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บทคัดย่อ 

การค้นควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังาน 

ของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) ตามปัจจยัส่วนบุคคคล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือพนักงาน

บริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 690 ราย ท าการค านวณดว้ยวิธียามาเนไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 260 คนสุ่ม

ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิฐานตามสัดส่วน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย การวิเคราะห์ค่าที (t-test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถอยพหุคุณ (Multiple Regression 

Analysis)  

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีสถานภาพโสด 

หน่วยงานท่ีสังกดัส่วนใหญ่สายงานธุรกิจบริการและสายงานนวตักรรมองค์กร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อายุการท างาน 2 – 4 ปี 1) มีระดบัความคิดเห็นปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.04) ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน (�̅�= 4.10)  และระดบัความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเว่น 

จ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก (�̅� = 4.07) ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือดา้นคุณภาพ (�̅�= 4.10) 2) บุคลากรท่ี
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มี เพศ อายุ สถานภาพ และรายไดต้่อเดือน  ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 3) ปัจจยั

การท างานส่งผลเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน)  

ค าส าคญั : ปัจจยัการท างาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, บริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 

Abstract 
 This survey research aimed to (1) study factors effective work efficiency of employees in COM7 Public 
Company Limited (2) compare the opinion toword the work efficiency as classified by personal factors. Population 
of 690 personel staff computed by Yamane formula to derive at 260 sample size. The data were analyzed using 
Propotional Stratified Random Sampling statistics, were employed as a tool to collect data. Questionaire were 
distributed proportionally and conveniently. Data analysis employed both descriptive statistics include frequency, 
percentage, mean and standard deviation and inferential statistic include t-test, One-way ANOVA, and multiple 
Regression Analysis.  
 The study fiding reveal that most participants were females, aged between 25 and 35 years, single, Service 
and Innovation Organization department, average income between 20,001 – 30,000 bath, had a bachelor’s degree 
and age of work between 2 and 4 year. 1) Their opinion on factor effective work efficiency of employees all of 
factors is high level (�̅�= 4.04) and factor of work environment at a high level (�̅�= 4.10)  and their opinion Work 
efficiency of Employees all of factors is high level (�̅� = 4.07)  and factor of quality of work at a high level (�̅�= 
4.10). 2) Personal information including with different gender, age, marital status and income, was no differences 
the Factors Effective Work Efficiency of Employees. Factors effective work positively efficiency of Employees in 
COM7 Public Company Limited 
Keyword: Factor Effective Work, work efficiency, COM7 Public Company Limited 
บทน ำ 

 ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก เช่น การเปล่ียนแปลงอตัราก าลงัคน ขององคก์รท่ี

ถูกจ ากดัลดนอ้ยลง การปรับเปล่ียนโครงสร้างการท างาน การใชร้ะบบประกนั คุณภาพและ ผลกระทบจากเศรษฐกิจ

ท่ีตกต ่า ท าใหส้วสัดิการและผลตอบแทนท่ีไดรั้บลดนอ้ยลง ปัญหาดงักล่าวน้ี หากไม่เร่งแกไ้ขอย่างถูกตอ้ง จะท าให้

การปฏิบติังานของบุคลากร ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ีตอ้งการ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

อนัจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของหน่วยงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาทั้งหลายไม่ว่าจะยุ่งยาก มากน้อยเพียงใด สามารถแกไ้ขให้ส าเร็จลงได ้ดว้ยทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มี

ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน ใหป้ระสบผลส าเร็จ ทั้งต่อตนเองและองคก์ร  

 ดังนั้ น องค์กรสมัยใหม่ท่ีมีความพร้อมจึงจะมุ่งพัฒนาหน่วยงาน และทรัพยากรบุคคลไป พร้อมกัน             

โดยก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อผลงานท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งความรู้สึกท่ีผูป้ฏิบติังาน เกิดความพอใจในการ

ปฏิบติังานดว้ย จึงจะสามารถสร้างความส าเร็จในงาน ไดอ้ยา่งแทจ้ริง องคป์ระกอบของการบริหารขององคก์รต่างๆ 
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ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ปัจจยัส าคญัส าหรับการด าเนินงานท่ีส าคญัท่ีสุดคือ บุคลากรนับเป็น

ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด หากองค์กรใด สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลในการท างานให้เกิด ประโยชน์ไดสู้งสุด 

