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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยในการทํางานและระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 3. เพื่อศึกษาปจจัยในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. 

ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 

100 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ  t-test 

แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปน

รายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยสวน

บุคคล ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนงงาน และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน 

ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตกตางกัน และ พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร 

จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยสวนบุคคล ดานอายุงาน ที่แตกตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ไมแตกตางกัน และปจจัยในการทํางาน ดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน ดานความสัมพันธกับ

บุคคลในที่ทํางาน และดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน  สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)  โดยผลการหาความสัมพันธระหวางปจจัยในการ

ทํางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดคาประสิทธิภาพของการทํางาน R2 เทากับ  0.435 และอธิบาย

ความสัมพันธของปจจัยทั้ง 5 ดานตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน   ไดรอยละ  43.5 ดังนั้น

ผูบริหารขององคกรควรใหความสําคัญในการปรับปรุงปจจัยในการทํางานเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน; ปจจัยในการทํางาน 

 

Abstract: 

The objectives of this study were 1) to study level of the working factor and level of 

performance efficiency among employees of T. A. C. Consumer Public Company Limited. 2) 

to study the comparison of performance efficiency among employees of T. A. C. Consumer 

Public Company Limited by personal factors. 3) to study working factors affecting 

performance efficiency among employees of T. A. C. Consumer Public Company Limited. 

 The sampling group was 100 people of employees of T. A. C. Consumer Public 

Company Limited. The questionnaire was used to be a tool for collecting data. The collected 

data were analyzed by statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One – Way ANOVA (F-test), in case 

of it  had statistical significantly different, LSD was used to test hypothesis for each pair in 

order to see which pair  were different and Multiple Regression. 

 The results of hypothesis testing showed that employee in T. A. C. Consumer Public 

Company Limited with personal factor in term of gender, age, education, position and income 

per month were found to be significantly related with performance efficiency. In contrast, 

working period had no significant relationship with performance efficiency. Moreover, the 

working factor with three aspects: the work environment, personal relationships in the 

workplace and moral at work had significant relationship with performance efficiency among 

employees of T. A. C. Consumer Public Company Limited. The relationship between the 

working factors and performance were examined by Multiple Regression. The coefficient of 

determination (R2) was  0.435 and the model was explained 43.5% for performance efficiency. 

Therefore, the top management should focus for improving the working factors in order to 

increase the performance efficiency. 

 

Keywords: Performance Efficiency, Working Factor 

. 

 



3 

 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยเผชิญกับความทาทายในเร่ืองการพัฒนาเพื่อเสริมสราง

ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยาง

รวดเร็ว ซึ่งสงผลใหภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการตองปรับตัวใหสอดคลองรับกับความ

ตองการของผูบริโภค ทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศชาติ 

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบในทุกมิติ ทุกชวงวัย ใหเปน

คนดี เกง และมีคุณภาพ เพื่อพรอมที่จะสรางสรรนวัตกรรมการผลิตและการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพอยาง

สูงสุดเพราะมนุษยเปนกลไกหลักสําคัญขับเคลื่อนองคกรไปอยางมั่นคง หากพนักงานนั้นไดรับการจูงใจโนม

นาวที่ดี ก็จะสงผลใหการผลิตหรือบริการที่ดีและมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูบริหารที่มีหนาที่ที่

สําคัญในการจูงใจโนมนาวใหผูปฏิบัติงานรวมมือรวมใจกับปฏิบัติงานเพื่อใหประสบความสําเร็จตอตนเองและ

องคกร  

การที่องคกรใดองคกรหนึ่งจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมาจาก

การที่บุคลากรที่มีขวัญและกําลังใจซึ่งเปนแรงจูงใจที่สําคัญในการปฏิบัติงานทั้งนี้บริษัทที่ผูวิจัยใหความสนใจ

เปนกรณีศึกษา คือ บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งองคกรหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 15 ป ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจําหนายเคร่ืองดื่มประเภทชา 

กาแฟ และสินคาไลฟสไตลเพื่อจําหนายใหแกลูกคาผาน ชองทางการจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

จากความสําเร็จดังกลาวทรัพยากรมนุษยขององคกรนี้เปนกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปขางหนาได 

ดังนั้นการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางสม่ําเสมอ เพื่อให

การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงมอบงานไดตรงตามเวลาที่กําหนด แตปจจุบัน บริษัทที. เอ. 

ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) มีการขยายปริมาณการขายที่เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกคาที่เพิ่ม

มากข้ึน  แตประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับการเจริญเติบโตขององคกร อาจเนื่องมาจาก 

พนักงานขาดความรูความเขาใจในเนื้องานที่แทจริง สภาพบรรยากาศในการทํางานยังตึงเครียดเกินไป หรือ

ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในองคกร ฯลฯ เพราะฉะนั้นการจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่ตนมีความถนัด 

บุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งสงผลทําใหงานจะมีประสิทธิผลอยางถูกตอง รวดเร็ว และ

ทันเวลาดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 

ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) เพื่อตองการทราบวา พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวปจจัยที่มีสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางไร รวมไปถึงแนวทางหรือวิธีการที่จะนําไปตอยอด เพื่อพัฒนา ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงองคกร ใหมีประสิทธิภาพการดําเนินงานมากข้ึน และการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยอาจจะเปนแนวทาง

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบริษัทอ่ืน ๆ และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยในการทํางานและระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. 

เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด 

(มหาชน) โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปจจัยในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. 

คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่สังกัดสํานักงาน

ใหญ และ สังกัดโรงงานบานบงึ ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 126 คน (ขอมูลอางอิงจากฝายทรัพยากรบคุคล 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2562) และการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสูตรของทาโร ยามา

เน (Yamane) พรอมทั้งกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 5% 

จากสูตรคํานวณได 96 คน แตทางผูวิจัยปองกันการความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม จึงขอเพิ่ม

จํานวนกลุมตัวอยางอีก 4 คน เปนจํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่สังกัดสํานักงานใหญและสังกัดโรงงานบานบึง  

จํานวน 100 คน  โดยมีวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 

2. การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซู

เมอร จํากัด (มหาชน)  โดยจะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยกัน 3 ดาน คือ ดานปริมาณของงาน 

ดานคุณภาพของงาน และดานความรวดเร็วในการทํางาน และศึกษาดานปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอายุงาน รวมทั้ง ปจจัยในการทํางาน 5 ดาน คือ ดาน

ความรูความสามารถของงาน ดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน 

ดานความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน และดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. พนักงานบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุงานของ ที่แตกตางกัน สงผลทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

2. ปจจัยในการทํางาน อันไดแก ความรูความสามารถของงงาน สภาพบรรยากาศในการทํางาน 

ความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน ความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางาน สงผล

ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงปจจัยในการทํางานและระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. 

ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) เพื่อนําผลที่ไดรับไปกําหนดแผนหรือแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลขององคกร รวมทั้งการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด 
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2. เพื่อทราบผลของการเปรียบเทียบของปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนา

ระบบงานตามขีดความสามารถของแตละบุคคล 

3. เพื่อทราบถึงปจจัยในการทํางานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. 

ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) เพื่อกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยางสูงสุด 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎี 

ประสิทธิภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา

“ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการงาน” และนักการจัดการชื่อดังอยาง Perter F. Drucker ป 1967 ได

กลาววา ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการใชทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุ

จุดมุงหมายขององคกรไดเปนอยางดี ซ่ึงแนวดคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

(Efficiency) โดยทั่วไปมักหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) เมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่

ดี ก็จะถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงและในทางกลับกันถามีผลการปฏิบัติงานที่ไมดีก็จะถือวามี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ํา ซึ่งนักวิจัยในประเทศไทยและตางประเทศตางไดใหความหมาย 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือประสิทธิภาพการทํางาน ดังตอไปนี้ รัตนชนก จันยัง (2556) ไดให

ความหมายของประสิทธิภาพในการทํางาน วา การปฏิบัติงานใหไดมีความถูกตองในงานภายในเวลาที่

