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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดและเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ประชากรในการศึกษาเป็นพนักงานของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด จ านวน 55 คนแบ่งเป็นชายจ านวน 40 คน หญิงจ านวน 15 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นพนักงานของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่
และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 50 คน แบ่งตามสัดส่วนได้ ชาย จ านวน 
36 คน หญิง 14 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมามีอายุ
อยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 และอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.00 และน้อยที่สุดมี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 78.00 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.00 และน้อยที่สุดจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 
บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.00 รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.00 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.00 และน้อย
ที่สุดมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี ไป คิดเป็นร้อยละ 14.00 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงาน
บริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานมากกว่า
ด้านอ่ืนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการประเมินคุณภาพของงานร่วมกับลูกค้า รองลงมาคือด้านวิธีการโดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และน้อยที่สุดคือด้านเวลาโดยเฉพาะ
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ประเด็นเรื่องความคุ้มค่าด้านการใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด จ าแนกตามลักษณะ
บุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้าน
เวลา และด้านวิธีการ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านคุณภาพของงาน และด้าน
วิธีการ กลุ่มตัวอย่างท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้าน
เวลา และด้านวิธีการ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็น
จิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมปีระสบการณ์การท างานต่างกันมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ด้านคุณภาพของงาน ผู้บริหารของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด ต้องมีการพิจารณาวางแผนการท างานให้คุณภาพของงานมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอเนื่องจากการ
ท างานจะต้องค านึงถึงคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของบริษัท ด้านเวลา ผู้บริหาร
ของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ต้องให้ความส าคัญกับความคุ้มค่าด้านการใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากเวลาท างานมีจ ากัด การสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้งานที่
ได้ใช้เวลาที่น้อยที่สุด ด้านวิธีการผู้บริหารของ บริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด การวางแผน
การท างานตามแบบแผนที่องค์กรก าหนดไว้ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด การจัดล าดับความส าคัญของงานตลอดเวลาในการ
ท างาน และการปรับปรุงพฒันางานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 

 

ภูมิหลัง 
จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ท าให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น 

เผชิญกับปัญหาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลกระทบดังกล่าวข้างต้นท า
ให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่พิจารณาปรับปัจจัยภายในองค์กรเป็นอันดับ
แรก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงขึ้น และเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในทรัพยากรที่ช่วย ก็คือ เทคโนโลยี แต่ประโยชน์ของเทคโนโลยีก็ยังน้อยกว่า 
“มนุษย”์ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีไม่มีความยืดหยุ่นเท่า “มนุษย”์ เนื่องจากคนหรือพนักงานเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ ดังนั้นความส าเร็จขององค์กรในยุคปัจจุบันจึงเกิดจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์ให้มีความสามารถที่จะท าให้การท างานของพนักงานทุกคนตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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โดยปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตคือทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย 6 M’s (Management resources) ได้แก่ (1) คน (Men) (2) เงิน (Money) (3) 
วัตถุดิบ (Material) (4) เครื่องจักร (Machine) (5) วิธีบริหารจัดการ (Method or management) (6) ตลาด 
(Market) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) 

องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐ หรือของภาคเอกชนส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดก็คือ 
คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานของคนในองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลาในการท าความเข้าใจเพราะความต้องการของคนในองค์กรหรือพนักงานในองค์กรตลอดจนผู้บริหารมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่จะบริหารงานขององค์กรให้อยู่รอดและมีประสิทธิภาพได้นั้น จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาถึงจุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆให้ถ่องแท้ เมื่อคนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่ดใน
การผลักดันให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้ได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หากเปรียบเทียบ
ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ คือ คน (Man) เงิน (Money) เครื่องจักร (Machine) และวิธีการ (Method) 
จะพบว่าบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ เพราะการจัดให้บุคคลท างานต่าง ๆ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และบุคคลจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ให้ท างานได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพของบุคคลจะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จขององค์กรธุรกิจ เพราะปัจจุบันองค์กรต่าง 
ๆ สามารถจัดหาเงินทุน เครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ใกล้เคียงกัน แต่หากบุคคลไม่มี
ความสามารถและผู้บริหารไม่สามารถบริหารบุคคลให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมีศักยภาพเหนือคู่แข่งขัน
ได้ ธุรกิจอาจประสบความล้มเหลวในการด าเนินงาน โดยเฉพาะปัจจุบันและอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและคาดเดายากบุคคลจึงไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรแต่เป็นสินทรัพย์ที่องค์กรต้องธ ารงรักษาและ
พัฒนาให้งอกงามอยู่เสมอ  

