บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเปิ ดบัญชี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร ซึ่ งได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับไคเซน
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาเอกสารปรากฏว่ามีนักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพไว้หลาย
ท่านดังนี้
ทิพ าวดี เมฆสวรรค์ (2538)ได้กล่ าวถึ งประสิ ท ธิ ภาพไว้ว่ามี ความหมายรวมถึ งผลิ ตภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพโดยประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งที่วดั ได้หลายมิติตามแต่วตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการพิจารณาคือ
1) ประสิ ท ธิ ภาพในมิ ติ ข องกระบวนการบริ ห าร (Process) ได้แก่ ก ารท างานที่ ไ ด้ม าตรฐาน
รวดเร็ วถูกต้องและใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม
2) ประสิ ทธิ ภาพในมิ ติของผลผลิ ตและผลลัพธ์ได้แก่การทางานที่มีคุณภาพเกิ ดประโยชน์ต่อ
สังคมเกิดผลกาไรทันเวลาผูป้ ฏิบตั ิงานมีจิตสานึ กที่ดีต่อการทางานและให้บริ การเป็ นที่พอใจของลูกค้า
หรื อผูม้ ารับบริ การ
วิทยา ด่านธารงกูล (2546) ได้กล่าวถึงประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ ม้ ค่า เพื่อการบรรลุเป้ าหมายประสิ ทธิ ภาพจึง มักถูกวัดในรู ปแบบของต้นทุนหรื อจานวน
ทรัพยากรที่ใช้ไปเมื่อเที ยบกับผลงานหรื อผลผลิ ตที่ได้เช่ นต้นทุ นแรงงานเวลาที่ ใช้อตั ราผลตอบแทน
จากการลงทุน
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2544) ได้กล่ าวถึ งประสิ ท ธิ ภาพว่าหมายถึ งการวัดผลการท างานของ
องค์กรนั้นว่าทางานได้ปริ มาณมากน้อยแค่ไหนคุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหนใช้เงินใช้เวลาใช้แรงงาน
ไปมากน้อยแค่ไหนเป็ นผลดี ต่อผูร้ ับบริ การมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิ ทธิ ภาพจึงหมายถึง
การทางานให้ได้ปริ มาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมานสามัคคีมีสันติภาพและความสุ ข
ร่ วมกัน เป็ นผลดีต่อส่ วนรวมและผูร้ ับบริ การแต่ใช้เวลาแรงงานและงบประมาณน้อย
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กันตยา เพิ่มผล (2541) ได้กล่าวถึงการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางานว่าเป็ นการปรับปรุ งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ความสามารถและทัก ษะในการท างานของตนเองหรื อผู อ้ ื่ น ให้ ดี ข้ ึ น เจริ ญ ขึ้ น เพื่ อให้ บ รรลุ
เป้ า หมายขององค์ ก ารอัน จะท าให้ ต นเองผู ้อื่ น และองค์ ก ารเกิ ด ความสุ ขในที่ สุ ดซึ่ งการพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพการทางานมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์การหรื อการพัฒนาสังคมนอกจากนั้น
การพัฒ นาตนเองกับ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการท างานยิ่งมี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน อย่างใกล้ชิ ดอี ก ด้วย
กล่ า วคื อ ประการแรกก่ อ นที่ ค นจะเข้า สู่ ก ารท างานในองค์ ก ารหนึ่ งๆนั้ น บุ ค คลนั้ น ต้อ งมี ค วามรู ้
ความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การนั้นต้องการ ซึ่ งบุคคลจะมีคุณสมบัติตามที่องค์การกาหนด
นั้นก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองหรื อได้รับการพัฒนาจากสถาบันต่าง ๆ จนมีความสามารถเพียงพอที่จะ
เข้าสู่ งานและทางานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ ประการที่ ส องเมื่ อบุ คคลเข้าสู่ งานแล้วก็เป็ นหน้าที่ ของ
องค์ ก ารที่ จ ะต้อ งพัฒ นาบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (ความสามารถ) ในการท างานให้ ดี ที่ สุ ดเพื่ อ
