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บทคดัยอ่ 

             การศกึษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปจัจยัที่สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั ปจัจยัได้แก ่ ปจัจยั
สว่นบุคคล ปจัจยัเจตคตทิีม่ีตอ่การทาํงานและปจัจยัคุณภาพชีวติในการทาํงาน โดยใช้
กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานของบริษทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั จํานวน 279 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
ได้แก่ การแจกแจงความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว      
(One - Way ANOVA) และสถติกิารถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) 
             ผลการวจิยัพบว่า พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั สว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000-20,000 บาท และมีประสบการณ์การทํางาน ระหว่าง 1-3 ปี ปจัจยั
เจตคตติ่อการทาํงานของพนกังาน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (X� = 3.77) เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบวา่ดา้นทีม่ีคา่เฉลีย่มากทีสุ่ดคือ ดา้นความผูกพนัตอ่องค์กร (X� = 
3.91) ปจัจยัคุณภาพชีวติในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X� = 3.52) 
เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่าดา้น   ทีมี่คา่เฉลีย่มากที่สุดคือ ด้านปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม
การทาํงาน (X�  = 3.75) สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X� = 3.94) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มี
คา่เฉลีย่มากทีส่ดุคือ ดา้นปรมิาณงาน (X� = 4.03). 
             ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) พนกังานบริษทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) 
จํากดั ที่มีเพศต่างกนั โดยภาพรวม มีปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
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ปฏบิตังิานของพนกังานไมต่า่งกนัแสดงวา่เพศไมม่ีผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน สว่นพนกังานที่มีอายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และประสบการณ์การทํางานต่างกนั โดยภาพรวม ทําให้ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (2) 
ปจัจยัเจตคติต่อการทํางาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความมีส่วนร่วมในงาน 
และด้านความผูกพนัต่อองค์กร มีผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานอย่างมีนยัสําคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 และ (3) ปจัจยัคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมการ
ทํางาน มีผลต่อปจัจยัที่สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
คาํสาํคญั: ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 

Abstract 
 The objective of this study to study the factors that affect the 
employees’ performance efficiency of  FCC (Thailand) Company 
Limited. Factors include personal factors Attitude factors towards work 
and Quality of life at work. The sample group consisted of 279 
employees of  FCC (Thailand) Company Limited. Data were analyzed 
by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation 
and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way 
ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that the most employees of  FCC (Thailand) 
Company Limited are female. Aged between 31-40 years old, had 
bachelor's degree, average monthly income 15,000-20,000 baht and 
had 1-3 years of work experience. Work attitude of employees is at a 
high level (𝒙 �= 3.77). When each aspect, it was found that the aspect 
has the highest mean were organizational commitment (𝒙� = 3.91), 
Quality of work life factor were at high level (𝒙� = 3.52) When each 
aspect, it was found that the aspect has the highest mean was 
working social interaction (𝒙� = 3.75) and the overall factors affecting 
performance efficiency was rated at a high level (𝒙� = 3.94). When 
each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was 
Workload amount (𝒙� = 4.03). 
 The results of hypothesis test show that (1)  FCC (Thailand) Co., 
Ltd. employees of different genders, in general, had different factors  
affecting employees'  performance efficiency, indicating  that gender 
had no effect.  Affecting  employees'  performance efficiency  with 
different  old,  education level,  average monthly income  and working  
experiences  had different overall affect performance efficiency  at 
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statistical significance of 0.05 levels.  (2) Attitude factors, Job 
satisfaction Participation in work and Organization commitment had 
affect the employees’ performance efficiency of FCC (Thailand) Co., 
Ltd.  at statistical significance of 0.05 levels.  And (3) Quality of work 
life factors, Appropriate and  fair compensation,  and working  social 
interaction  had effect  the  employees’ performance  efficiency  of  
FCC (Thailand) Co., Ltd. at  statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Performance efficiency 
 
 
บทนํา 
          อุตสาหกรรมการผลิตท ั่วโลกกําลงัเคลื่อนตวัเข้าสู่มิติใหม่ โดยเฉพาะการ
พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม บนพ้ืนฐานของ
อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะรองรบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจท ัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ทา่มกลางปจัจยัเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมการผลติที่
