อนา
ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร ในการวาง
แผนการดาเนินงานในทุก ๆ หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของค์การศึกษาไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา
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มุ่งศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ได้แก่ ลักษณะงาน ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์
ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะงาน ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัทณัฐพลตะปู จากัด จานวน 43 คน ขนาดตัวอย่าง
สาหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) ตารางนี้ใช้
ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน และกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถคานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างได้ 41คน โดยแบ่งเป็นชาย 21 คน และ หญิง 20 คน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัท
ณัฐพลตะปู จากัด เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) โดยกาหนดเกณฑ์ คะแนนการ
ประมาณค่าดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล โดยเนื้อหาของแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นคาถาม
ประเภทปลายปิดให้เลือกตอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด
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การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจัยโดยเป็นคาถามที่ใช้ในระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท
(Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่งผลจากการคานวณโดยใช้สูตรการ
คานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดังนี้
จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
เกณฑ์เฉลี่ยสาหรับระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัดเป็นดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ประสิทธิภาพมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ประสิทธิภาพ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ประสิทธิภาพน้อยที่สุด
2. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ทาการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชี่อมั่น (Reliability)
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม โดยนาไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงในเนื้อหาสามารถวัดสิ่งที่
ต้องการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้น ผู้ศึกษาจึงจะดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถาม เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยวิธีของ
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coeffcient) ก่อนทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างจริ ง ได้ค่าความเชื่อมั่นของมาตร
วัดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่นแอลฟาเท่ากับ 0.75

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ นามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์
2. ตรวจแบบสอบถามและลงรหัส (Code Book) ในแบบสอบถามทุกข้อ
3. นาข้อมูลที่ตรวจสอบ และลงรหัสแล้ว ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

7
เพื่อนามาคานวณทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3. ทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างด้วย Independent
samples t-test เมื่อมีตัวแปรแบ่งกลุ่ม 2 ตัวแปร
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ แล้วนาเสนอรูป
ตาราง
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อคาถามความคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ได้แก่ ลักษณะงาน ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้น แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนดไว้สาหรับการวิจัยครั้งนี้ และเสนอข้อมูลทั้งใน ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากตารางกลุ่มตัวอย่างเป็น เพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22 เป็นเพศหญิง จานวน 20
คน คิดเป็นร้อยละ 48.78 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15
รองลงมามีอายุน้อยกว่า 25 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 21.95 และมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 ส่วนใหญ่สมรส
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แล้ว จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 เป็นโสด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 น้อยที่สุดเป็น
หม้าย/หย่าร้าง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 จบการศึกษาปริญญาตรี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02 และจบการศึกษาสูง
ว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.88 ในส่วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่า
กว่า 20,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท
จานวน 13 คน ร้อยละ 31.71 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
17.07 และน้อยที่สุดรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู
จากัด
ผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ณัฐพลตะปู จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.91, S.D.= 0.243) เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอื่น (  =4.00, S.D.= 0.624) รองลงมาคือด้านความสาเร็จ
ตรงเวลาในการปฏิบัติงาน (  =3.96, S.D.= 0.351) และน้อยที่สุดคือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะ
งาน (  =3.78, S.D.= 0.391)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านลักษณะ
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.78, S.D.= 0.391) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าบริษัท ณัฐพลตะปู จากัดมี ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.39,
S.D.= 0.771) รองลงมาคือมีวิธีการปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจน (  =4.34, S.D.= 0.911) ส่วนเรื่องปริมาณงานที่
ได้ รั บ มีค วามเหมาะสมกับ เวลาทางานกลุ่ มตั ว อย่ างเห็ นว่ า บริ ษัท ณั ฐ พลตะปู จากั ด มีป ระสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (  =3.17, S.D.= 0.381)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.91, S.D.= 0.343) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐพลตะปู จากัดมี ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความถูกต้องทางานได้รวดเร็ว
มากกว่าประเด็นอื่นๆ (  =4.37, S.D.= 0.799) รองลงมาคือมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติ งานให้เร็วขึ้น
(  =4.22, S.D.= 0.725) ส่วนเรื่องขั้นตอนปฏิบัติเป็นการปฏิบัติแล้วทันต่อเวลากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐ
พลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (  =3.46, S.D.= 0.505)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านความถูก
ต้องในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.00, S.D.= 0.624) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐพลตะปู จากัดมี ผลงานที่ออกมาถู กต้องตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ (  =4.66, S.D.= 0.762) รองลงมาคือมีเอกสารในการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ชัดเจนและ
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แม่นยา(  =3.85, S.D.= 0.963) ส่วนเรื่องการปฏิบัติงานถูกต้องโดยคานึงถึงความสาเร็จในเวลาที่กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (  =3.49,
S.D.= 1.028)
ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท ณั ฐ พลตะปู จ ากั ด ด้ า น
