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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อศึกษาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อหาความสัมพันธ์ของสมรรถนะ การปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของพนักงานธุรกิจ
โรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ
โรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 400 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรอิสระที่
บ่งบอกสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการใฝ่รู้ ด้านความสามารถ และด้าน
การทางานเป็นทีม และตัวแปรตามที่บ่งบอก ประสิทธิผลของพนักงาน ประกอบด้วย ด้านการปรับตัว ด้านการ
บรรลุเป้าหมายด้านการบูรณาการและด้านความจงรักภักดี ต่อองค์กร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ด้วยวิธี Pearson
Correlation Coefficient
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่พนักงานมีความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่วนด้านที่พนักงานมี
ความคิดเห็นเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ด้านการทางาน เป็นทีม ผลการศึกษายังพบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
เกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่พนักงานมีความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด คือด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนด้านที่พนักงานมีความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ด้าน
การปรับตัว ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของพนักงานธุร กิจโรงหล่อ
พระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิผลของพนักงานในด้านการปรับตัว ด้านการบรรลุเป้าหมาย และด้านการบูรณาการ แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของพนักงานด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร
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ภูมิหลัง
ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดแรงงานสาหรับภาคกลาง (25 จังหวัด) รวมกรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม 2559
พบว่า ตลาดแรงงานมีผู้สมัครงานมากกว่าความต้องการแรงงานของบริษัท จานวน 4,192 คน โดยแบ่งออกเป็นความ
ต้องการแรงงาน มีจานวน 13,437 คน ในขณะที่ผู้สมัครงาน มีจานวน 17,629 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อนความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.14 โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา คือ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และวิชาการ และกิจกรรมทางการเงิน
และประกันภัย ตามลาดับ สาหรับผู้สมัครงานมีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.54 แต่การบรรจุเข้าทางานมีปริมาณที่ลดลง
จากปีก่อน ร้อยละ 7.60 จึงส่งผลให้ตลาดแรงงานมีผู้ว่างงานถึง 148.8 พันคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อย
ละ 3.48 ประกอบด้วย ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน จานวน 51.3 พันคน เคยทางานมาก่อน จานวน 97.4 พันคน
โดยเป็นผู้ว่างงานที่เคยทางานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม การขายส่ง การขาย
ปลีกฯ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้พนักงานออกจากงานส่วนใหญ่เป็นการลาออกด้วย
ความสมัครใจ ร้อยละ 88.63 และการเลิกจ้าง ร้อยละ 11.37 ดังภาพประกอบที่ 1-3 (กองวิจัยตลาดแรงงาน : 2559)

ภาพประกอบที่ 1 แสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงานเปรียบเทียบเดือน
มีนาคม 2559 และเดือนมีนาคม 2558
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงผู้ว่างงาน ภาคกลาง (25 จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับ
การศึกษา เปรียบเทียบเดือนมีนาคม 2559 และเดือนมีนาคม 2558

ภาพประกอบที่ 3 แสดงผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน จาแนกตามสาเหตุการออกจากงาน
เปรียบเทียบเดือนมีนาคม 2559 และเดือนมีนาคม 2558
องค์กรทุกองค์กรจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ต้องอาศัยปัจจัยสาคัญหลายอย่าง ซึ่ง
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญที่สุดในการช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ โดยมนุษย์จะเป็นผู้กาหนดเป้าหมาย วางแผน และลงมือปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสาคัญ
คือ การดูแลเอาใจใส่ การพัฒนาศักยภาพ การสร้างแรงจูงใจ และปลูกจิตสานึกให้พนักงานทุกคนเกิดความพึง
พอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีที่จะร่วมมือและปฏิบัติงานให้กับองค์กร ดังนั้นพนักงานที่เกิด

4
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร จะส่งผลทาให้เกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ และแรงกระตุ้นให้พร้อมที่จะทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและขององค์กร ทั้งนี้การที่จะทางานให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่
ดีนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมและผลงานของพนักงานคือ ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะทาให้สามารถทางานได้อย่าง
เต็มที่ เต็มเวลา เต็มกาลั งความสามารถและทาด้วยความเต็มใจ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ ผ ลงานออกมาดีที่สุ ด มี
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และต้องการพัฒนาองค์กรของตนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่
สาคัญอย่างยิ่งที่องค์กรจะให้ความสาคัญและตระหนักถึง
จากการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น เป็นเหตุให้ องค์กรต่างๆ ต้องพยายามเร่งปรับตัวเพื่อสร้างความอยู่
รอดในเชิงการแข่งขัน จึงทาให้องค์กรต่างๆหันมาสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานมาก
ขึ้น เพราะถือว่า “มนุษย์” เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นมูลค่าได้
โดยตรง ซึ่งการสรรหาว่าจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีฝีมือเข้ามาทางานให้กับองค์กร สิ่งหนึ่งที่ต้องรีบ
ดาเนินการและควรทาอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างระบบในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของมนุษย์
สาหรับธุรกิจโรงหล่อพระเป็นธุรกิจที่ผลิตแผ่นโลหะทองแดง ทองเหลือง ปั้มโลหะ และจัดสร้างวัตถุมงคล
ฯลฯ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทาง ทั้งทางด้านทักษะ ฝีมือในการปั้น และการหล่อต้องใช้
ความละเอียดอ่อน และประณีตสูง ถือเป็นเอกลักษณ์ และความสามารถเฉพาะตัว ดังนั้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มความสามารถ องค์กรจึงควรทาการรักษาทรัพยากรที่มีความสาคัญนี้ให้ทางานและอยู่กับองค์กรให้นาน
ที่สุด โดยการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับพนักงานซึ่งเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทางานให้บรรลุ