มีการสง่ออกเป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่าํคญั รวมถงึนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิฐานราก
และเงินสะพดัที่จะส่งผลบวกต่อกําลงัซ้ือระดบัล่างและกําลงัซ้ือภูมิภาค เป็นปัจจยั
สําคญัที่จะส่งผลต่อตลาดรถยนต์ ซึ่งยงัมีโอกาส ขยายตวัได้ โดยเฉพาะผู้ผลิตจาก
ญีปุ่่ น ซึง่จะผลกัดนัให ้การสง่ออกชิน้สว่นยานยนต์ไทยเพิม่ขึน้ ผูป้ระกอบการจงึควร
เริม่ลงทุนเพือ่ยกระดบัผลติภาพการผลติและเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ
ธุรกจิ เพื่อให้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และเทรนด์ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ริม่เปลีย่นไปสูผ่ลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยเองภายใต้บริบทใหม่( New Normal) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ท ั้งในด้านจํานวนแรงงานที่ลดลงจากการเข้าสู่สงัคม
ผูส้งูอายุ และคา่แรงทีเ่พิม่สงูขึน้ ท ัง้ยงัเพิม่ขึน้เร็วกวา่ประสทิธภิาพแรงงาน 
 จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
องค์การต่างๆ ตระหนกัถงึการปรบัเปลี่ยนกระบวนการหรือวธิีการทํางานเพื่อให้การ
ทาํงานมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล สรา้งความสาํเร็จในการทาํงาน หรือเทคนิคการ
พฒันาประสทิธภิาพในการทาํงาน ตลอดจนการทาํงานอยา่งไรใหมี้ความสุข มีเจตคติ
ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ นั่นแสดงว่าองค์กรท ั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกนัว่า 
องค์กรจะมีความเจรญิกา้วหน้าหรือพฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิไดน้ั้น สิง่สาํคญัประการ
หน่ึงอยูท่ีผู่ป้ฏบิตังิานมีคุณภาพ และมีความสามารถทํางานใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 
ต้องมีความสุขในการทํางาน มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ หากเราต้องการให้
การทํางานของเราเต็มไปด้วยความสุข เราต้องรู้สึกสนุกกบังาน เราก็จะผ่านพ้น
อุปสรรคไปได้ ไม่เพียงแต่ต้องมีความสุขเท่านั้น แต่ต้องเป็นการทํางานอย่างมี
ประสทิธิภาพด้วย  จึงจะทําให้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทํางานดี ทํางานเก่ง มีคุณภาพ จน
เป็นที่พึงพอใจของหวัหน้างาน ผู้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ดงันั้นผู้มี
ประสทิธภิาพในการทํางาน จงึเป็นผู้ทีฉ่ลาดในการเรียนรู ้และรูว้ธิีการทํางานเพือ่ให้
บรรลุผลสาํเร็จในเวลาอนัส ัน้และเกดิความผดิพลาดน้อย นั่นก็คือ การลงทุนน้อยแต่
ได้ผลตอบแทนมากกวา่ ในเชงิเศรษฐศาสตร์อาจมุ่งเน้นความคุม้คา่หรือความคุม้ทุน
ในการปฏบิตังิานดว้ย 
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 บรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั เป็นหน่ึงในองค์กรทีอ่ยูใ่นภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทีเ่ล็งเห็นความสาํคญัของการทาํงานทีส่มัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทาํงาน  
โดยทรพัยากรมนุษย์ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคญั ถ้าไม่มีก็จะไม่มีองค์กรเกิดขึ้น 
องค์กรจะดีได้ต้องจดัการทรพัยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยจดัสรรคนให้
เหมาะสมกบังาน ได้ทํางานตามความถนดั ทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน เกิดผลสําเร็จที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทนัเวลาถูกต้องครบถ้วน ดงันั้น
ทรพัยากรบุคคลจงึเป็นต้นเหตุสาํคญัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพ และการผลติชิน้งานที่มี 
คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน  และการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนกังานให้มีความชํานาญ มีทกัษะที่จําเป็นต่อการพฒันาอาชีพนั้น ต้องมีข ัน้ตอน 
วธิีการพฒันาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพ โดยมีปจัจยัที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน เพื่อให้สามารถทํางานอย่างมี
ประสทิธภิาพสูงสุด โดยจะนํามาซึ่งผลผลติทีมี่คุณภาพตามมาตรฐาน ไดแ้ก ่เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การทํางานและเจตคติในการ
ทํางาน เช่น ความพึงพอใจในงาน ความมีส่วนร่วมในงาน ความผูกพนักบัองค์กร 
และคุณภาพชีวิตในการทํางาน เช่น ค่าตอบแทนที่ เ พียงพอและยุติธรรม 
ความกา้วหน้าและความม ั่นคงในงาน การปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมการทาํงาน 
 ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัในฐานะบุคลากรของบริษัท จึงสนใจ
ทําการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนกังาน
บริษัท เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาวิธีการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้องค์กรเกิด
ประสทิธิผลมากที่สุด โดยที่ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงสุดและต้นทุนตํ่าที่สุด ตลอดจน
สามารถนําไปใช้หาแนวทางในการสรา้งขวญั กาํลงัใจให้กบับุคลากร ได้ทาํงานอย่าง
มีประสทิธภิาพตอ่ไป 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทย
แลนด์) จาํกดั ทีแ่ตกตา่งกนัโดยจาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
 2. เพือ่ศกึษาเจตคตติอ่การทาํงานทีมี่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
 3. เพื่อศกึษาคุณภาพชีวติในการทํางานทีม่ีผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั ในดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน 
ดา้นเวลา และดา้นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 สมมติฐานที่ 1 ปจัจยัส่วนบุคคลต่างกนั ทําให้ประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงาน
ของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั ตา่งกนั 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัเจตคติต่อการทํางาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
 สมมตฐิานที่ 3 ปจัจยัคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
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ขอบเขตงานวจิยั 