ย่อมสร้างความกา้วหน้าให้กบัองคก์ร ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางใจ ก าลงัใจ และความพึงพอใจ เป็นหัวใจส าคญัใน

การสร้างเสริมประสิทธิภาพของงาน และองค์กรสามารถสร้างความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ในการ

ปฏิบติังาน ทศันคติหรือความรู้สึก ของบุคคลท่ีมีต่องาน ท่ีปฏิบติัเม่ืองานนั้นไดรั้บ การตอบสนองทั้งทางดา้นวตัถุ 

และดา้นจิตใจ จึงท าให้ เกิดความตอ้งการปฏิบติังาน และ เต็มใจอุทิศเวลา แรงกาย ความคิด เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการ ของหน่วยงาน 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ อย่างหน่ึง ท่ีมีความส าคญัอย่าง

ยิง่ และสามารถสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษทั คือการท าใหค้นในองคก์ร ท างานดว้ยความสุข และมีประสิทธิภาพ 

และส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นได ้ก็มาจากเหตุปัจจยัต่างๆ นัน่เอง ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาวา่ในบริษทัคอม

เซเว่น จ ากดั (มหาชน) จะมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัใด เพื่อตอ้งการทราบว่า พนกังานมีคิดเห็น

เก่ียวกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร รวมไปถึง วิธีการท่ีเหมาะสม ท่ีจะน าไป พัฒนาปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง แกไ้ขให้บริษทั มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานมากขึ้นกว่าปัจจุบนั และการวิจยัในคร้ังน้ียงัเป็น

แนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอ่ืนๆ สามารถ น าไปประยกุตใ์ช ้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั 

(มหาชน)  

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) ตามปัจจยั

ส่วนบุคคคล 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วน

บุคคล 

2. ปัจจยัการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

 การวิจยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาปัจจยัในการท างาน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน 

ค่าจ้างและค่าตอบแทน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีท า และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นปริมาณงานดา้นเวลา และดา้นความประหยดัหรือความ

คุม้ค่าของทรัพยากร 
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2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชาการท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) จ านวน 690 คน 

ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชสู้ตรของยามาเน (Yamane) เป็นจ านวน 260 ตวัอยา่ง 

3. ระยะเวลาศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่ เดือน ธนัวาคม 2564 - กุมภาพนัธ์ 2565 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผนและเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้ฝ่ายบริหาร สามารถน า

ขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 
2. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการก าหนดปัจจยัส่งเสริมท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน

ของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏบติังานมากยิง่ขึ้น 
3. สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ตามยทุธศาสตร์การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รต่อไป 
4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิจยัคน้ควา้แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

องคก์รอ่ืนต่อไปในอนาคต 
ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ Peterson & Plowman สรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไว ้4 
ดา้น ประกอบดว้ย  
 1. คุณภาพงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพท่ีสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ช้ไดป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า และมีความพึง
พอใจในผลการท างานท่ีมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานท่ีมีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อ
องคก์รและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ  
 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดขึ้นจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดยผลงานท่ีปฏิบติั
ไดมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงาน หรือเป้ าหมายท่ีบริษทัวางไว ้และควรมีการวางแผน บริหารเวลา 
เพื่อใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีกก าหนดไว ้ 
 3. เวลา (Time) คือเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบังาน
และ ทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการทท างานใหส้ะดวก รวดเร็วขึ้น  
 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ 
จะตอ้งลงทุนนอ้ยและใหไ้ดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในดา้นของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนในการผลิต ไดแ้ก่ การ
ใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน วสัดุเทคโนโลย ีท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดัคุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 
 ทฤษฎีของการจูงใจ  

 เฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg et al., 1959)  เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก  (Frederick Herzberg) 
นักจิตวิทยาได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน ข้อสมมติฐานตามทฤษฎีน้ี  เฮอร์ซเบอร์ก ได้เ ช่ือว่า 
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คนหรือผูป้ฎิบติังาน จะปฎิบติังานได้ผลดี และมีประสิทธิภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผูป้ฎิบัติงาน 
เพราะความพึงพอใจในงาน  จะช่วยเพิ่มความสนใจ ในงานและเพิ่มความกระตือรือร้น ในการท างานมากขึ้น 
ย่ อ ม ท า ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต สู ง ขึ้ น  ใ น ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม  ห า ก เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ พ อ ใ จ ใ น ง า น แ ล้ ว 
ย่อม ก่อให้ เ กิดผลเ สียท า ให้คนไม่สนใจ  ไม่กระ ตือ รือ ร้น  ผลผลิตก็ตกต ่ า  หน้า ท่ีของผู ้บ ริหารก็คือ 
จะตอ้งรู้วิธีท่ีจะท าให้ผูป้ฎิบติังาน เกิดความพึงพอใจ เพื่อจะให้งานบรรลุเป้าหมาย  และผลผลิต ของงานสูงขึ้น 
เฮอร์ซเบอร์ก กล่าววา่มีปัจจยัอยู ่2 ประการ ท่ีเป็นแรงจูงใจท าใหค้น อยากท างาน คือ 
 ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ (Motivator factors) เป็นปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจ ในการท างาน มีอยู่ 
5 ประการ คือ 
                1. ความส าเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานได้เสร็จส้ิน และประสบความส าเร็จ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 2. การยกย่องนับถือหรือการยอมรับ คือการท่ีบุคคล  ได้รับการยอมรับนับถือ ทั้ งจากกลุ่มเพื่อน 
ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนทัว่ๆ ไป                                    
 3. ลกัษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะของงาน                                 
 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้รับผิดชอบ งานใหม่ๆ 
และมีอ านาจในการรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี  
 5. ความก้าวหน้า ในต าแหน่งการงาน การท่ีปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น ท าให้เกิดความพึงพอใจ  
ในการท างาน ก็เน่ืองจากวา่ ความช่ืนชมยนิดีในผลงาน และความสามารถ ของตน ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ในตนเอง  
                ปัจจยัค ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกนัการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหยอ่นประสิทธิภาพลง คือ  
 1. นโยบายและการบริหารงาน คือการจดัการและการบริหารองคก์าร  
 2. เงินเดือน หรือค่าจา้งแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรือค่าจา้ง
แรงงาน หรืออตัราการเพิ่มเงินเดือน                          
 3. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มิไดห้มายถึงการยอมรับนบัถือ 
 4. ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  
 5. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน คือ การติดต่อพบปะพูดคุยระหวา่งเพื่อนร่วมงานในองคก์าร 
 6. สถานภาพในการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อความสุขในการท างาน  
 7. วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือ
ความยติุธรรมในการบริหารงาน  
 8. ความมัน่คงในการท างาน คือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงของงานความมัน่คงขององคก์าร  
 9. สถานะของอาชีพ หมายถึง ลกัษณะของงาน หรือลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึก
ต่องาน เช่น การมีรถประจ าต าแหน่ง เป็นตน้   
 ทฤษฎีความคาดหวงั 
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 วิกเตอร์วรูม (Victor Vroom) ซ่ึง อธิบายไดด้ว้ยสูตร Motivation = Expectancy x Valence  