ประสิ ทธิผลขององค์การ จึงกล่าวได้วา่ การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางานจะก่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลขององค์การในที่สุดนัน่ เอง
ดังนั้นความหมายของคาว่าประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานหมายถึงการกระทาของแต่ละบุคคล
ที่มีความสามารถและความพร้ อมพยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิ บตั ิงานของตนอย่างคล่องแคล่ว
ด้วยความมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ปฏิบตั ิงานให้เสร็ จทันเวลา รวดเร็ ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
สรุ ปได้ว่าบุ คคลจะมีประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานต้องเกิ ดจากความขยันหมัน่ เพียรมี ความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ ใ นงานพร้ อ มด้ว ยจิ ต ใจที่ ซื่ อ สั ต ย์แ ละภัก ดี ต่ อองค์ก รงานจะประสบความส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้หรื อดียงิ่ ขึ้น
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับไคเซ็ น
ความหมายของไคเซ็ น ไคเซ็น (Kaizen) มาจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นคาที่แพร่ หลายและนิ ยมนามาใช้
เป็ นวิธี ก าร พัฒ นาปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต หรื อกระบวนการท างานที่ ดีข้ ึ น ในลัก ษณะของการ
ปรับปรุ ง แบบต่อเนื่ องไม่มีที่สิ้นสุ ด ประเด็นสาคัญหลักคือ การพิจารณาถึงเรื่ องวิธีการ แนวคิด และ
มาตรการ นาเสนอ เพื่อดูที่มาของการแก้ปัญหาแต่เรื่ องการจะพิจารณาถึ งวิธีการ แนวคิดและมาตรการ
นาเสนอดังกล่ าวได้น้ นั เราต้องไม่ติดอยู่กบั กรอบความคิ ดเดิ ม ๆ ไม่ยึดติ ดอยู่กบั วิธีการมองวิธีการคิ ด
หรื อการกระทาในแบบเก่าๆ อีกต่อไปมีการพัฒนาการวิธีการมากมายขึ้นมาเพื่อการแก้ปัญหา แต่วธิ ี การ
เหล่านั้นต่างมีขอ้ จากัดว่าผูใ้ ช้ตอ้ งมีทกั ษะความรู ้ในวิธีการนั้นๆ ณ ระดับหนึ่ งจะยังเป็ น ผลสาเร็ จได้ซ่ ึ ง
ตรงข้ามกับนวัตกรรม (Innovation) เป็ นสิ่ งที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ วอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้กรรมวิธีการทางานหรื อผลิ ตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีคุณค่าโดยใช้
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เทคโนโลยี ใ นการขับ เคลื่ อ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว แต่ อ าจไม่ ย าวนาน ไคเซ็ น (Kaizen) เป็ น
ภาษาญี่ ปุ่น หมายถึ ง การปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงอย่างไม่ หยุดยั้ง และยัง หมายถึ ง วิธี ก ารดาเนิ น การ
ปรับปรุ ง ที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งผูบ้ ริ หาร และผูร้ ่ วมงาน ปรัชญาของไคเซ็น ถือว่า วิถีชีวิตของคนเรา
เป็ นชี วิ ตแห่ งการท างาน ชี วิตทางสั งคม และชี วิต ทางครอบครั วที่ ค วรจะได้รับ การปรั บ ปรุ ง อย่า ง
สม่าเสมอ
ไคเซ็น เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็ นค่อยไป และสม่าเสมอ ไคเซ็น คือการปรับปรุ งคุณภาพ
การทางานทันเวลาการบริ หารงานโดยไม่บกพร่ อง การร่ วมมือกันทางาน การปรับปรุ งผลิตภาพ ฯลฯ
(สมบัติ นพรัก, 2549: 1)
คุณลักษณะของกิจกรรมไคเซ็ น
กิจกรรมไคเซ็ นคือ การให้ความสนใจต่อการดาเนิ นงาน จากนิ ยามของคาว่า ไคเซ็ น คือการมุ่ง
ปรับปรุ งแบบค่อยเป็ นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของกิจกรรมไคเซนจะมีรูปแบบ ดังนี้ (แสงระวี
แซ่เฮ้า, 2552: 1)
1) มุ่งดาเนิ นการในช่ วงระยะเวลาอันสั้ น (Short-term) โดยทัว่ ไปเหตุ การณ์ ไคเซ็ นจะใช้ช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดประมาณ 3-10 สัปดาห์