         การศกึษาวจิยัในคร ัง้น้ีเป็นการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเรื่องปจัจยัที่สง่ผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั มี
ขอบเขตการวจิยั โดยผูว้จิยัไดท้าํการกาํหนดขอบเขตการศกึษาดงัตอ่ไปน้ี 
 1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัในคร ัง้น้ี คือ พนกังานประจาํ และพนกังานสญัญา
จา้งของบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั ทีป่ฏบิตังิานจรงิในปี 2563 จาํนวนท ัง้สิน้ 
921 คน ใช้วธิีการกาํหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สูตรของ Yamane (1976) 
ทีร่ะดบัความเชื่อม ั่น 95% และกาํหนดคา่ความคลาดเคลื่อนเทา่กบั 5% จะไดจ้ํานวน
กลุม่ตวัอยา่งท ัง้สิน้ 279 คน          
 2. การศกึษาวจิยัในคร ัง้น้ีเป็นการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั 
โดยทางผูว้จิยัจะทาํการศกึษาถงึตวัแปรอสิระ คือ ปจัจยัสว่นบุคคล ปจัจยัเจตคตทิีมี่ตอ่
การทาํงานและปจัจยัคุณภาพชีวติในการทาํงาน ตวัแปรตาม คือ ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
  
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1. ผลการวิจยัจะช่วยผู้ประกอบการบริษัทกําหนดขอบเขต มาตรฐาน และ
แนวทางในการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั เอ็ฟซีซี (ไทย
แลนด์) จาํกดั 
 2. ผลจากการศึกษาคาดว่าจะทําให้บริษทัมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากตวั
พนกังาน และสามารถนําปญัหาทีต่รงประเด็นไปแกไ้ขตามวธิีการทีเ่หมาะสม 
 3. มีแนวทางในการบรหิารพนกังานให้มีความสุขในการปฏบิตังิานจากการมี
คณุภาพชีวติการทาํงานทีดี่ขึน้ ซึง่อาจสง่ผลใหมี้การทาํงานดีขึน้ 
 4. สามารถนําผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในการปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตังิาน
ของพนักงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพตามหลกัการบริหารจดัการที่ดีของบริษัท     
เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
แนวคดิและทฤษฎ ี
1.แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตติอ่การทาํงาน 
 เจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิ ความคดิเห็น ของบุคคลที่มีต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง 
ซึง่มีท ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ พงึพอใจ ไมพ่งึพอใจ ชอบ ไมช่อบ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
หรือเฉยชา ขึ้นอยู่กบัการได้รบัความรูก้ารส ั่งสอน รวมถึงการผ่านประสบการณ์มา
ของแตล่ะบุคคล และมกัจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลนัน้ดว้ย 

กรองแก้ว อยู่สุข (2543) ได้จดัระดบัของเจตคตขิองบุคคลที่มีต่องาน โดยมี
ความเกีย่วเน่ืองกนัไว ้3 ระดบั ไดแ้ก ่
(1) ความพงึพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถงึ เจตคตขิองพนกังานทีม่ีตอ่
งานในหน้าที่ความรบัผิดชอบ ด้วยการแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่
พอใจ ทางอารมณ์และความรูส้ึกที่มีต่องาน หากพนกังานมีความชอบในงาน หรือ
ได้รบัการตอบสนองที่ดี ก็จะทําให้เกดิความพงึพอใจในงาน(2) ความมีสว่นร่วมใน
งาน (Job Involvement) คอืความรูส้กึของพนกังานทีต่อ้งการทีจ่ะมีสว่นรว่มในงาน 
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้หลงัจากที่
พนกังานเกดิความรูส้กึพงึพอใจในงานในระดบัหน่ึงแลว้ การทีพ่นกังานรูส้กึวา่ตนเอง
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มีส่วนร่วมในงาน พนกังานจะให้ความสําคญักบังานที่ตนรบัผิดชอบ ส่งผลต่อการ
ปฏบิตัิงานของพนกังานที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ทําให้ผลผลิตหรืองานนั้น
ออกมาดี และ (3) ความผูกพนัตอ่องค์กร (Organizational Commitment) เป็น
ระดบัของเจตคตขิองบุคคลที่มีต่องานข ัน้สูงสุด เมื่อพนกังานมีความพงึพอใจในงาน
และเขา้มามีสว่นร่วมในงานแลว้ ทาํให้พนกังานมีเจตคตทิี่ดีต่อทํางาน เกดิความรูส้กึ
จงรกัภกัดี ผูกพนัตอ่องคก์ร 
 Steers (1977) สนใจในแนวความคดิเรือ่งความผูกพนัตอ่องค์กรดา้นเจตคต ิ
เป็นความรูส้กึของบุคคลทีว่า่ตวัเองเป็นสว่นหน่ึงขององค์กร ซึง่เกดิจากการยอมรบัใน
เป้าหมายและค่านิยมและเชื่อม ั่นขององค์กร ทําให้เกิดความพยายามอย่างเต็มที่จะ
ทํางานเพื่อองค์กร รวมถึงความปรารถนาที่จะรกัษาสมาชิกไว้ และเจตคติต่อการ
ทาํงานดา้นความผูกพนัตอ่องค์กร จะแสดงผลออกมาดว้ยความจงรกัภกัดี พฤตกิรรม
ของพนกังานแต่ละคนจะแสดงออกมาให้เห็นถึงการทํางานอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุผล
สาํเร็จของงาน และยงัแสดงออกถงึเจตคตติอ่งานดว้ยรูปแบบความพงึพอใจในงาน 
2.แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 คณุภาพชีวติการทาํงาน หมายถงึ ระดบัของความรูส้กึทีแ่ตล่ะบุคคลจะพงึพอใจ
หรือคาดหวงัไว้ ซึ่งไม่เท่ากนัในเรื่องของการทํางานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
สภาพแวดล้อมการทํางาน ระบบการทํางาน ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา สมดุลชีวติการทาํงาน เป็นตน้ ซึง่สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทาํงานและ
ผลการปฏบิตังิานของพนกังานแตล่ะคน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน มีความหมายครอบคลุมในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกบั
ชีวติการทํางาน และในเรื่องของระดบัความพึงพอใจ และความคาดหวงัของบุคคลที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง เน่ืองจากคุณภาพชีวิตการทํางาน เป็นระดบัของความรูส้ึกที่แต่ละ
บุคคลจะมีหรือคาดหวงัไวไ้ม่เทา่กนัในเรือ่งของการทาํงานในดา้นต่างๆ ไมว่า่จะเป็น
ระบบการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือสมดุลชีวติการทาํงาน เป็นตน้ ซึง่สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทาํงาน
และผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (ธนัยพฒัน์ พรุิณโปรย, 2554) 

Walton (1973) สนใจในเรื่องคุณภาพชีวติในการทํางานทางด้านแนวทาง
ของบุคคล สภาพแวดล้อมในตวับุคคล และสภาพแวดล้อมทางด้านสงัคม โดยเน้นใน
เรื่องของสงัคมภายในองค์กรที่ส่งผลให้การทํางานประสบความสําเร็จ มีผลผลิตที่ดี 