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.94, S.D.= 0.421) เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับ
ภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.54, S.D.= 0.897) รองลงมาคือมีเข้าใจภารกิจ
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน(  =3.68, S.D.= 0.960) ส่วนเรื่องสามารถ พัฒนาปรับปรุงวิธีการ
ปฏิ บั ติง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ว่า พนัก งานบริ ษัท ณัฐ พลตะปู จ ากั ด มี ประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (  =3.61, S.D.= 0.891)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.86, S.D.= 0.392) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัดเมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อน สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากเพื่อน
ร่วมงานได้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.17, S.D.= 0.897) รองลงมาคือมีเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน (  =4.12, S.D.= 0.860.7143) ส่ วนเรื่องเพื่อนร่ว มงานมีความสั มพันธ์ที่ดีต่อกัน กลุ่ มตัว อย่างเห็ นว่า
พนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด (  =4.12, S.D.=
0.714)
ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท ณั ฐ พลตะปู จ ากั ด ด้ า น
ความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.96, S.D.= 0.392) เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัดเมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อน สามารถ
ที่จะขอคาปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานได้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.96, S.D.= 0.351) รองลงมาคือมีพนักงาน
ทางานเสร็จก่อนเวลาที่กาหนด (  =4.10, S.D.= 0.768) ส่วนเรื่องมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้
สาเร็จกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อย
กว่าที่สุด (  =3.27, S.D.= 0.593)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท ณัฐพล
ตะปู แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่าความแปรปรวนใน
แต่ละกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศหญิง (  =4.04, S.D.= 0.253) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีกว่าเพศ
ชาย (  =3.52, S.D.= 0.330) อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน และด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2-tailed)
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เท่ากับ 0.010 และ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศ
หญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน (  =4.06, S.D.= 0.231) และด้านความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน(  =4.37, S.D.= 0.601) ได้ดีกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท ณัฐพล
ตะปู แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.069 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าความแปรปรวนใน
แต่ละกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ 0.034 และ 0.047 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน และด้านมนุษย์สัมพั นธ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.075 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า
ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพสมรสต่างกันมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้าน
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความสาเร็จตรง
เวลาในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.006, 0.010, 0.020, 0.001 และ 0.028 ซึ่งน้อยกว่า .05
แสดงว่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.140 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า
ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้าน
ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.023 และ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่าความ
แปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)

11
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.061 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่า
ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 และ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า
.05 แสดงว่าความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพล
ตะปู จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู
จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงานมากกว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่องผลงานที่ ออกมาถูกต้องตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาคือด้านความสาเร็จตรง
เวลาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องเมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อน สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากเพื่อน
ร่วมงานได้ และน้อยที่สุดคือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานโดยเฉพาะเรื่องปริมาณงานที่ได้รับมี
ความเหมาะสมกับเวลาทางาน
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านลักษณะ
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด
มีความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือมีวิธีการปฏิบัติงานที่แน่นอน
ชัดเจน ส่วนเรื่องปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสมกับเวลาทางานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐพลตะปู
จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า
บริ ษัท ณัฐ พลตะปู จ ากั ด มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านมี ค วามถู ก ต้อ งทางานได้ร วดเร็ ว มากกว่ าประเด็ นอื่ น ๆ
รองลงมาคือมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น ส่วนเรื่องขั้นตอนปฏิบัติเป็นการปฏิบัติแล้วทัน
ต่อเวลากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด
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ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านความถูก
ต้องในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท
ณัฐพลตะปู จากัดมีผลงาน ออกมาถูกต้องตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือมี
เอกสารในการปฏิ บั ติ งานมีค วามถูก ต้อง ชั ดเจนและแม่น ยาส่ ว นเรื่อ งการปฏิบั ติงานถู กต้อ งโดยค านึ งถึ ง
ความสาเร็จในเวลาที่กาหนดกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด
ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท ณั ฐ พลตะปู จ ากั ด ด้ า น
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือมีเข้าใจภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน ส่วนเรื่องสามารถ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ด้านมนุษย์
สัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐ
พลตะปู จ ากั ด เมื่อมีปั ญหาหรื อมีเรื่ องเดื อดร้อน สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากเพื่อนร่ว มงานได้ มากกว่ า
ประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือมีเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่วนเรื่องเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้ อย
กว่าที่สุด
ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท ณั ฐ พลตะปู จ ากั ด ด้ า น
ความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด เมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อน สามารถที่จะขอคาปรึกษา
จากเพื่อนร่วมงานได้มากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือมีพนักงานทางานเสร็จก่อนเวลาที่กาหนด ส่วนเรื่องมี