2) มุ่งการทางานเป็ นทีม (Team-oriented) โดยมี การร่ วมมื อและประสานงานระหว่างทีมงาน
ข้ามสายงาน ประกอบด้วยผูเ้ กี่ ยวข้องจากฝ่ ายงานต่าง ๆ ตลอดจนที มงานปรับ ปรุ งกระบวนการและ
หัวหน้างานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อร่ วมศึ กษาปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการท างานและการร่ วมเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุ ง
3) การมุ่งจุ ดเน้น (Highly Focused) เมื่ อได้มีก ารระบุ จาแนกปั ญหาจากผลลัพ ธ์ ในช่ วงศึ ก ษา
กระบวนการแล้วทางที ม งานก็จะดาเนิ นการด้วยการ จัดท าเอกสาร การวิเคราะห์ และปรับปรุ ง ด้วย
แนวทางแก้ปัญหา
4) มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ก าร (Action-oriented) โดยให้ ค วามส น ใจต่ อ การเปลี่ ย น แปลง
กระบวนการที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งและดาเนิ นการทันที่เมื่อได้สรุ ปแนวทางแก้ไขปัญหาหรื อ ได้รับ
อนุมตั ิให้ดาเนินการ
5) สามารถทวนสอบด้วยมาตรวัด (Verifiable Metrics) โดยทัว่ ไปการปรั บปรุ งกระบวนการ
จะต้องสามารถวัดผลและตรวจสอบผลลัพธ์ดว้ ยมาตร

6

6) การด าเนิ น ซ้ า (Repetitive) ส าหรั บ การด าเนิ น กิ จ กรรม Kaizen Events จะต้อ งมี ความ
ต่อเนื่ องตามแนวทางการปรับปรุ งและขอบเขตที่กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากทีมงานและบุคลากรทุกคน
บัญญัติ บุญญา และ สุ รัส ตั้งไพฑูรย์. (2551:1) ได้กล่าวถึงหลักการทาไคเซ็น ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นประโยชน์มากสาหรับการแก้ไขปั ญหาบางครั้งหากว่าเราแก้ไขปั ญหา
โดยใช้หลักเหตุผลธรรมดาซึ่ งเป็ นการแก้ไขปั ญหาแบบตรงๆแล้วหนทางแก้ไขอาจจะมี ราคาแพงไม่
คุม้ ค่าและอาจจะไม่ได้ผลก็เป็ นได้
2. ใช้หลัก “เลิก-ลด-เปลี่ยน”
การทาไคเซนเพื่อปรับปรุ งงานวิธีหนึ่งคือใช้หลักการ“เลิก-ลด-เปลี่ยน”ดังต่อไปนี้
ก) การเลิก
การเลิก หมายถึงการวิเคราะห์วา่ ขั้นตอนการทางานหรื อสิ่ งที่เป็ นอยูบ่ างอย่างนั้นสามารถที่จะ
ตัดออกไปได้หรื อไม่โดยพิจารณาจากความจาเป็ น
ข) การลด
การลด หมายถึง การพิจารณาว่าในการทางานนั้น มีกิจกรรมใดบ้างที่ตอ้ งกระทาซ้ าๆกันไปมา
หากว่าเราไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนั้นออกได้ก็ตอ้ งพยายามลดจานวนครั้งในการกระทาเพื่อจะได้ไม่
ต้องทางานแบบซ้ า ๆ กันโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อนั ใด
ค) การเปลี่ยน
หากว่าเราพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเลิกและลดกิจกรรมใดได้แล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
โดยการเปลี่ยนวิธีการทางานเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนทิศทางหรื อเปลี่ยนองค์ประกอบเป็ นต้น
เทคนิคการคิดวิธีการปรับปรุ ง ECRS
ประยูร สุ รินทร์ (2551 : 51) กล่าวถึง องค์ประกอบของECRS มีองค์ประกอบดังนี้
E = Eliminate C = Combine R = Rearrange S = Simplify
มันคือ Action ที่ทาให้เกิดการปรับปรุ งในการทางานของเรานั้นเอง ง่ายๆ คือ
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E = Eliminate หมายถึง การพิจารณาการทางานปั จจุบนั และทาการกาจัดความสู ญเปล่าทั้ง 7 ที่
พบในการผลิ ตออกไป คื อการผลิ ตมากเกิ นไป การรอคอย การเคลื่ อนที่ /เคลื่ อนย้ายที่ ไม่จาเป็ น การ
ทางานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสิ นค้าที่มากเกินไป การเคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็ น และ ของเสี ย
C = Combine หมายถึ ง สามารถลดการทางานที่ ไม่จาเป็ นลงได้ โดยการพิจารณาว่าสามารถ
รวมขั้นตอนการทางานให้ลดลงได้หรื อไม่ เช่ น จากเดิ มเคยทา 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเข้าด้วยกัน