และการเตบิโตของเศรษฐกจิที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล และได้กําหนด
มาตรฐานที่เป็นเกณฑ์ในการวดัคุณภาพชีวติในการทํางาน มีองค์ประกอบ 8 ด้าน 
ไดแ้ก ่คา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและยุตธิรรม สิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสง่เสรมิสุขภาพ 
การพฒันาความสามารถของบุคคล ความกา้วหน้าและความม ั่นคงในงาน การบูรณา
กาทางด้านสงัคม ธรรมนูญนิยม สมดุลระหวา่งชีวติงานและชีวติดา้นอืน่ ๆ และความ
เกีย่วขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 

 
3.แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการทาํงาน 
 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ความสามารถในการปฏบิตังิานทีต่อ้ง
ใช้ความรู้ความสามารถ เทคนิครวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งานที่ได้รบั
มอบหมายให้แลว้เสร็จ โดยคาํนึงถงึความถูกต้องรวดเร็วของงาน ความสะดวกสบาย 
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ความประหยดั ความยุตธิรรมและความเสมอภาค รวมถงึปรมิาณผลงานที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมายขององคก์ร 

Peterson and Plowman (1989) ได้สรุปประสทิธภิาพของงานว่ามี
สว่นประกอบ 4 สว่น คือ (1) คุณภาพของงานทีท่าํ (Quality) คือ จะตอ้งปฏบิตังิาน
ใหไ้ด้ผลงานทีถู่กตอ้ง ได้มาตรฐานของการทํางาน ไม่มีขอ้ผดิพลาด หน่วยงานนั้น ๆ 
ตอ้งไดป้ระโยชน์คุม้คา่ และมีความพงึพอใจ (2) ปรมิาณงาน (Quantity) คือ งานที่
เกิดขึ้นจะต้องได้ผลลพัธ์ตามที่คาดหวงัไว้ของหน่วยงานโดยผลการปฏิบตัิที่ได้มี
ปรมิาณทีเ่หมาะสมตามทีก่าํหนดไวใ้นแผนงาน หรือเป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัวาง
ไว ้(3) เวลา (Time) คือ ระยะเวลาทีใ่ช้ในการดาํเนินงาน โดยจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะที่
ถูกตอ้งตามหลกัการความเหมาะสมของงาน และทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิค วธิีการ
ทํางานให้ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น (4) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน (Costs) เป็น 
วธิีการและการดําเนินงานท ัง้หมดจะต้องเหมาะสมกบังาน คือ จะต้องลงทุนน้อยและ
ใหไ้ดผ้ลกาํไรมากทีสุ่ด ประสทิธภิาพในมติขิองคา่ใช้จา่ย หรือตน้ทุนการผลติ 
วธิีดาํเนินการวธิีวจิยั 
1. การออกแบบการวจิยั 
          การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัแบบไมท่ดลอง (Non-Experimental Design) เป็น
การวจิยัที่มีการศกึษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาต ิโดยไม่มีการจดักระทํา หรือ
ควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม แบบวจิยัตดัขวาง (Cross 
Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร ัง้
เดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทําการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และนําไปไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธิีการวเิคราะห์ทางสถติ ิ  
2. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั          
 ประชากรในการศกึษาวจิยัคร ัง้น้ี คือ พนกังานประจาํ และพนกังานสญัญาจ้าง
ของบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํนวนท ัง้สิน้ 921 คน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
ใช้การคาํนวณหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ Taro Yamane ในการกาํหนดขนาด
ของกลุม่ตวัอย่าง ที่ระดบัความเชื่อม ั่น 95% และกาํหนดคา่ความคลาดเคลื่อนเทา่กบั 
5% ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 279 คน หลงัจากกําหนดกลุ่มตวัอย่างแล้ว 
เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างกระจายครอบคลุมท ั่วประชากร ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งช ัน้ภูม ิ(Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นช ัน้ภูมติาม
กลุม่ฝ่ายงานของท ัง้บรษิทั 
3. เครือ่งมือใช้ในการวจิยั 
 การวิจยัในคร ั้งน้ี ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
แบบสอบถามนั้นเป็นเครื่องมือหลกัที่นํามาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจยัก็ได้มี
การศกึษาหาความรู ้คน้ควา้ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิและทฤษฎีตา่งๆ เอกสารทาง
วชิาการ รวมไปถงึงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนําความรูท้ี่ได้มานั้นไปกําหนดกรอบ
แนวความคดิของงานวิจยัที่ผู้วิจยัศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นตวัแปรที่เกี่ยวข้อง โดยตวั
แปรทีไ่ดม้านัน้จะชว่ยพฒันาการสรา้งแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่ง
ทีก่าํหนด โดยแบบสอบถามจะแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงัตอ่ไปน้ี 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลท ั่วไปเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
คาํถามเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลีย่ตอ่เดือน และประสบการณ์การทาํงาน มีคาํถามท ัง้หมด 5 ขอ้ 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจยัเจตคติต่อการทํางานของพนกังานบริษทั เป็น
คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัความคดิเห็นดา้นเจตคตติอ่การทาํงานของพนกังานบรษิทั 
ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในงาน  ด้านความมีส่วนร่วมในงาน ด้านความผูกพนัต่อ
องคก์ร มีคาํถามท ัง้หมด 9 ขอ้           
 สว่นที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัคุณภาพชีวติในการทํางานของพนกังานบรษิทั 
เป็นคาํถามที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพชีวติในการทํางานของพนกังานบรษิทั ได้แก่ ด้าน
คา่ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าและความม ั่นคงในงาน และ
ดา้นปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมการทาํงาน มีคาํถามท ัง้หมด 12 ขอ้ 
 สว่นที ่4 ขอ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
เป็นคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ดา้นคุณภาพของงาน 
ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน มีคาํถามท ัง้หมด 12 ขอ้     
4. การสรา้งเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวจิยัในคร ัง้น้ีได้มีการสรา้งเครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิยั โดยผูว้จิยัได้มีการนํา
แบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจยั ซึ่งการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
สามารถสรุปเป็นข ัน้ตอนไดด้งัน้ี  
 1. การศกึษาคน้คว้าข้อมูล แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัตวัแปร
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 2. นิยามศพัท์เฉพาะของตวัแปรตาม ทําขึน้เพื่อทําให้ความหมายของตวัแปร
ตา่งๆ สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 
 3. นํานิยามศพัท์เฉพาะที่ได้มาสรา้งเป็นข้อคําถามที่มีความครอบคลุม และ
สมัพนัธ์กบันิยามศพัท์ของตวัแปรท ัง้หมด 
 4. จดัทาํรา่งแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจยันําแบบสอบถามที่ได้สรา้งขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชิงเน้ือหาวา่แบบสอบถามมีการใช้ภาษาและลกัษณะของข้อความเหมาะสม
กบักลุม่ตวัอยา่งทีจ่ะดาํเนินการวจิยั 
 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วจิยัดําเนินการการทดสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเชื่อถือ 
ก่อนนําแบบสอบถามไปดําเนินการวิจยัใช้งานจริง โดยนําร่างแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทําการตรวจสอบคําถาม การใช้ภาษาในแบบสอบถาม เพื่อความ
ครอบคลุมเน้ือหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวดัความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหาการ
วิจยั รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจยัจะนําคําแนะนําของ
อาจารย์ทีป่รกึษามาปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม กอ่นนําไปใชง้านจรงิ  
 2. ผู้วิจยัได้มีการจดัทําแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบั
กลุม่ตวัอยา่งทีท่างผูว้จิยัใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั จาํนวน 30 คน เพือ่ทําการ
ตรวจสอบหาคา่ความเชื่อม ั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปจัจยัเจตคติต่อการทํางานของพนกังานบริษทั  
ภาพรวม 0.877 แสดงเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นความพงึพอใจในงาน 0.784 ดา้น
ความมีสว่นรว่มในงาน 0.637 และดา้นความผูกพนัตอ่องค์กร 0.902 คุณภาพชีวติ
ในการทํางานของพนักงานบริษัทภาพรวม 0.926 แสดงเป็นรายด้านดงัน้ี ด้าน
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คา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและยุตธิรรม 0.904 ดา้นความกา้วหน้าและความม ั่นคงในงาน 
0.910 และด้านปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมการทํางาน 0.826 ประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัภาพรวม 0.938 แสดงเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นคุณภาพ
ของงาน 0.856 ดา้นปรมิาณงาน 0.794 ดา้นเวลา 0.870 และดา้นคา่ใช้จา่ยในการ
ดาํเนินงาน 0.902  
 3. เมือ่ผูว้จิยันําขอ้บกพรอ่งมาปรบัปรุง แกไ้ข โดยขอคาํปรกึษาและผา่นความ
คิดเห็นและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาอีกคร ั้ง จนได้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ จึงนําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตวัอย่างตามที่ได้
กาํหนดไวใ้นงานวจิยั 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทีผ่า่นการแกไ้ขและผา่นความเห็นชอบ
จากอาจารย์ทีป่รกึษามาดาํเนินการจดัทาํแบบสอบถามออนไลน์ เพือ่ทาํการเก็บขอ้มูล
จากกลุม่ตวัอยา่งที่กําหนด จาํนวน 279 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างคือ พนกังานประจาํ และ
พนกังานสญัญาจ้างของบริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั ที่ปฏิบตัิงานจริงในปี 
2563  โดยการสุม่แบบแบง่ช ัน้ภูม ิ(Stratified sampling) และวธิีการสุม่อยา่งงา่ย 
(Simple Random Sampling)ใช้วิธีการจบัสลากโดยทํารายชื่อของบุคลากร
ท ัง้หมดแยกตามกลุม่ฝ่ายงาน มีเลขกาํกบัรายชื่อท ัง้หมด หลงัจากนั้นสง่แบบสอบถาม
ให้บุคลากรที่ถูกสุ่มได้ในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งหลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบ
จาํนวน 279 ชุดแลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการในข ัน้ตอนตอ่ไป ผูว้จิยัทาํการนําขอ้มูลทีไ่ด้
ไปวเิคราะห์คาํนวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูปทางสถติ ิSPSS  
7. เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล  
          เมือ่ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มูลที่
ไดม้าทาํการประมวลผลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตอ่ไปน้ี 
 1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล
ดงัน้ี  
           1.1 ใช้คา่รอ้ยละ (Percentage) และคา่ความถี ่(Frequency) กบัตวั
แปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การ
ทาํงาน ณ ทีท่าํงานปจัจุบนั   
           1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) กบัตวัแปรทีม่ีระดบัการวดัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก ่ปจัจยัเจตคตติอ่การทาํงาน
ของพนักงานบริษัท ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท และ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
 2. สถติอินุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 2.1 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน บริษทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั จําแนกตามเพศ ใช้การวเิคราะห์ข้อมูล
ดว้ยสถติทิดสอบ t-test ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.2 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน บรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั จําแนกตามอายุ ระดบัการศกึษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทํางาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