ความตั้ ง ใจ จะปฏิ บั ติ ง านรั บ ผิ ด ชอบให้ ส าเร็ จ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ว่ า พนั ก งานบริ ษั ท ณั ฐ พลตะปู จ ากั ด มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นนี้น้อยกว่าที่สุด
สาหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า .05
หมายความว่า เพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติง านด้ า นลั ก ษณะงาน และด้ า นความถู ก ต้ อ งในการ
ปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.010 และ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า เพศหญิงมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน (  =4.06, S.D.= 0.231) และด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(  =4.37, S.D.= 0.601) ได้ดีกว่าเพศชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การทดสอบสมมติฐานรายด้านกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้า นลักษณะ
งาน แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า เพศหญิงมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีกว่าเพศชายอย่าง (  =4.04, S.D.= 0.253) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นเรื่องงานที่รับผิดชอบตรงกับความถนัดของพนักงาน มีวิธีการปฏิบัติงาน
ที่แน่นอนชัดเจน และพนักงาน มีความชอบและสนุกกับงานที่ปฏิบัติ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.041,
0.010 และ 0.020 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า เพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่องงาน
ที่รับผิดชอบตรงกับความถนัดของพนักงาน มีวิธีการปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจน และพนักงาน มีความชอบและ
สนุกกับงานที่ปฏิบัติได้ดีกว่าเพศชาย (  =3.60,  =4.95 และ  =4.80 ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.855 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า
เพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกับ เพศชาย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าประเด็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความถูกต้องทางานได้รวดเร็ว และมีการใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.020 และ 0.035 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่า .05
หมายความว่า เพศชายมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความถูกต้องทางานได้
รวดเร็ ว ได้ ดีกว่าเพศหญิง (  =4.86) ส่วนเรื่องการใช้เทคโนโลยีช่ว ยในการปฏิบัติงานให้เร็ว ขึ้น เพศหญิงมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดีกว่าเพศชาย (  =4.65) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า
เพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดีกว่าเพศชายอย่าง (  =4.37, S.D.= 0.601) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นเรื่องเอกสารในการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ชัดเจนและ
แม่นยา มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า เพศหญิงมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเรื่องเอกสารในการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ชัดเจนและแม่นยาได้ ดีกว่าเพศชาย (  =4.75) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด้านมนุษย์สัมพันธ์
แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.219 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า เพศหญิง
(  =3.94, S.D.= 0.436) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านมนุษย์สัมพันธ์ไม่แตกต่างกับ เพศชาย (  =3.79,
S.D.= 0.338) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นเรื่องเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ 0.043 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า เรื่องเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นั้น เพศชาย
(  =3.90, S.D.= 2.102) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดีกว่าเพศหญิง (  =4.3, S.D.= 0.489)
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความสาเร็จตรง
เวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.681 ซึ่งมากกว่า .05
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หมายความว่า เพศหญิง (  =3.98, S.D.= 0.452) มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความสาเร็จตรงเวลาใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกับ เพศชาย (  =3.94, S.D.= 0.227) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่า Sig.
(2-tailed) มากกว่า .05 หมายความว่าทุกคาถามกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
ความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานรายข้อไม่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท ณัฐพลตะปู
แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.069 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าความแปรปรวนในแต่ละ
กลุ่มนี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานด้าน
ลักษณะงาน และด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.034 และ 0.047 ซึ่งน้อยกว่า .05
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน และด้านมนุษย์
สัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพสมรสต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท
ณัฐพลตะปู แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.075 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มสี ถานภาพสมรสต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.006, 0.010, 0.020, 0.001 และ 0.028 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบริษัท
ณัฐพลตะปู แตกต่างกันพบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.140 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ
0.023 และ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บริษัท ณัฐพลตะปู แตกต่างกัน พบว่าโดยรวมมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.061 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความ
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. (2tailed) เท่ากับ 0.000 และ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
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มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ลักษณะงาน ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องมีการวางแผนการทางานให้ ปริมาณงานที่
พนักงานได้รับมีความเหมาะสมกับเวลาทางาน
2. ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ควรมีการกาหนด
ขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติแล้วทันต่อเวลาที่กาหนด
3. ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องวางนโยบายการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องโดยคานึงถึงความสาเร็จในเวลาที่กาหนด
4. ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องมีการอบรมพัฒนา
ให้พนักงานสามารถ พัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ด้านมนุษย์สั มพันธ์ ผู้ บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ต้องส่งเสริมการทางานเป็นทีมให้
พนักงานได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
6. ด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารของบริษัท ณัฐพลตะปู จากัดต้องส่งเสริมให้
พนักงานมีความตั้งใจ ที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สาเร็จ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ณัฐพลตะปู จากัด ควรมีการศึกษา
เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทางานของพนักงานเพื่อนาข้อมูลผลการวิเคราะห์ มาใช้ในการปรับปรุงการ
ทางานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