ท าให้ ข้ นั ตอนที่ ต้อ งท าลดลงจากเดิ ม การผลิ ตก็ ส ามารถท าได้เร็ วขึ้ น และลดการเคลื่ อนที่ ระหว่า ง
ขั้นตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวมขั้นตอนกัน การเคลื่อนที่ระหว่างขั้นตอนก็ลดลง
R = Rearrange หมายถึง การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ น หรื อการ
คอย เช่ นในกระบวนการผลิ ต หากทาการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยทาขั้นตอนที่ 3 ก่อน 2 จะทาให้
ระยะทางการเคลื่อนที่ลดลง เป็ นต้น
S = Simplify หมายถึง การปรับปรุ งการทางานให้ง่ายสะดวกขึ้นโดยอาจจะออกแบบ (jig) หรื อ
fixture เข้าช่วยในการทางานเพื่อให้การทางานสะดวกและแม่นยามากขึ้น ซึ่ งสามารถลดของเสี ยลงได้
จึงเป็ นการลดลงการเคลื่อนที่ ที่ไม่จาเป็ นและลดการทางานที่ไม่จาเป็ นลงได้
ประโยชน์ ทสี่ ถานประกอบการจะได้ รับ
สนัน่ เถาชารี (2554: 1) ได้อธิ บายประโยชน์ของไคเซ็นที่มีต่อสถานประกอบการไว้ ดังนี้
1. พนักงานทุกระดับจะแสดงศักยภาพในการปรับปรุ งงานออกมาด้วยตัวของเขาเอง ประดุ จ
การค้นพบเพชรในตมออกมาเจียระไน
2. สายการบังคับบัญชาจะมีความเหนี ยวแน่ น-แม่นยามากยิ่งขึ้ นกว่าเดิ ม ทาให้การทางานลื่ น
ไหลไม่ติดขัด
3. มี ค วามง่ ายที่ ใ คร ๆ ก็ ส ามารถน าไปปฏิ บ ัติไ ด้ในสถานประกอบการของตนเองโดยไม่
จาเป็ นต้องลงทุนเพิ่ม มากมายแต่อย่างใด
4. เป็ นการลดการท างานในกระบวนการที่ สู ญ เปล่ า ของแต่ ล ะคนดัง นั้น จึ งตรงตามความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
5. เป็ นเรื่ องที่ง่าย สามารถทาได้ทนั ที และวัดผลได้ทนั ที
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชัชวาล คาดการณ์ไกล (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงเทคนิ ค การอนุ รักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็น
ผลการวิจยั พบว่า เทคนิ คการอนุ รักษ์พ ลังงานโดยวิธีไคเซ็ นเป็ นการดาเนิ นกิ จกรรมไคเซ็ นที่ ช่วยให้
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พนักงานเกิ ดความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิ ดแนวทางอนุ รักษ์พลังงาน รู ปแบบต่างๆ และขยายขอบเขต
จากการทาไคเซ็ นจากหน่ วยงานสู่ หน่ วยงานจากแผนกสู่ แผนกและจากฝ่ ายสู่ ฝ่ายจนทัว่ โรงงาน และ
พบว่าพนักงานมีทศั นคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงานโดยวิธีไคเซ็นอยูใ่ น ระดับสู งและมีพฤติกรรมการ
อนุ รักษ์ พลังงานโดยวิธีไคเซ็ นอยู่ในระดับปานกลางโดยพบว่า ทัศนคติเกี่ ยวกับการอนุ รักษ์พลังงาน
โดยวิธีไคเซ็ นมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการอนุ รักษ์ พลังงานโดยวิธีไคเซ็ น อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05
จิตตา ยุติ (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพใน การ
ทางานของพนักงาน บริ ษทั พู นทรั พย์แคน จากัด มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ การ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงานบริ ษทั พูนทรัพย์แคน จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การ
วิจยั คือ พนักงานของบริ ษทั พู นทรัพย์แคน จากัด ที่ มีอายุการทางานในบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้ นไป มี
จานวนทั้งหมด 570 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
หากพบความแตกต่างจะใช้การเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ตามวิธี LSD ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ของพนักงาน บริ ษทั พูนทรัพย์แคน จากัด ที่ ตอบ แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับประถม - มัธยมต้น - มัธยมปลาย รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 6,000 บาท เป็ นพนักงานทัว่ ไปในส่ วน โรงงาน และมีประสบการณ์ในการทางานที่