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แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสูก่าร
เปรียบเทียบรายคู ่โดยใชว้ธิีของ Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพือ่ศกึษาปจัจยัเจตคตติอ่การทาํงานของพนกังานบรษิทั และปจัจยั
คุณภาพชีวติในการทํางานของพนกังานบรษิทั ที่มีผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั จะใช้การวเิคราะห์ข้อมูล
ดว้ยสถติถิดถอยพหุคณู Multiple Regression Analysis 
ผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่องปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัตอ่ไปน้ี 
 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัสว่นบุคคลของของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) 
จํากดั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท และมีประสบการณ์
การทาํงาน ณ ทีท่าํงานปจัจุบนัระหวา่ง 1-3 ปี  
 ผลการวิเคราะห์ปจัจยัเจตคตติ่อการทํางานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทย
แลนด์) จาํกดั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดบัสําคญัมาก โดยเรียงตามลําดบัดงัน้ี ด้านความผูกพนัต่อองค์กร 
ดา้นความมีสว่นร่วมในงาน และด้านความพงึพอใจในงาน ปจัจยัคุณภาพชีวติในการ
ทํางานของพนกังานบริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ความสาํคญัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นคา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและยุตธิรรม 
อยู่ในระดบัปานกลาง ที่เหลือทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามลําดบัดงัน้ี ด้าน
ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมการทาํงาน และดา้นความกา้วหน้าและความม ั่นคงในงาน  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัสําคญัมาก โดยเรียงตามลําดบัดงัน้ี 
ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา ดา้นคณุภาพของงาน และดา้นคา่ใช้จา่ยในการดาํเนินงาน 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบริษทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั จําแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทํางาน สามารถสรุปการวิจยั ได้ดงัน้ี 
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั ทีมี่เพศตา่งกนั ทาํใหป้จัจยัทีส่ง่ผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั และพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี 
(ไทยแลนด์) จํากดั ที่มีอายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์
การทํางาน ต่างกนั ทําให้ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานโดย
ภาพรวมตา่งกนั 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเจตคติต่อการทํางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั สามารถสรุปการวจิยั ได้
ดงัน้ี ปัจจยัเจตคติต่อการทํางาน ด้านความมีส่วนร่วมในงาน ด้านความผูกพนัต่อ
องค์กร และด้านความพึงพอใจในงาน ที่มีผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั สามารถสรุปการวจิยั ได้
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ดงัน้ี ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมการทาํงาน มีผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน
บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั และปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทํางาน ด้าน
ความก้าวหน้าและความม ั่นคงในงาน ไม่มีผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั  
บทสรุปและอภปิรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั จําแนกตามปจัจยับุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทํางาน 
สามารถสรุป ไดด้งัน้ี 
 1.1 พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั ทีมี่เพศต่างกนั โดยภาพรวม 
มีปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานไมต่า่งกนัแสดง
ว่าเพศไม่มีผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของพนกังาน ดงันั้น ไม่ว่า
เพศชายหรือเพศหญิง ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานโดยภาพรวมที่คล้ายคลงึกนั ซึ่งสอดคล้องกบัวจิยัของ มารวย วชิาญยุทธนา
กูล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการปฏบิตัิงานของพนกังาน
โรงแรมระดบั 5 ดาว การศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นพนกังานโรงแรมเพศชาย
และเพศหญิงแตกต่างกนั มีประสิทธิผลการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ  
 1.2 พนกังานบริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั ที่มีอายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และประสบการณ์การทาํงานต่างกนั ทําให้ปจัจยัที่สง่ผลกระทบ
ตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานโดยภาพรวมต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั 
แสดงวา่อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และประสบการณ์การทาํงานมีผล
ต่อปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกบัการวิจยั
ของ สุรารกัษ์ สุพฒันมงคล (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัค่าตอบแทนที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษัทนิโปร (ประเทศไทย) 
จํากดั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลด้านอายุ ระดบั
การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทํางาน ของพนกังานที่ต่างกนั 
ทําให้มีประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของพนกังานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 
และยงัสอดคล้องกบัการวจิยัของ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ได้ศกึษาปจัจยัที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของพนักงานโรงแรมระดบั 5 ดาว พบว่า 
พนกังานที่มีประสบการณ์การทํางาน และระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสทิธิผลต่อ
การปฏบิตังิานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถติ ิ 
