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บทคัดย่อ 

        การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท   
ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลกระทบ ได้แก่  คุณภาพชีวิตในการท างาน และความเครียดในการท างาน โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 165 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - 
Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 
30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท และมีระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 3.91) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย (�̅� = 4.18) ความเครียดในการท างาน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.84) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความกดดันด้านเวลา (�̅� = 
2.94) และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅� = 4.06) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การท างานให้บรรลุเป้าหมาย (�̅� = 4.14) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่มีเพศ ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (2) คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ความเครียดในการ
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ท างาน ซึ่งประกอบด้วย ความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวล ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิต ความเครียดในงาน ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to examine Impact quality of work life and job stress affecting  
performance effectiveness of staffs in Susco Pub Co., Ltd. Head office Impact include Demographic 
factors, quality of work life and job stress. The 165 sample were drawn from population of staffs in 
Susco Pub Co., Ltd. Head office. 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 staffs of Susco Pub Co., Ltd. Head office of the respondents 
were female under 30 years old , Bachelor's Degree or equivalent, received monthly income of 15,000 

– 25,000 bath and had worked 10 years or more. Quality of work life were at high level ( �̅� = 3.91). 

When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean were safe working conditions (�̅� 
= 4.18). Job Stress were at moderate level (�̅� = 2.84). When each aspect, it was found that the aspect 

has the highest mean was pressure of time     (�̅� = 2.94). The Performance Effectiveness of Staffs in 

Susco Pub Co., Ltd. Head office was rated at a high level (�̅� = 4.06). When each aspect, it was found 

that the aspect has the highest mean was Work towards the goal. (�̅� = 4.14). 
 The results of hypothesis test show that (1) Staffs of Susco Pub Co., Ltd. Head office with 
different sex, education and work experience had different overall the performance effectiveness. (2) 
Quality of work life, balance of work life, and family had effect the performance effectiveness of Staffs 
in Susco Pub Co., Ltd. Head office at statistical significance of 0.05 levels. (3) Job stress,   time pressure 
and anxiety  had no effect the performance effectiveness of Staffs in Susco Pub Co., Ltd. Head office at 
statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Quality of Work Life, Job Stress, Performance Effectiveness 
 
บทน า 

ปี พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจไทยเปิดศักราชใหม่ด้วยความหวังว่าจะกลับมาขยายตัวดีกวา่  ปี พ.ศ. 2562 แต่
ภาวะ "VUCAWorld" ท าให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะชะลอตัวและต่ ากวา่ระดับศักยภาพเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 (COVID-19) (สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์, 2563) ในปีนี้จะพบว่ามีผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมเริ่มทยอยปดิตัวลงมากข้ึน ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่นัน้ จะพบเห็นความพยายามในการลดตน้ทุน
หรือบริหารต้นทุนกันมากข้ึน ซึง่สุดท้ายก็หนีไม่พน้ที่จะท าการลดจ านวนพนักงานลง แต่หากไม่ใช้วิธีการลดจ านวน
พนักงานลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรให้คุ้มค่าต่อองค์กรมากที่สุด ซึ่งเปน็โจทยท์ี่ท้าทาย
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ผู้บริหารเป็นอย่างมาก (พสุ เดชะรินทร,์ 2563) และไม่เพียงแตล่ดต้นทนุจากการลดจ านวนพนกังานแล้วยงัต้อง
พิจารณาเร่ืองคุณภาพของพนักงานซึ่งสะท้อนมาจากคุณภาพชวีิตในการท างานโดยที่ Hackman & Suttle (1977)  
กล่าวไว้วา่ องค์กรที่มีประสทิธิภาพเกิดจากบุคลากรภายในองคก์รร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมทั้งมีความสุขที่
เป็นสมาชิกขององค์กรมีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงขององค์กรซึ่งหมายถึงคุณภาพชวีิตของคนในองค์กร  และในขณะที่
ภาวะตึงเครียดจากการท างาน  Warr (1990) กล่าวว่าความเครียดในการท างานส่งผลกระทบตอ่ทั้งตัวพนักงานและ
ต่อองค์การที่พนักงานท างานอยู่  

ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะพนักงานเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้องค์กร ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายต้องให้ความส าคัญกับ คุณภาพชีวิตในการท างาน รวมถึง
ความเครียดในการท างานด้วย เพื่อรักษาพนักงานไว้ให้คงอยู่ต่อไปในองค์กร และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
 บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดกลางล าดับที่หนึ่งในห้า และเป็นหนึ่งใน
องค์กรที่ให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างจริงจัง โดยได้
แถลงไว้ในพันธกิจต่อพนักงาน ข้อ 2. ว่า “ จะน านวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอโดยมุ้งเน้นเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีและมีความมั่งคง” โดยบริษัทมีพนักงานโดยรวม 1,956 คนใน
การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2563)
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะพนักงานของบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานซึ่งถือเป็น
ทรัพยากรและศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรที่มีค่าอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าและ
ประสบความส าเร็จได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบคุณภาพชีวิตและความเครียดในการ
ท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพื่อน าผลการวิจัย
ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานและลดความเครียดในการท างาน เพื่อให้
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

4. เพื่อศึกษาความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
  
ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบคุณภาพชีวิตและความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ที่ปฏิบัติงานจริง
ในปี 2563 จ านวนทั้งสิ้น 280 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยใช้การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 
จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 165 คน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
  - ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน  

- คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย 
ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการ
ท างาน และด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว 

- ความเครียดในการท างาน ได้แก่ ความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวล 
  3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ได้แก่  

1. ความรู้ความเข้าใจในงาน  
2. คุณภาพของงาน  
3. การท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

สมมติฐานที่ 3 ความเครียดในการท างานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

2. ท าให้ทราบถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานและความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

4. เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพชีวตในการท างานและความเครียดในการท างานของพนักงาน 
เพื่อส่งเสริมให้มีประสิทธิผลในการปฎิบัติงานที่ด ี
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แนวคิดและทฤษฎี 
1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 สุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา (2557) กล่าวว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การผลิตที่ประหยัดเวลาที่สุด หรือ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลนั้น ปัจจัยน าเข้าจะพิจารณาถึงความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ 
ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้คือ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

สุภาภรณ์ วงศ์กรเชาวลิต (2560) ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของความส าเร็จในการด าเนินงาน
เพื่อที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานที่ได้ก าหนดเอาไว้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

Peterson and Plowman (1953) ให้แนวคิดด้านองค์ประกอบในการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จ าแนก
ออกเป็น 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  

1) คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และได้รับความพึง
พอใจทั้ง 2 ฝ่าย โดยผลงานถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน มีความรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร  

2) ปริมาณของงาน (Quantity) ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้ตามมาตรฐานที่องค์กรคาดหวังไว้ โดยที่มาตรฐาน
นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีความเหมาะสมและสามารถท าได้จริง  

3) เวลา (Time) เป็นสิ่งส าคัญและเป็นหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางแผนและบริหารเวลาให้ดีด้วยตนเอง โดย
การใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวก รวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก าหนดเหมาะสม  

4) ค่าใช้จ่าย (Cost) ทุกองค์กรคาดหวังเป็นพื้นฐานเดียวกันว่า ต้นทุนการด าเนินงานหรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ควรน้อยที่สุดและคุ้มค่าที่สุด ในขณะเดียวกันกับการที่องค์กรได้ผลก าไรมากที่สุด แต่ในทางปฏิบัติองค์กรต้องค านึงถึง
ความเป็นไปได้ ดังนั้นเพื่อให้มีประสิทธิผลในการด าเนินงานสูงสุด องค์กรจึงจ าเป็นต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุด และอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Optimum) ซึ่งประสิทธิผลในแง่ของค่าใช้จ่าย คือ การใช้ทรัพยากรขององค์กร 
การใช้แรงงาน เงิน วัสดุวัตถุดิบต่าง ๆ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุด และเกิดการสูญเสีย
น้อยที่สุด   
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 แนวคิดของ Walton (1975) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตในการท างานว่าเป็นค าที่มีความหมายกว้าง มิใช่แค่การใช้
เวลาในการท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง หรือการมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก หรือการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้น 
แต่ยังรวมไปถึงความต้องการ และความปรารถนาให้ชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ดีขึ้นด้วย โดยเป็นลักษณะการ
ท างานที่ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของบุคคล พิจารณาจากคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพ
ตัวบุคคล หรือสังคม เรื่องสังคมขององค์กรที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ   