บริ ษทั ฯ 10 ปี ขึ้นไป ด้านปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านลักษณะงานที่ ท่านปฏิ บตั ิ อยู่ ด้าน
ความ รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง พบว่าพนักงานมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากต่อ
ปั จจัยจูงใจที่ มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน บริ ษทั พูนทรัพย์ แคน
จากัด ด้านปั จจัยค้ าจุน ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ กบั ผูร้ ่ วมงานและด้านความ มัน่ คงใน
งาน พบว่ า พนั ก งานมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากต่ อ ปั จจัย ค้ า จุ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานของพนัก งาน บริ ษ ทั พู นทรั พ ย์ แคน จากัด จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล การ
ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และประสบการณ์
ในการ ทางานแตกต่างกันมีปัจจัยทมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนกังานบริ ษทั
พูนทรัพย์แคน จากัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 พนักงานที่ มีตาแหน่ งงาน
แตกต่างกัน มี ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการพัฒ นาด้าน ประสิ ทธิ ภาพการท างานของพนัก งานบริ ษ ทั พู น
ทรัพย์แคน จากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

9

นคร บางนิ่ มน้อย (2546) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
พนักงานการเดิ นรถ การรถไฟแห่ งประเทศไทย ผลการวิจยั สรุ ป ได้ว่า พนักงานมี ป ระสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ในงาน มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ด้านการปฏิบตั ิงานทุกด้านในระดับปานกลาง และปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิงาน ได้แก่
โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผูบ้ งั คับบัญชาความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานโอกาสแสดงความ
คิดเห็ นในงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือและเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิ บตั ิ งานในทุ ก ๆ ด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่ วนปั จจัยที่ ไม่มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดื อน ที่พกั อาศัย ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานและความ
พอใจในผลตอบแทน
สุ ช าดา กาญจนนิ ม มาน (2541) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ งานของ
ข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี สานักงบประมาณ สรุ ปได้ว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านเศรษฐกิ จและสังคม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ ง ระดับเงิ นเดื อน และ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนปั จจัยจูงใจด้านสิ่ งแวดล้อม
ภายนอก 10 ตัวแปร ได้แก่ สภาพการปฏิ บ ตั ิ งาน ความเพี ยงพอ ของรายได้ สวัสดิ การของหน่ วยงาน
ความรู ้ สึกที่ได้รับการปฏิ บตั ิโดยระบบคุ ณธรรม ความมัน่ คงในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ความผูกพันต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ การเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ โอกาส ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์
ระหว่า งผู ้บ ัง คับ บัญ ชาและผู ้ร่ ว มงาน การได้รั บ การยกย่ อ ง นั บ ถื อ มี เพี ย ง 3 ตัว แปรสุ ด ท้า ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน แต่ค่อนข้างต่า คือ ร้อยละ 24.96