เป้าหมาย การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานเป็นตัวนาไปสู่การทางานที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินงานขององค์กรให้สาเร็จและเป็นที่ยั่งยืนใน
อนาคต
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของ
พนักงานธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการทางานของพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น มีกาลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจในงาน มี
ความรักในองค์กร และทางานด้วยความเต็มใจ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และบรรลุ
เป้าหมายขององค์อย่างแท้จริง
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study work effectiveness, work competency on
the part of employees working in Buddha statue casting mills, and the relationship that might
exist between employees’work effectiveness and their work competencies. The population
selected for this study was employees working in Buddha statue casting mills. Sample of 400
employees were selected. Achievement, learning, ability and team working were the
independent variables used to denote work competency. Adaptation, goal attainment, work
integration, loyalty to one’s own organization were the dependent variables used to denote
work effectiveness. Questionnaires were used as a tool to collect the data. The Statistical tools
used in this research included both descriptive statistics (frequency distribution, percentage,
mean, standard deviation) and inferential statistics (simple regression and Pearson’s correlation
coefficient)
The outcome of the study revealed that the overall scores denoting work competency,
were high on a given rating scale, Achievement scored the highest while Teamwork scored the
lowest. In addition, the overall scores denoting working effectiveness, were also high on a given
rating scale. The highest score went to loyalty to one’s own organization while The lowest score
went to adaptation.The study of the relationship between work competency and work
effectiveness indicated that work competency was positively correlated to adaptation, goal
attainment and work integration but working competency was not correlated to loyalty to one’s
own organization.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของพนักงานธุรกิจโรงหล่อพระในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ของสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของพนักงานธุรกิจโรงหล่อพระ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทางานในธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวน 90 แห่ง ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ใหญ่ จึงไม่สามารถ
ทราบจานวนประชากรที่แท้จริง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของพนักงาน
ธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
69.50 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 72.80 อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.50 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.30 ปัจจุบันดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 49.70 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.00
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานของ
ธุรกิจโรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมา คือ ด้านการใฝ่รู้ มีค่าเฉลี่ย 3.69 ด้านความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ย 3.55
และด้านการทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ย 3.44 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุ ด คือ เรื่อง
พนักงานเห็นว่าการจัดลาดับงานอย่างเหมาะสมตามความเร่งด่วนของงานมีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.88 และเรื่องที่พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ เรื่องพนักงานมีความทุ่มเท มีความ
อดทน และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.78
2.2 ด้านการใฝ่รู้ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่องพนักงานมีความ
ใฝ่รู้ และรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 และเรื่องที่พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็น
ด้วยน้อยที่สุด คือ เรื่องความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและพนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.66
2.3 ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่อง
พนักงานสามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้หน่วยงานภายในเข้าใจได้ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.62 และเรื่องที่พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้ว ยน้อยที่สุด คือ เรื่องพนักงานศึกษา หาความรู้ และ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46
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2.4 ด้านการทางานเป็นทีม พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่อง
พนักงานมีการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ ดีกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 และเรื่องที่
พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ เรื่องพนักงานให้ความร่วมมือกับทีมงานในการรับผิดชอบ
ดาเนินงานให้เสร็จสิ้นตามกาลังความสามารถ โดยไม่เป็นภาระให้ทีม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.33
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจ
โรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 โดยพนักงานมีระดับความคิดเห็ นเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านความ
จงรักภักดีต่อองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมา คือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย และด้านการบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 3.64 และด้านการปรับตัว มีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
3.1 ด้านการปรั บตัว พบว่า พนักงานมีร ะดับความคิดเห็ น เห็ นด้วยมากที่สุด คือ เรื่องพนักงาน
สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตามงานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.57 และเรื่องที่พนักงานมี
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งพนั ก งานเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.30
3.2 ด้านการบรรลุ เป้ าหมาย พบว่า พนั กงานมี ระดับ ความคิ ดเห็ น เห็ นด้ว ยมากที่ สุ ด คือ เรื่อ ง
พนักงานสามารถผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.67 และเรื่องที่พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ เรื่องพนักงานสามารถใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61