 2. ผลการศึกษาเจตคติต่อการทํางานที่มีผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 เจตคตติ่อการทํางาน ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความมีสว่นร่วมใน
งาน และด้านความผูกพนัต่อองค์กร มีผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงาน
ของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี(ไทยแลนด์) จํากดั ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็นว่า พนกังานให้
ความสาํคญัตอ่เจตคตติอ่การทาํงาน ด้านความพงึพอใจในงาน ในระดบัมาก ปรมิาณ
ของงานที่ได้รบัมีความเหมาะสม ลกัษณะของงานที่ได้ทํา เป็นงานที่ได้ใช้ความรู ้
ความสามารถอยา่งเต็มที ่เป็นงานทีถ่นดั ดา้นความมีสว่นรว่มในงาน ในระดบัมาก มี
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ความเห็นว่า มกัมีการอาสาทํางานที่ไม่ใช่งานของตน หวัหน้าไม่ได้รอ้งขอ มีความ
กระตือรือรน้เมื่อได้รบัมอบหมายงาน มีส่วนในการตดัสนิใจ เสนอความคดิเห็นใน
การทาํงาน และดา้นความผูกพนัต่อองค์กร ในระดบัมาก มีความเห็นวา่พนกังานรูส้กึ
ภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงและสว่นสาํคญัต่อความสาํเร็จขององค์กร รูส้กึดีที่ได้ทํางาน
ในองค์กรน้ี และไม่คดิที่จะลาออกจากองค์กรน้ี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ มารวย  
วิชาญยุทธนากูล (2560) ทําการศึกษา ปจัจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏบิตัิงาน
ของพนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว โดยพบว่า เจตคตติอ่การทาํงานของพนกังานมีผล
ทางบวกกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
 3. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลต่อปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท เอ็ฟซีซี(ไทยแลนด์) จํากดั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 3.1 คุณภาพชีวติในการทาํงานดา้นคา่ตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิรรม ทีมี่ผล
ตอ่ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี
(ไทยแลนด์) จาํกดั ซึง่ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ พนกังานบรษิทัใหค้วามสาํคญัตอ่คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ในระดบัปานกลาง มี
ความเห็นวา่คา่ตอบแทนยงัมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานพอประมาณ รายรบัยงัมี
บางเดือนที่ไม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายต่างๆ ยงัคิดว่าสวสัดิการบางตวัควรมีการ
เปลี่ยนแปลง ด้านความก้าวหน้าและความม ั่นคงในงาน ในระดบัมาก มีความเห็นว่า
พนกังานควรมีโอกาสได้รบัการฝึกฝนและพฒันาเพื่อตําแหน่งที่สูงขึ้นในหน้าที่การ
งาน เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพมีความชดัเจน ทําให้พนกังานรูส้ึกว่ามีความ
ม ั่นคง ซึ่งจะทําให้มีความรูส้กึอยากที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป และด้านปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมการทาํงาน ในระดบัมาก มีความเห็นวา่การทาํงานไดร้บัความรว่มมือจากเพือ่น
ร่วมงาน มีความสุขที่ได้ร่วมงานกนั ให้เกียรติกนั เคารพในสทิธิส่วนบุคคลของกนั
และกนั มีหวัหน้างานให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว โดยพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานมี
อทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
  
 4. ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จาํกดั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีมี่คา่เฉลีย่น้อยสุดคือ ดา้นคา่ใช้จา่ย
ในการดาํเนินงาน ท ัง้น้ีอาจเป็นเพราะยงัตระหนกัและกระตุน้ใหผู้อ้ืน่ใช้ทรพัยากรทีม่ี
อยู่ยงัไม่คุ้มค่าพอ มีการปฏบิตัิงานได้สําเร็จแต่ยงัไม่คุ้มคา่ และประหยดัทรพัยากร 
การนําทรพัยากรที่ใช้แล้ว มาพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานนั้นยงัมีไม่
เพียงพอ จึงทําให้มีผลกระทบน้อยต่อประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือด้านคุณปริมาณงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นลพรรณ บุญฤทธิ ์
(2558)  ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ีผลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัชลบุรีผลการศกึษาพบว่า โดยรวม มีคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3.78 ซึ่งอยู่
ในระดบัมาก โดยที่ ปรมิาณ อยู่ในระดบัความสาํคญัมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
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เวลา และด้านคุณภาพของงาน ตามลําดบั ในขณะที่ด้านคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
อยูใ่นระดบัความสาํคญัน้อยทีสุ่ด  
 
ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัคร ัง้น้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจยั เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการปรบัปรุงและวางแผนการบริหารงานให้พนกังานในบริษัท
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ ดงัตอ่ไปน้ี 
ปจัจยัสว่นบุคคล 
 1. ปจัจยัสว่นบุคคลด้านเพศ จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นว่า พนกังานบรษิทัที่
มีเพศต่างกนั ทําให้ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั ดงันั้น องค์กรจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจ
เกี่ยวกบัเรื่องปจัจยัด้านเพศของพนกังาน เพราะปจัจุบนับทบาทของเพศชายและเพศ
หญิงในสงัคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกบัเพศและปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานก็เปลีย่นไป เพศชายและเพศหญงิอาจจะมีปจัจยัทีส่ง่ผล
กระทบตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีเ่หมือนกนั 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์การทาํงาน ของพนกังานบรษิทัทีม่ีอายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดือน และประสบการณ์การทาํงานตา่งกนั ทาํใหป้จัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ
ในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั โดยภาพรวม
ต่างกนั ดงันั้น องค์กรควรให้ความสําคญัอย่างยิ่งเกี่ยวกบัปัจจยัด้านอายุ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทํางานของพนกังานบริษัท  
อาจเป็นเพราะพนกังานของบรษิทัมีหลากหลายอายุ มีช่องของอายุที่แตกต่างกนั ทํา
ให้แนวคดิ ความรบัผดิชอบต่างกนั จงึสง่ผลปจัจยัที่สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพใน
การปฏิบตัิงานต่างกนั การศึกษาที่ต่างกนั ทําให้มีวิธีคิด ทศันคติ การดํารงชีวิต
ประจําวนั และมีปจัจยัที่สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานที่แตกต่างกนั
ออกไปด้วย  พนกังานที่มีรายได้แตกต่างกนั โดยพนกังานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย 
ปจัจยัที่สง่ผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานอาจจะมีน้อยกว่าบุคลากรที่มี
รายได้มาก ดงันั้นบริษทัควรมีการปรบัฐานเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมกบังานที่
พนกังานนั้นๆ ทําอยู่ในบรษิทั ปจัจุบนัความสาํคญัของด้านประสบการณ์การทํางาน
ในบริษทัได้เปลี่ยนไป พนกังานบรษิทัที่มีประสบการณ์การทํางานไม่ว่าจะมากหรือ
น้อย จะสง่ผลทาํใหป้จัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานแตกตา่งกนั 
เจตคตติอ่การทาํงาน 
 1. ด้านความพึงพอใจในงาน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า เจตคติต่อการ
ทํางานด้านความพงึพอใจในงาน มีผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของ
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี(ไทยแลนด์) จาํกดั ดงันั้น บรษิทัควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่ง
มากในการจดัสรรงานใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณของงานตามทีไ่ดม้อบหมายในแตล่ะวนั
นัน้ รวมถงึงานเหลา่นัน้ตอ้งใหง้านตรงกบัคน ตรงกบัความสามารถ พนกังานจะไดใ้ช้
ความรูค้วามสามารถอยา่งเต็มที ่
 2. ดา้นความมีสว่นรว่มในงาน จากผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า เจตคตติ่อการ
ทาํงานดา้นความมีสว่นรว่มในงาน มีผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั ดงันั้นบริษทัควรให้ความสาํคญัโดยให้
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การสนบัสนุน ส่งเสริมพนกังานที่มีพฤติกรรมอาสาทํางาน มีความกระตือรือร้น
ทํางานที่ได้รบัมอบหมาย และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและเสนอความคดิเห็นใน
การทาํงาน 
 3. ด้านความผูกพนัต่อองค์กร จากผลการวจิยัแสดงให้เห็นวา่ เจตคตติ่อการ
ทาํงานด้านความผูกพนัตอ่องค์กร มีผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานบริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จํากดั ดงันั้น บริษัทควรให้ความสําคญักบั
พนักงานที่รกับริษัท ที่มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงและส่วนสําคญัต่อ
ความสาํเร็จของบรษิทั ทีรู่ส้กึดีในการทาํงานในบรษิทั และไมค่ดิลาออกจากบรษิทั 
คณุภาพชีวติในการทาํงาน 
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า 
คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีผลต่อปจัจยัที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท เอ็ฟซีซี(ไทย
แลนด์) จํากดั ดงันั้น บริษัทควรให้ความสําคญัด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุตธิรรมพอสมควร ตามความเหมาะสม โดยเพิม่ขึน้ทุกปีในอตัราที่พนกังานยอมรบั 
และยุตธิรรม 
 2. ด้านความก้าวหน้าและความม ั่นคงในงาน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า 
คุณภาพชีวติในการทํางานดา้นความกา้วหน้าและความม ั่นคงในงาน มีผลตอ่ปจัจยัที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท เอ็ฟซีซี(ไทย
แลนด์) จาํกดั ดงันั้น บรษิทัควรใหค้วามสาํคญัดา้นความก้าวหน้าและความม ั่นคงใน
งาน เป็นอย่างมาก ควรทําให้บุคลากรมีความรูส้กึว่าไม่อยากลาออกจากองค์กรและ
จะตอ้งทาํงานอยูใ่นองค์กรน้ีเพือ่ความอยูร่อดและมีความพงึพอใจในดา้นคา่ตอบแทน
และสวสัดิการต่างๆ ที่ได้รบั มีโอกาสได้รบัการฝึกฝนและพฒันาเพื่อเลื่อนตําแหน่ง
ในหน้าทีก่ารงาน เสน้ทางการเตบิโตในสายอาชีพมีความชดัเจน 
 3. ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมการทํางานจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า 
คุณภาพชีวติในการทาํงานด้านปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมการทาํงาน มีผลต่อปจัจยัที่สง่ผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงานของพนกังานบริษทั เอ็ฟซีซี(ไทยแลนด์) 
จาํกดั ดงันั้น บรษิทัควรใหค้วามสาํคญัดา้นปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมการทาํงานเป็นอยา่ง
มาก ควรทาํใหพ้นกังานมีความรูส้กึและทศันคตวิ่าการทาํงานไดร้บัความร่วมมือจาก
เพือ่นรว่มงานเป็นอยา่งดี มีความสุขทีไ่ดร้ว่มงานกนั และใหเ้กียรตกินั เคารพในสทิธิ
สว่นบุคคลของกนัและกนั มีหวัหน้างานให้ความช่วยเหลือ ให้คาํปรกึษาอย่างจรงิใจ 
เมือ่มีปญัหาเกดิขึน้ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การทาํวจิยัคร ัง้ตอ่ไป 
 1. เน่ืองจากปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เป็นเรือ่งที่
เกี่ยวกบัเจตคติของบุคคล ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรและเห็นได้อย่างชดัเจน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อม ดงันั้นก็สามารถทําการวิจยั
เรื่องน้ีซํ้าได้ โดยมีการทิ้งช่วงระยะเวลาออกนานพอควร ท ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ต่อการ
จดัการบริหารงานทรพัยากรบุคคล ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
บรษิทัใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 2. การศกึษาคร ัง้น้ีเป็นการศกึษาเฉพาะพนกังานบรษิทั เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) 
จํากดั เท่านั้น ในการวิจยั คร ัง้ต่อไป ควรที่จะขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและ
ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาพนักงานท ั้งหมดที่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรม
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ลาดกระบงั เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
ของพนกังานในกลุม่อุตสาหกรรมการผลติโดยรวม 
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