การบริหารจึงเป็นศิลปะในการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลซึ่งท าหน้าที่บริหารในองค์กร  โดยท า
หน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการและการควบคุมกิจการ ให้ดา
เนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายขององค์กร ด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้คนและ
เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามแผนงานที่วางไว้หรือการจัดสรร การใช้
ก าลังคน ก าลังเงิน ก าลังวัตถุ และเวลาที่มีอยู่ให้ได้ผลมากท่ีสุดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หรือการอ านวยธุรกิจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งโดยปกติเกี่ยวข้องกับการจัดใช้คน เงิน วัสดุ ให้สอดคล้องได้ส่วนสัดอย่างดีที่สุด เพ่ือ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้น าองค์กรจะต้องมีภาวะผู้น าและมีทักษะในการ
บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีตลอดจนสามารถประยุกต์วิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
องค์กร โดยค านึงถึงประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดกับองค์กรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในการรับ
บริการเป็นต้น การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การนั้น จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่อคัดเลือกคนที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การแล้ว จะต้องมีการบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการ
จัดการบุคลากรที่ดี ดังนั้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีหน้าที่บริหารจ าเป็นต้องวางแผน ก าหนดนโยบาย จัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมงานต่าง ๆ ภายในองค์การ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถท าให้บุคลากรในองค์การ
เกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถ แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงาน
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อย่างเต็มที่ และสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานที่เต็มความรู้
ความสามารถนั้นมีคุณค่าต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง และต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้บุคลากรขององค์การนั้น 
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีขีดจ ากัด  โดยองค์การจะต้องเข้าใจถึง
ปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นเป็นส าคัญ ปัจจัยที่เกื้อหนุนการปฏิบัติงานนั้นมาจากทั้งภายในตัวของบุคลากรเองและมา
จากการบริหารงานนโยบายขององค์การ ซึ่งถ้าผลงานของบุคลากรออกมาดี ประสบความส าเร็จก็ย่อมแสดงให้
เห็นถึงการบริหารงานการจัดการที่ดีขององค์การอีกด้วย 

จากที่มาและความความส าคัญข้างต้นนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงการท างาน
ของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ในด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้าน
วิธีการ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาเป็นพนักงานของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด จ านวน 55 

คนแบ่งเป็นชายจ านวน 40 คน หญิงจ านวน 15 คน   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จ านวน 50 คน แบ่งตามสัดส่วนได้ ชาย จ านวน 36 คน หญิง 14 คน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
2. น าข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
2. น าแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
3.2 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น ดังนี้  
 
  ระดับ  = คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ าสุด  
      จ านวนช้ัน 

    = 
5

15    

    =        0.8  

 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพน้อย 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.3 เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัดจ าแนกตามเพศโดยการทดสอบค่า (t-test Independent) 

3.4 เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด ในแต่ละด้านจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือนและประสบการณ์ เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 เป็นเพศหญิง 

จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.00 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และอายุน้อย
กว่า 30 ป ีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 
รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และน้อยที่สุดจบการศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
40,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 
30,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.00 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
รองลงมามีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และน้อยที่สุดมี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี ไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.11, S.D.= 0.227)  เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพของงานมากกว่าด้านอ่ืน (=4.16, S.D.= 0.344) รองลงมาคือด้านวิธีการ (=4.11, S.D.= 0.286) 
และน้อยที่สุดคือด้านเวลา (=4.06, S.D.= 0.396) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ด้านคุณภาพของงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (=4.16, S.D.= 0.344) เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธน
ภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นเรื่องการประเมินคุณภาพของ
งานร่วมกับลูกค้ามากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.62, S.D.= 0.490) รองลงมาคือคุณภาพของงานผ่านระบบการ
ตรวจสอบของบริษัททุกครั้ง (=4.58, S.D.= 0.731) ส่วนเรื่องคุณภาพของงานมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอ
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอ่ืน (=3.62, S.D.= 0.855) ส่วนด้านเวลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.06, 
S.D.= 0.396) เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นเรื่องสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากกว่าประเด็นอ่ืน 
ๆ (=4.42, S.D.= 0.673) รองลงมาคือท างานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (=4.18, S.D.= 4.18) ส่วนเรื่อง
ความคุ้มค่าด้านการใช้เวลาในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอ่ืน (=3.82, S.D.= 0.661) และส าหรับ
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ด้านวิธีการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.11, S.D.= 0.286) เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นเรื่อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ (=4.56, S.D.= 0.705) 
รองลงมาคือการปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ (=4.50, S.D.= 0.505) ส่วนเรื่องการวางแผนการ
ท างานตามแบบแผนที่องค์กรก าหนดไว้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอ่ืน (=3.42, S.D.= 0.673) 

ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

ผลการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด จ าแนกตามลักษณะบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
บริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ 
ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดด้านคุณภาพของงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในเป
ระเด็นเรื่องคุณภาพของงานมีความถูกต้องตามที่บริษัทมอบหมาย และมีการประเมินคุณภาพของงานร่วมกับ
ลูกค้า ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดด้านเวลาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะในเประเด็นเรื่องลดระยะเวลาและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน และมีความคุ้มค่าด้านการใช้เวลา
ในการปฏิบัติงาน และส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดด้านวิธีการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะในเประเด็นเรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และการจัดล าดับความส าคัญของงาน
ตลอดเวลาในการท างาน 

การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด จ าแนกตามลักษณะบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
บริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
คุณภาพของงาน และด้านวิธีการ 

การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด จ าแนกตามลักษณะบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ 

การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด จ าแนกตามลักษณะบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในทุกๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ 

การทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด จ าแนกตามลักษณะบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทุกๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท 
ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานมากกว่าด้านอ่ืน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการประเมินคุณภาพของงานร่วมกับลูกค้า รองลงมาคือด้านวิธีการโดยเฉพาะประเด็น
เรื่องปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และน้อยที่สุดคือด้านเวลาโดยเฉพาะประเด็น
เรื่องความคุ้มค่าด้านการใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ด้านคุณภาพของงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ประเด็นเรื่องการประเมินคุณภาพของงานร่วมกับลูกค้ามากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือคุณภาพของงานผ่าน
ระบบการตรวจสอบของบริษัททุกครั้ง ส่วนเรื่องคุณภาพของงานมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
พนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านนี้น้อยกว่า
ประเด็นอ่ืน ส่วนด้านเวลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
พนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นเรื่อง
สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือท างานเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนเรื่อง
ความคุ้มค่าด้านการใช้เวลาในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอ่ืน  และส าหรับด้านวิธีการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็นเรื่องปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
อย่างเคร่งครัดมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ส่วนเรื่องการ
วางแผนการท างานตามแบบแผนที่องค์กรก าหนดไว้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัดมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอ่ืน  

 จากการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบอภิปรายได้ว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด จ าแนกตามลักษณะบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านคุณภาพของงาน และด้านวิธีการ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และ
ด้านวิธีการ ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในบริษัท ธนภูมิ
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือด้าน
คุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านวิธีการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านคุณภาพของงาน ผู้บริหารของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ต้องมีการ

พิจารณาวางแผนการท างานให้คุณภาพของงานตรงตามความต้องการของลูกค้า 
2. ด้านเวลา ผู้บริหารของบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ต้องให้ความส าคัญกับ

ความคุ้มค่าด้านการใช้เวลาเพ่ือช่วยลดความซับซ้อนและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. ด้านวิธีการผู้บริหารของ บริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด ต้องมีการวางแผนการ

ท างานตามแบบแผนที่องค์กรก าหนดไว้  
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด ควรมีการศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานโดยตรง 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการท างานของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างานของพนักงาน 

3. ควรมีการศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนอบรมและพัฒนาความรู้ในการท างานให้กับพนักงานต่อไป 