 แรงจูงใจ= ความคาดหวงั x คุณค่าของผลลพัธ์  
 มีความหมายวา่ระดบัแรงจูงใจเป็นไปตามระดบัความตอ้งการท่ีคนเรามีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
และระดบัความเป็นไปไดท่ี้เขาจะไดรั้บส่ิงนั้นทฤษฎีน้ีมีหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั คือ  
 1. ปัจจยัภายใน (ความตอ้งการ) และปัจจยัภายนอก (สภาพแวดลอ้ม) มีผลต่อพฤติกรรม ของบุคคล  
 2. พฤติกรรมใดๆ เกิดจากการตดัสินใจดว้ยตนเองของบุคคล  
 3. บุคคลมีความแตกต่างกนัในความตอ้งการความปรารถนาและเป้าหมาย  
 4. บุคคลจะเลือกใชพ้ฤติกรรมใดยอมเป็นไปตามการรับรู้ผลต่อเน่ืองจากพฤติกรรมนั้น  
 5. แรงจูงใยตามทฤษฎีน้ีจะเกิดขึ้นไดต้อ้งอาศยัตวัแปรส าคญัสองตวัประกอบกนัคือความคาดหวงั 
และคุณค่าของผลลพัธ์  
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 น่ิมนวล ทองแสน (2557,บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนักงาน  กลุ่มผลิตเค ร่ืองส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น  
เ ก่ียวกับองค์ประกอบ  ของความคาดหวังในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ีย  
มากไปหาน้อย  อันประกอบด้วย  ด้ านสภาพแวดล้อมในการท า งาน  และด้านความมั่นคงในงาน 
และพบว่ากลุ่มตัวอย่า  มีประสิทธิภาพการ  ท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยจ าแนกเป็นด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้่นส่วนบุคคล ซ่ึงมีค่า เฉล่ีย  เท่ากับ 4.24 และด้านผลการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 นอกจากน้ียงัพบว่า องค์ประกอบของความคาดหวงั ของพนักงาน กลุ่มธุรกิจผลิต 
เคร่ืองส าอางในเขตจงัหวดัปทุมธานี ทุกด้านมีความสัมพนัธ์กับปรสิทธิภาพการท างาน ของพนักงาน โดยรวม 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดคือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 ว่าท่ี ร.ต. อัครวฒัน์ นิธิจรวศ์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
เจา้หนา้ท่ีเทศกิจ ตามแผนปฏบติังานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร คือ ดา้นนโยบาย การบริหารงาน การวางแผน พบว่านโยบาย
และการบริหาร เป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของบุคลากรมากท่ีสุด ดา้นการมอบหมายงานของ 
ผูบ้งัคบับญัชา พบว่าการจดัแบ่งการปฏิบติัหน้าท่ี จดับุคลากรให้มีความเหมาะสม กบังานอย่างถูกตอ้ง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ดา้นทกัษะดา้นทกัษะความรู้ความเขา้ใจระบบงาน และความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน พบวา่
การมีความรู้ดา้นกฎหมายและใช้กฎหมายตามขั้นตอน ท าให้ การปฏิบติังานมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว ดา้นการ
ฝึกอบรมและการพฒันา พบวา่การอบรม การใชท้กัษะ เจรจาและทกัษะเฉพาะตวั เพื่อปรับใชใ้นการท างาน ดา้นการ
สนับสนุน ของผูบ้งัคบับญัชา พบว่าการท่ี ผูบ้งัคบับญัชาก าหนดแผนการปฏิบติังาน หรือวิถีทางปฏิบติังานเอาไว ้
เพื่อเป็นแนวทางของการ ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน พบว่าการน 
านวตักรรมใหม่ มาใช ้หรือการไดเ้ปล่ียนแปลงงาน (Innovation) โดยเนน้การเปลี่ยน สภาพบรรยากาศในการท างาน 



7 
 

รูปแบบ และวิธีการท างานใหม่ๆ ในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ ระหว่างผูร่้วมงาน พบว่าการท่ี หัวหน้างานมี
ความรับผิดชอบ ต่อการตดัสินใจและการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้การด าเนินกระบวนการได้ รวดเร็ว และด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบติั พบว่าเจา้หน้าท่ีเทศกิจสามารถปฏิบติังานดา้น กฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบติั
ชดัเจน ทนัก่อนเวลา ท่ีก าหนดตามแผน 

 กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ภายในส านักอ านวยการ
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ พบว่า 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม อยู่ในระดบั มาก 2) การวิเคราะห์
ปัจจยัของการท างานเป็นทีมจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา ประเภท ต าแหน่ง 
กลุ่มงาน ประสบการณ์การท างาน อตัราเงินเดือน มีค่าอิสระต่อกนักบัปัจจยั  การท างานเป็นทีม และไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติในระดบั 0.05 3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานเป็นทีมดา้นท่ีมี ล าดบัมากท่ีสุดของทั้ง 2 คณะ คือ ดา้นภาวะ
ผูน้ าทีม และดา้นท่ีมีล าดบันอ้ยท่ีสุดของทั้ง 2 คณะ คือ 8 ดา้นการติดต่อส่ือสาร 4) ปัจจยัการท างานเป็นทีมกบัการ
ท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติระดบั 0.05 และเป็นความสัมพนัธ์ระดบัมากทุกดา้น 

 กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556, บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนักงาน 
บริษทัซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบวา่ 