3.3 ด้านการบูรณาการ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่องพนักงานมี
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรบ่อยครั้ง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66 และเรื่องที่พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ เรื่องพนักงานสามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีและ
องค์กรควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานสั มพันธ์กัน ภายในองค์กรเป็นประจาและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.64
3.4 ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่อง
พนักงานมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นประจาทุกปี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 และ
เรื่องที่พนักงานมีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ เรื่องพนักงานเห็นว่าองค์กรของท่านควรมีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66
4. ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสมรรถนะการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลของพนักงานธุรกิ จโรงหล่อพระ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับประสิทธิผลของพนักงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) = 0.648 ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการใฝ่รู้ มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของพนักงานด้านการปรับตัว และ
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ด้านการบูรณาการ อยู่ในระดับที่ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้ าน
การใฝ่รู้มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของพนักงานด้านการบูรณาการ อยู่ในระดับต่า ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 สาหรับสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิผลของพนักงานด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายดังนี้
ผลการศึกษาเรื่ อง สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของพนักงานธุรกิจโรงหล่อพระในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายเป็นรายประเด็นได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของธุรกิจโรงหล่อพระ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานให้ความสาคัญกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานในทุกด้าน ทั้งด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ด้านการใฝ่รู้ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านการทางานเป็นทีม ซึ่งพนักงานที่เห็ นด้วยนั้นอาจเนื่องมาจาก
พนักงานเห็นว่าสมรรถนะในด้านต่างๆ เป็นตัวช่วยผลักดันให้บุคคลต่างๆ สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ตนเอง
รับผิดชอบให้สูงกว่าที่เป้าหมายกาหนดได้ ส่งผลให้การปฏิ บัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประสบความสาเร็จ อีก
ทั้งยังสามารถช่วยให้เผชิญและแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัจฉรา หล่อตระกูล (2557 : 204-226) กล่าวคือ การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลัก
ไตรสิกขาจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมากที่สุด รองลงมา คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม การบริการที่ดี และการทางานเป็นทีม ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจ
โรงหล่อพระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานให้ความสาคัญกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกด้าน ทั้งด้านการ
ปรั บตั ว ด้ านการบรรลุ เป้ าหมาย ด้ านการบู รณาการ และด้ า นความจงรั ก ภั ก ดี ซึ่ง พนั ก งานที่ เ ห็ น ด้ ว ยนั้ น อาจ
เนื่ อ งมาจากพนั ก งานเห็ น ว่ า พนั ก งานมี ค วามตั้ ง ใจและเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ พนักงานแต่ละระดับมีความร่วมมือร่วมใจกัน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันได้เป็น
อย่างดี เพื่อให้องค์กรเกิดการทางานที่ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณรงค์ ศรีเกรียงไกร (2558 : 1654-1670) กล่าวคือ ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางด้านงานขายมี
จานวน 3 ปัจจัย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรู้สึกประสบผลสาเร็จ และนโยบายบริษัท
3. ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสมรรถนะการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลของพนักงานธุรกิจโรงหล่อ
พระในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในภาพรวมสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของพนักงานในด้านการปรับตัว ด้านการบรรลุเ ป้าหมาย และด้านการบูรณาการ
สาหรับสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลของพนักงานด้าน
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ลฎาภา แก้วเสียง (2556 : 96-98) กล่าวคือ สมรรถนะหลักกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้น ไม่สามารถ
ที่จะมุ่งเน้นส่วนหนึ่งส่วนใดได้ การที่องค์กรประสบความสาเร็จเกิดจากการขับเคลื่อนองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ไป
พร้อมกัน การทางานเป็นทีม ความมุ่งมั่นของตัวพนักงาน การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และการได้
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ดี โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ สนองความต้องการของประชาชนด้วยการให้บริการที่เต็มใจ
และซื่อสัตย์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานทางด้านการทางานเป็นทีม โดยรวม
พนักงานในความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ภายในบริษัทควรให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และจัดประชุมประจาเดือนเพื่อชี้แจงและสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทางาน
เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในบริษัท
2. จากการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานทางด้านการปรับตัว โดยรวมพนักงาน
ในความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ภายในบริษัทควรมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถของแต่
ละบุคคล และบริษัทควรส่งพนักงานไปพัฒนาหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และตรงตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย ส่งผลให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพียงธุรกิจเดียว ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาองค์กรที่มีลักษณะ
การดาเนินธุรกิจที่คล้ายคลึ งกัน หรือองค์กรที่มีลักษณะแตกต่างกัน แล้วนามาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาข้อดี
ข้อเสียของแต่ละธุรกิจ
การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อบริษัทจะได้นาผลการวิเคราะห์มาพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