กําหนดใหบรรลุวัตถุประสงคของงานและใหใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สงผลสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพใน

การทํางานของพนักงานทุกระดับภายในองคกรภายใตขอบเขตวิธีการซ่ึงองคกรระบุไวเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมายตามตัวชี้วัดในงานที่องคกรกําหนด และ      อัครเดช ไมจันทร (2560) ใหความหมาย

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วา ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีกับองคกร เปนการปฏิบัติงาน

อยางมีข้ันตอนตามระยะเวลาที่กําหนดและมีผูรับผิดชอบดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพในการทํางาน และ กนกกาญจน ชวดสุวรรณ (2556) ใหความหมายประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน วา การใชทรัพยากรในการดําเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุงหวังผลสําเร็จและผลสําเร็จนั้นไดมา

โดยการใชทรัพยากรนอยที่สุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับของ

องคการ นอกจากนี้ ประทีป  วจีทองรัตนา (2558) ไดใหความหมายของประสิทธิผลการปฏิบัติงาน วา การที่

บุคคลสามารถปฏิบัติตามหนาที่ของตนเองได สอดคลองกับบทบาทองคกร บรรลุเปาหมายของงานที่วางไว 

Peterson and Plowman (1953) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของประสิทธิภาพไว 4 ขอดวยกัน

คือ 1. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน โดย ผลงานที่

ปฏิบัติไดมีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กําหนดในแผนงานหรือเปาหมายที่บริษัทวางไว และควรมีการวางแผน

บริหารเวลาเพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายที่กําหนดไว 

2. คุณภาพของงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูงคือผูผลิตและผูใชไดประโยชนคุมคาและมีความพึง

พอใจผลการทํางานมีความถูกตองไดมาตรฐานรวดเร็วนอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพควรกอเกิดประโยชนตอ

องคกรและสรางความพึงพอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ  
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3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตองตามหลักการ เหมาะสมกับ

งานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทํางานใหสะดวกรวดเร็วข้ึน  

4. คาใชจาย (Costs) ในการดําเนินการทั้งหมดจะตองเหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะตองลงทุนนอย

และไดผลกําไรมากที่สุดประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิตไดแกการใชทรัพยากรดาน

การเงินคนวัสดุเทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัดคุมคาและเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อัครเดช ไมจันทร (2560) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุม

อุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงานที่

แตกตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน

ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอายุงาน ไมมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ปจจัยในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 

ดาน (ความรูความเขาใจในงานที่ทํา สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน ความ

มั่นคงกาวหนาในงาน ขวัญและกําลังใจในการทํางาน) มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได

รอยละ 5.4 ที่ระดับนัยสําคัญ <0.01 

สมพงศ รัตนุพงศ (2559) ไดศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พนักงานศูนยขาว SMM พบวา รายไดของพนักงานสงผลตอคุณภาพในการทํางาน กลุมตัวอยางประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง ทุกดานอยูในระดับสูง โดยเรียงตามความสําคัญจากความรวดเร็ว

ในการทํางาน คุณภาพงานและปริมาณงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ดาน มีความสัมพันธในเชิง

บวกกับระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยเฉพาะในประเด็นความเปนประโยชนตอสังคม 

ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552) ทําการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาโรจนะ พบวา พนักงานที่มีเพศ รายได

เฉลี่ยตอเดือน และสภาพการจาง ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนพนักงานที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและอายุงานตางกัน 

มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 และปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลาํดบั

จากมากไปหานอยตามดานตาง ๆไดดังนี้ คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน ดานความรูความเขาใจ

ในงานที่ทํา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานขวัญและกําลังใจในการทํางานและดานความมั่นคง

กาวหนาในงาน  

สมยศ แยมเผื่อน (2551) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร 6 ดาน (เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน) ที่แตกตางกัน มีผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานที่แตกตางกัน นอกจากนี้ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ทํางานของพนักงานปฏิบัติการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non – experimental design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษา

ตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบวิจัยเชิงตัดขวาง (Cross sectional studies) กลาวคือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว  

ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่สังกัดสํานักงานใหญ 

และ สังกัดโรงงานบานบงึ ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 126 คน (ขอมูลอางอิงจากฝายทรัพยากรบุคคล วันที่ 

10 กุมภาพันธ 2562) และการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสูตรของทาโร ยามาเน 

(Yamane) พรอมทั้งกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 5% จาก

สูตรคํานวณได 96 คน แตทางผูวิจัยปองกันการความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม จึงขอเพิ่มจํานวน

กลุมตัวอยางอีก 4 คน เปนจํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่สังกัดสํานักงานใหญและสังกัดโรงงานบานบึง  

จํานวน 100 คน  โดยมีวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนเคร่ืองมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยที่คําถามในแบบสอบถามเปนลักษณะคําถามปลายปดและปลายเปด โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 

ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ของผูที่ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนคําถามเก่ียวกับดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอายุงาน 

แบบสอบถามเปนคําถามลักษณะแบบมีคําตอบใหเลือก โดยมีจํานวนคําถาม 6 ขอ 

ตอนที่ 2 ปจจัยในการทํางาน ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับดานความรูความสามารถของงาน ดานสภาพ

บรรยากาศในการทํางาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน ดานความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน และ

ดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน เปนคําถามเพื่อการประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ มีคําถามทั้งหมด 24 

ขอ 

ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) เปน

คําถามเก่ียวกับดานปริมาณของงาน ดานคุณภาพของงาน ดานความรวดเร็วในการทํางาน เปนคําถามเพื่อ

การประเมินการปฏิบัติ 5 ระดับ มีคําถามทั้งหมด 13 ขอ 

ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม เก่ียวกับ กิจกรรมที่มีสวนชวยในการสงเสริมปริมาณของงานที่เพิ่มข้ึน อยาง

มีคุณภาพและรวดเร็วตามเวลาที่กําหนด โดยแบบสอบถามในตอนนี้เปนคําถามประเภทปลายเปด ที่ใหผูตอบ

แบบสอบถามเสนอขอคิดเห็นเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงองคกร 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ใชคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

กลุม ซึ่งไดแก ปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

และอายุงาน  
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2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งไดแก ปจจัยในการทํางาน และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 

3. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด 

(มหาชน) โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ จะใชสถิติ t – test ในการวิเคราะหขอมูล 

4. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด 

(มหาชน) โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

และ อายุงาน  จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหาก

การวิเคราะหพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 

5. ศึกษาปจจัยในการทํางาน ประกอบดวย ดานความรูความสามารถของงาน ดานสภาพบรรยากาศใน

การทํางาน ดานความสัมพนัธกับบุคคลในที่ทํางาน ดานความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน และดานขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร 

จํากัด (มหาชน) จะใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลของการวิจัย 

พนักงานบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ

ระหวาง 25 – 30 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานในตําแหนงพนักงานถึงพนกังานอาวุโส มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท และมีอายุงานที่ทําที่บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ต่ํา

กวา 3 ป 

พนักงานบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ไดแสดงความคิดเห็นกับปจจัยในการทํางานโดย

ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก โดยมีคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.89 และ 0.37 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.15 

และรองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ดานความรูความสามารถ

ของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และ ดานความ

มั่นคงกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ตามลําดับ  

พนักงานบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ใหระดับการปฏิบัติกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติมาก โดยมีคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 4.00 และ 0.53 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานปริมาณของงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

เทากับ 4.06 และรองลงมาคือ ดานคุณภาพของงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01ดานความรวดเร็วในการทํางาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลําดับ 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. 

คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในทางกลับกัน พนักงาน 

บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุงาน ที่แตกตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ 0.05  

ปจจัยในการทํางาน ดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน และดาน

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซู

เมอร จํากัด (มหาชน) โดยที่ดานที่มีผลสูงสุดคือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน ในทางตรงกันขาม 

ปจจัยในการทํางาน ดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน ดานความรูความสามารถของงาน และดานความ

มั่นคงกาวหนาในการทํางาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซู

เมอร จํากัด (มหาชน)  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ย และ อายุงาน 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา เพศชายในบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง ทั้งในดานปริมาณของงาน คุณภาพของงาน และความรวดเร็วในการทํางาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญาพร ฐิติพงศ (2558) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคคลในบริษัทกอสราง: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอนสตรัคชั่น จํากัด พบวา 

เพศของพนักงานในบริษัทกอสรางที่แตกตางกัน จะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพงาน 

ดานปริมาณงาน ดานเวลาและดานคาใชจายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา อายุในชวงที่นอยกวา 25 ป และ มากกวา 

45 ป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกวาชวงวัยอ่ืน ๆ ทั้งในดานปริมาณของงาน คุณภาพของงาน 

ความรวดเร็วในการทํางาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุมธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา อายุ

ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานที่แตกตางกัน 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานปริมาณของงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วในการทํางาน  

สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนชนก จันยัง (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ

ทํางานของพนักงานในองคกรไมแสวงผลกําไร พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการ

ทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีตําแหนงงานตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา พนักงานรายวัน และระดับผูจัดการข้ึนไป 

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานปริมาณของงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วในการทํางาน  

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนิศร ยืนยง (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
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การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองในเขตอําเภอเมืองปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี พบวา ระดับพนักงาน

ที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี . คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา พนักงานที่มีรายต่ํา

กวา 10,000 บาท  ทั้งในดานปริมาณของงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วในการทํางาน  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพการทํางานของพนักงาน

กลุมธุรกิจผลิตเคร่ืองสําอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพ

การทํางานที่แตกตางกัน 

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุงานตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งผลวิจัยพบวา พนักงานที่มีรายต่ํากวา 10,000 บาท  

ทั้งในดานปริมาณของงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วในการทํางาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ธนกร 

กรวัชรเจริญ (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงาน บริษัท 

ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) พบวา อายุงานของพนักงานที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปน

ทีมดานการแกไขปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพที่แตกตางกัน 

ในสวนผลการศึกษาปจจัยในการทํางาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. 

เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) สามารถอภิปรายวา ปจจัยในการทํางานดานความรูความสามารถของงาน 

ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) โดย

ผูวิจัยใหความคิดเห็นวาพนักงานของบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด สวนใหญไดมีความรูความสามารถ

ของงานตนเองไดเปนอยางดี เนื่องจากมีการสอนงานและการฝกอบรมกอนการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ

ปฏิบัติที่ทางบริษัทไดกําหนดไว ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย อัครเดช ไมจันทร (2560) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา 

ที่พบวา ปจจัยการทํางานดานความรูความเขาใจในงานที่ทํา สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

ปจจัยในการทํางานดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) โดยผูวิจัยใหความคิดเห็นวา พื้นที่ในการปฏิบัติงานที่

ดี เชน แสงสวางที่พอเหมาะ ไมมีเสียงรบกวน อุณหภูมิที่พอเหมาะ สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ จะ

สงเสริมใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดีกวา พื้นที่ในการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ แยมเผื่อน (2551) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานบรรยากาศในการ

ทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ 

ปจจัยในการทํางานดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) โดยผูวิจัยใหความคิดเห็นวา ความสัมพันธที่ดีระหวาง

เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และ ผูบริหาร จะชวยใหการปฏิบัติงานของพนักงานมีความรวดเร็วข้ึน อีกทั้งยัง

ปริมาณของงานและคุณภาพของงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานมีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกันและกอ

เกิดความสามัคคีกันในการทํางาน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552) ซึ่งทําการศึกษา
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ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส 

(ประเทศไทย) จํากัด สาขาโรจนะ พบวา ปจจัยดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

ปจจัยในการทํางานดานความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี . คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) โดยผูวิจัยใหความคิดเห็นวา พนักงานที่มี

ความสามารถที่โดดเดน จะไดรับงานที่ทาทายความสามารถเพิ่มข้ึน อีกทั้งยังบริษัทจะมีการปรับตําแหนง

พนักงานอยูปละ 2 คร้ัง อีกทั้งยังไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน  ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สมพงศ รัตนุพงศ (2558) ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานศูนยขาว SMM  พบวา คุณภาพชีวิตการทาํงานดานความกาวหนาและความมั่นคงใน