 1) ระดบัความเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัซันไชน์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัด การปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนการผลิตบริษัท ซันไชน์อินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลกัษณะงาน ด้านความรวดเร็วการในปฏิบติังาน 
ด้านความถูกต้องของการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความส าเร็จตรงเวลา ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 2) ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ บ ว่ า พ นั ก ง า น ท่ี มี เ พ ศ ,  อ า ยุ ง า น ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น  มี ค ว า ม เ ห็ น 
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังานแผนกวางแผนผลิตโดยรวม ไม่แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีอาย ุการศึกษา 
หน่วยงานและต าแหน่งงาน แตกต่างกนั มีความเห็น ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานแผนกวางแผน
ผลิตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น 
จ ากัด (มหาชน) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ พนักงานของ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนพนักงาน  690 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:มกราคม 2565) ใช้สูตร Yamane (1967) ค านวณ ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 260 คน และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิฐานตามสัดส่วน 
(Propotional Stratified Random Samplong) ประชากรแต่ละหน่วยงาน ดงัตาราง 1 
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ตำรำง 1 จ านวนประชากรของพนกังานแบ่งตามแผนกงานของบริษทัคอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 
หน่วยงานท่ีสังกดั ประชากร 

จ านวน (คน) 
ขนาดตวัอยา่ง 
จ านวน (คน) 

สายงานทรัพยากรบุคคล        23 9 
สายงานธุรกิจบริการและสายงาน 
นวตักรรมองคก์ร 

152 57 

สายงานบริหารผลิตภณัฑ ์และ
การตลาด 

122 46 

สายงานปฏิบติัการสาขา 107 40 
ฝ่ายขายและพฒันาธุรกิจคา้ปลีก 108 41 
สายงานการจดัการ 94 35 
สายงานบญัชีและการเงิน 84 32 

รวม 690 260 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนักงานบริษทั คอม

เซเวน่ จ ากดั (มหาชน) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน เป็นแบบ ตรวจสอบรายการ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการท างานของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 

ค าถามแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้าน

ค่าจา้งและค่าตอบแทน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า และดา้นความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคลในองคก์ร 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั 

(มหาชน) ค าถามแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นปริมาณงานดา้นเวลา และดา้นความประหยดัหรือความ

คุม้ค่าของทรัพยากร 

กำรทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

 1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน า 
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 2. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  Item – Objective  Congruence 

หรือ IOC) มากกวา่ 0.70 ทุกขอ้ 

 3. น าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นน าขอ้มูลมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม ปัจจยัการท างาน มีค่าความน่าเช่ือถือทั้งฉบบั เท่ากบั 0.973 และแบบสอบถาม ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.961 แสดงว่าแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน มีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้จึงน าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัต่อไปกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) บรรยายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ แบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั

หน่วยงาน โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.)  

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบ สมมติฐาน วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปร

อิสระ ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยั ดา้นการบริหารจดัการองค์การเพื่อประสิทธิภาพตาม

แนวคิดกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยใช้

เคร่ืองมือสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี  

  1) Independent Sample t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ ตวัแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม  

  2) One - Way ANOVA ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปร อิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 
  3) การทดสอบสมติฐานในการหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนกังาน
บริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้นัตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย และสรุปผล 
ผลกำรวิจัย 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 51.54 อายสุ่วนใหญ่

อยูใ่นช่วง 25 – 35 ปี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 86.54 ส่วนใหญ่มรสถานภาพโสด จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อย

ละ 88.08 หน่วยงานท่ีสังกดัส่วนใหญ่สายงานธุรกิจบริการและสายงานนวตักรรมองคก์ร จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21.92 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 66.92 ระดบั

การศึกษาส่วนใหญ่คือปริญญาตรี จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 อายุการท างานส่วนใหญ่ 2 – 4 ปี จ านวน 

182 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
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 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

บริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัในการท างาน 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัความคิดเห็น 
(เห็นดว้ย) 

1. สภาพแวดลอ้มในการท างาน 4.10 0.71 มาก 
2. ความมัน่คงในการท างาน 4.06 0.64 มาก 
3. ค่าจา้งและค่าตอบแทน 4.01 0.53 มาก 
4. การยอมรับนบัถือ 4.01 0.68 มาก 
5. ลกัษณะงานท่ีท า 4.02 0.70 มาก 
6. การติดต่อส่ือสาร 
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

4.04 0.64 มาก 

รวม 4.04 0.65 มำก 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คอม

เซเว่น จ ากดั (มหาชน)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

รองลงมา คือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64) ดา้นการ

ติดต่อส่ือสารความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64)   ด้าน

ลกัษณะงานท่ีท า (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70)  ตามล าดบั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต ่าสุด ซ่ึงความเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ดา้นค่าจา้งและค่าตอบแทน และดา้นการยอมรับนบัถือ มีค่าคะแนน

เฉล่ียเท่ากนั (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 และ 0.68 ตามล าดบั) 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ค่ำเฉลีย่ 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) 

ระดับควำมคิดเห็น 
(เห็นด้วย) 

1. ดา้นคุณภาพ 4.10 0.69 มาก 
2. ดา้นปริมาณงาน 4.01 0.67 มาก 
3. ดา้นเวลา 4.07 0.71 มาก 
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4. ดา้นความประหยดัหรือ
ความคุม้ค่าของทรัพยากร 

4.08 0.70 มาก 

รวม 4.07 0.69 มาก 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ระดบัความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเว่น 

จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพ (มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ซ่ึงความเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยมาก คือ ดา้นปริมาณงาน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67) 

 ส่วนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐำน 

 สมมติฐานท่ี 1 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ปัจจยับุคคล ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
t , F Sig.  

เพศ 1.748 0.082 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ 0.709 0.493 ไม่แตกต่าง 
สถานภาพ 2.153 0.144 ไม่แตกต่าง 
หน่วยงานท่ีสังกดั 9.153 0.000* แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา 4.494 0.004* แตกต่าง 
รายไดต้่อเดือน 0.941 0.392 ไม่แตกต่าง 
อายงุาน 5.419 0.001* แตกต่าง 

 จากตารางท่ี 4 พบว่าบุคลากรท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ และรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น 
จ ากดั (มหาชน) 
ตารางท่ี 5 ปัจจยัการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ปัจจัยกำรท ำงำนส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

b 𝛃 t Sig 
ค่าคงท่ี .208  1.342 .181 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน .138 .142 2.145 .033** 
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ความมัน่คงในการท างาน .200 .186 2.496 .013** 
ค่าจา้งและค่าตอบแทน -.062 -.047 -1.232 .219 
การยอมรับนบัถือ .217 .212 2.610 .010** 
ลกัษณะงานท่ีท า .109 .110 1.499 .135 
การติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน 

.358 .330 5.218 .000** 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากตารางท่ี 5 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ โดยใช้ค่า VIF พบว่า ค่า VIF ของตวัแปร

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในการยอมรับความมัน่คงในการท างาน ค่าจา้งและค่าตอบแทน มี

ค่า 7.138 1.902 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้งหมด ไม่มีความสัมพนัธ์กนั และการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง (DW) พบว่าเท่ากบั 1.977 ซ่ึงอยู่ระหว่า 1.5 – 2.5 แสดงว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มี

ความสัมพนัธ์ภายในตวัเอง ผลการวิเคราะห์ R-sqaure (R2) มีค่าเท่ากบั 0.858 แสดงว่า ตวัแปรมีความเก่ียวขอ้งกนั 

ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั มหาชน 6 ดา้นท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยใช้ค่ามาตรฐาน (beta) พบว่าปัจจัยการท างานด้านการติดต่อส่ือสาร 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) 

มากท่ีสุด (.330) รองลงมาคือดา้นการยอมรับนบัถือ ความมัน่คงในงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ลกัษณะงานท่ี

ท า ตามล าดบั (.212, .186, .142, .110) ส่วนดา้นค่าจา้งและค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) นอ้ยท่ีสุด (-.047) และค่าคงท่ีของสมการในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากบั 

0.208 

 ผลการวิเคราะห์จึงสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น 

จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 

 สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

 Y = 0.208 +.357 (การติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน) + .271 (การยอมรับนบัถือ) + .200 (ความ

มัน่คงในงาน) + .138 (สภาพแวดลอ้มในการท างงาน) 

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 Z = .330 (การติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน) + .212 (การยอมรับนบัถือ) + .186 (ความมัน่คงใน

งาน) + .142 (สภาพแวดลอ้มในการท างงาน) 
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 จากสมการอธิบายไดว้่า ปัจจยัการท างานส่งผลเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 

หากปัจจยัการท างานดา้นการติดต่อส่ือสารความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานเพิ่มขึ้น .357 หน่วย โดยควบคุมตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 