งาน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ปจจัยในการทํางานดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) โดยผูวิจัยใหความคิดเห็นวา หากทีมบริหารหรือ

ผูบังคับบัญชามีความเอาใจใสกับพนักงานทุกระดับ ทุกชั้นอยางทั่วถึง จะทําใหพนักงานมีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานเพื่อเปาประสงคของบริษัท และสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดียิ่งข้ึน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ แยมเผื่อน (2551) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานความรูความสามารถ

ของงาน สงผลตอประสิทธภิาพการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด 

(มหาชน) แสดงใหเห็นวา พนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยสวนบุคคล ดาน

เพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานตําแหนงงาน และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน ทําให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวมแตกตางกันสวนพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซู

เมอร จํากัด (มหาชน) ที่มีปจจัยสวนบุคคล ดานอายุงาน ที่แตกตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารของบริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) จึง

ไมตองสนใจปจจัยสวนบุคคลดานอายุงาน แตควรสนใจเร่ืองปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับ

การศึกษา ดานตําแหนงงาน และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน เพราะปจจัยเหลานี้ มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ดังนั้นผูบริหาร ตองบริหารงานผาน

ปจจัยในการทํางาน ทั้งดานความรูความสามารถของงาน ดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน ดาน

ความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน ดานความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน และดานขวัญและกําลังใจในการ

ทํางาน ที่มีความหลากหลาย กับพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่

แตกตางกัน เพื่อทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในดานปริมาณงาน ดานคุณภาพงาน 

และดานความรวดเร็วในการทํางานดียิ่งข้ึน  

ปจจัยในการทํางาน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร 

จํากัด (มหาชน) โดยมีขอเสนอแนะ คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็น
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วา ปจจัยในการทํางานดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัท  ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ผูบริหารและหัวหนาสายงานทุกทาน ควร

สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม หรือการกอความสามัคคีข้ึนในองคกร ซึ่งพนักงานจะตองมีปฏิสัมพันธที่ดี

กับหัวหนางาน และ เพื่อนรวมงาน โดยแสดงใหเห็นถึงการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคีในการทํางาน 

รวมทั้งการใหเกียรติยกยองซึ่งกันและกัน เพื่อแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยในการทํางานดานขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร 

จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ผูบริหาร ควรตระหนักและใหความสําคัญแกขวัญและกําลังใจกับพนักงานในทุกระดับ 

ทุกตําแหนงอยางทั่วถึงและยุติธรรม เพราะขวัญและกําลังใจในการทํางานเปนคุณลักษณะทางดานจิตใจของ

ผูปฏิบัติงานที่ไมสามารถมองเห็นได แตสื่อผานถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานซึ่งมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานอยางมีความตั้งใจเพื่อเปาประสงคหลักขององคกร 

ดานสภาพบรรยากาศในการทํางาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยในการทํางานดานสภาพ

บรรยากาศในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร 

จํากัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันขาม ดังนั้น ผูบริหารและฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ควรลด

ความสําคัญในการจัดสภาพพื้นที่ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในบางเร่ือง เชน เคร่ืองมือและ

อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  แสงสวาง ไมมีเสียงรบกวน อุณหภูมิในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวายังมีปจจัยอ่ืน ๆนอกเหนือจากปจจัยที่ไดศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการศึกษาคร้ังถัดไปจึงควรศึกษาตัวแปรที่มีความเหมาะสม

สอดคลองกับบริบทขององคกร เชน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานลักษณะของการทํางาน ดาน

นโยบายและการบริหาร ดานทศันคติในการทํางาน เปนตน 

 2. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะพนักงาน บริษัท ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน) 

ดังนั้นเพื่อใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายยิ่งข้ึนควรขยายขอบเขตดานประชาการที่ใชในการศึกษาให

ครอบคลุมยิ่งข้ึน เชน พนักงานบริษัทอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาความแตกตางทางสังคม คานิยม ความคิดของประชา

การที่ทําการศึกษา 
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