อภิปรำยผล 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั 

(มหาชน) สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัคอมเซเว่น จ ากัด 
(มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัคอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความ
มัน่คง  การยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานท่ีท า และการติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ตามล าดบั และล าดบั
สุดทา้ยคือปัจจยัดา้นค่าจา้งและค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัสภาพแวดลอ้มในองคก์รเป็น
หลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ น่ิมนวล ทองแสน (2557) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การท างานของพนักงานกลุ่มผลิตเคร่ืองส าอาง  ในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็น 
เก่ียวกับองค์ประกอบของความคาดหวัง  ในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ีย  
มากไปหาน้อย อันประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความมั่นคงในงาน และพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นคุณภาพงานอยูใ่นระดบัมากสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ รองลงมา
คือด้านความประหยดัหรือความคุม้ค่าของทรัพยากร ด้านเวลา และด้านปริมาณงาน ตามล าดับ ทั้งน้ีบริษทัเป็น
องคก์รเอกชนท่ีตอ้งมีความแม่นย  า และคุณภาพของงานท่ีอยูใ่นระดบัสูง เพื่อตอบสนองแก่ลูกคา้ และผูม้าใชบ้ริการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของว่าท่ี ร.ต. อคัรวฒัน์ นิธิจรวศ ์(2559, บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของเจา้หน้าท่ีเทศกิจ ตามแผนปฏบติังานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร คือ ดา้นนโยบาย การ
บริหารงาน การวางแผน พบวา่นโยบายและการบริหาร เป็น ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานของบุคลากร
มากท่ีสุด ดา้นการมอบหมายงานของ ผูบ้งัคบับญัชา 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั 
(มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายกุารท างานของพนกังาน
บริษทัคอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ี เน่ืองจาก
พนกังานบริษทัคอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) มีความเห็นต่อการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัซัน
ไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบว่าผลการเปรียบเทียบ พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ และอายุงาน แตกต่างกนั มีความ
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คิดเห็น ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของพนกังานแผนกวางแผนผลิตโดยรวม ไม่แตกต่างกนั พนกังานท่ีมีอายุ 
การศึกษา หน่วยงานและต าแหน่งงาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ การปฏิบติังานของพนกังาน แผนก
วางแผนผลิตแตกต่างกนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

4. ปัจจยัการท างานส่งผลเชิงบวกกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกรวิภา งามวุฒิวงศ ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ภายในส านกัอ านวยการส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ปัจจยัการท างานเป็นทีมกบัการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติระดบั 0.05 และเป็นความสัมพนัธ์ระดบัมากทุกดา้น 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั คอมเซเวน่ จ ากดั 

(มหาชน) มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. จากการศึกษาพบว่า สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั

คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ค่าจา้งและค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดบัมาก แต่อยู่ล  าดบัสุดทา้ยจากดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการเพิ่มค่าจา้งและค่าตอบแทนเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของสวสัดิการให้มากขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่า องค์กรเห็นคุณค่าของพนักงานและเป็นท่ีพึ่งพิงของ
พนกังานได ้และยงัอยากท่ีจะท างานเพื่อองคก์รต่อไป 

2. จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีควรไดรั้บการพฒันาปรับปรุงคือ ดา้นปริมาณงาน 
ดั้งนั้น ปริมาณงาน    ท่ีให้ในแต่ละวนั แต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาส ควรจะเหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป 
และพนกังานจะสามารถปฏิบติัไดโ้ดยไม่เขม้งวดจนเกิดความรู้สึกวา่บงัคบัใหท้ า 

3. ปัจจัยการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท คอมเซเว่น จ ากัด 
(มหาชน) ภาพรวมพบว่าส่งผลในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน การยอมรับนับถือ 
และการติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดงันั้น ผูบ้ริหารควรพฒันาดา้นองคก์รให้มากขึ้น ท่ีอาจจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในอนาคต อาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อองคก์รเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติมท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน เช่น ภาวะผูน้ า 

ความเครียดในการท างาน ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ ซ่ึงน่าจะมีขอ้คน้พบอีกหลายประการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การวิจยั 

 2) ควรศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานภายในองคก์ร หรือประชาการกลุ่มอ่ืน เช่น องคก์รท่ี

ประกอบธุรกิจในอุตาหกรรมเดียวกนั ว่ามีปัจจยัแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกนัอย่างไร เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการวางแผนการบริหารงาน 
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