Hackman and Suttle (1977) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่า เป็นสิ่ง
ที่สนองต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับคนงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับผู้บริหาร 
หรือระดับเจ้าของบริษัท การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะท าให้คนมีความพึงพอใจแล้ว ยังส่งผลต่อสภาพสังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และที่ส าคัญคุณภาพชีวิตการท างานจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันใน
องค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตราการขาดงาน การลาออกจากงาน และอุบัติเหตุในการท างานลดน้อยลง ในขณะที่
ประสิทธิผลขององค์กรในด้านขวัญและก าลังใจ ในด้านความพึงพอใจในงาน ไปจนถึงคุณภาพและปริมาณของผลผลิตนั้น
เพิ่มสูงขึ้นด้วย 
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Huse and Cummings (1985) ได้กล่าวถึงลักษณะของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะต่าง ๆ 8 ด้าน ดังนี้  

 1. รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง การได้รับรายได้และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานที่สังคมก าหนด หรือกฎหมายก าหนดไว้และผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าได้รับความ
ยุติธรรม เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากงานอ่ืน   

2. สถานที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏบิัติงานใน
สภาพแวดล้อมที่ดี สถานที่ท างานปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพ   

3. โอกาสการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการส่งเสริมและมีโอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ท า โดยพิจารณาจาก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ งานที่ใช้ทักษะ 
ความสามารถ งานที่มีความท้าทาย งานที่ผู้ปฏิบัติมีความเป็นตัวของตัวเองในการท างาน งานที่ได้รับการยอมรับว่าส าคัญ 
และงานที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลการท างาน 

4. ความก้าวหน้า หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้า และขึ้นสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
5. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การที่สถานที่ท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่

ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ปราศจากการแบ่งแยก และผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเชื่อม
สัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ  

 6. ลักษณะการบริหารงาน หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม มีความยุติธรรมในการบริหารงาน 
บุคลากรได้รับการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากร  

7. ความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างานกับชีวิตด้านอ่ืน หมายถึง การที่บุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการ
ท างานกับช่วงเวลาที่อิสระจากงาน มีความสมดุลของการท างานกับการใช้เวลาว่างและเวลาที่ใช้ในครอบครัว มีช่วงเวลาที่
ได้ผ่อนคลายจากภาวะหน้าที่รับผิดชอบ 

8. ความภูมิใจในองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่เกิดความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง 
และได้รับรู้ว่าองค์กรสร้างประโยชน์ต่อสังคม และรับผิดชอบต่อสังคม 
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในการท างาน 
 Cooper and Marshal (1976) ได้กล่าวไว้ว่า ความเครียดในงานเป็นความรู้สึกที่เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่
ต้องเจอในการท างาน ได้แก่ สภาวะการท างานที่ไม่ดี ปริมาณงานที่มากเกินไป ความขัดแย้งและความสับสนในบทบาทที่
ได้รับ งานที่ท าต้องรับผิดชอบสูง และความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ดี ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้บุคคลเกิดความกดดัน มี
ผลท าให้เจ็บป่วยทางร่างกายและเสียสุขภาพจิต ซึ่งสามารถแบ่งความเครียดในงานออกเป็น 2 ด้าน คือ ความกดดันด้าน
เวลา และความวิตกกังวล 
 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
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การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้ครบตามจ านวนที่ต้องการจะน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ  
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 280 คน ผู้วิจัย
ได้ใช้สูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% โดยผลจากการค านวณหากลุ่มตัวอย่างได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 165 คน หลังจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมทั่ว
ประชากร ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นภูมิตาม
แผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท 
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเป็นเครื่องมือหลักที่
น ามาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้มานั้นไปก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มานั้นจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ 
ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ 
ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน และด้านความสมดุลในชีวิตงานและ
ครอบครัว มีค าถามทั้งหมด 27 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเครียดในการท างาน เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการท างาน ได้แก่ 
ความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวล มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เป็นค าถามที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในงาน คุณภาพของงาน 
และการท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีค าถามทั้งหมด 8 ข้อ 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร

ทั้งหมด 
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม 
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5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้งานจริง 
โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาในแบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุม
เนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความ
ครอบคลุมด้านเนื้อหา 
 2. การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 40 คน เพื่อท าการตรวจสอบค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมเท่ากับ 0.900 ด้าน
สภาพการท างานที่ปลอดภัยเท่ากับ 0.920 ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถเท่ากับ 0.873 ด้านการได้รับการ
ยอมรับในสังคมเท่ากับ 0.868 ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างานเท่ากับ 0.943 และด้านความสมดุลในชีวิตงาน
และครอบครัวเท่ากับ 0.932 ความเครียดในการท างาน ความกดดันด้านเวลาเท่ากับ 0.774 และความวิตกกังวลเท่ากับ 
0.920 และค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ความรู้ความเข้าใจในงานเท่ากับ 0.867 คุณภาพของงานเท่ากับ 0.717 และการท างานให้บรรลุเป้าหมายเท่ากับ 0.893     
 3. เมื่อผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น
ชั้นภูมิตามแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท หลังจากได้ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากโดยท ารายชื่อของพนักงานทั้งหมด โดยมีเลข
ก ากับหน่วยรายชื่อทั้งหมด หลังจากนั้นส่งแบบสอบถามให้พนักงานที่ถูกสุ่มได้ในแต่ละแผนก ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้ว น าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS  
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน   
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ความเครียดในการท างาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้



9 
 

  2.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนกตาม
เพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test 
  2.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ Least-Significant 
Different (LSD)  
  2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน และความเครียดในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
Multiple Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องผลกระทบคุณภาพชีวิตและความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 
บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ 
ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน 
ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ และด้านการให้สิ่งตอบแทนที่
ยุติธรรม  

ผลการวิเคราะห์ความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญปานกลาง โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ ความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวล 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ 
การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ความรู้ความเข้าใจในงาน และคุณภาพของงาน                                                            
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่มีเพศ ระดับการศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกัน ท าให้
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน และพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่มีอายุและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน    
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวม ด้านความสมดุลในชีวิตงาน
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และครอบครัว มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ในทุกด้าน 
ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในงาน คุณภาพของงาน และการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และเมื่อพิจารณาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน โดยแยกเป็นรายด้าน ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม และด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมมีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ในด้านคุณภาพของงาน 
 ผลการวิเคราะห์ความเครียดในการท างานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ความเครียดในการท างานในภาพรวม และรายด้านซึ่งประกอบด้วย 
ความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวล ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ คุณภาพของงาน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ผลการศึกษาพบว่า ระดับความ
คิดเห็นด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้
ดังนี ้
  2.1 พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถอธิบายได้ว่า โดยธรรมชาติร่างกายเพศชาย และเพศ
หญิงต่างกัน เพศชายจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าเพศหญิง จึงท าให้เพศชายสามารถที่จะท างานหนัก และคล่องแคล่ว 
ว่องไว มากกว่า และระดับการศึกษาท าให้มีวิธีคิด ทัศนคติ การด ารงชีวิตประจ าวันต่างกัน และเนื่องด้วยปัจจุบัน
ความส าคัญของระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรได้เปลี่ยนไปซึ่งปจัจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้มีระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน และนพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานีพบว่า เพศ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และยังสอดคล้องกับวิจัยของ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวที่พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
  2.2 พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท า
ให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมต่่างกัน แสดงว่าอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ มารวย วิชาญยุทธนากูล (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวพบว่า พนักงานที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว  
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 3. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีผลต่อระดับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษัท ซัสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว 
ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากพนักงานมีเวลาในการท างานและวันหยุดที่เหมาะสมสามารถร่วมท ากิจกรรม
กับครอบครัวโดยไม่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นันทา โสรัตน์ (2558) ที่ท าการศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน และความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย 
ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสังคมและด้านความเป็นประชาธิปไตยใน
การท างาน ไม่มีผลต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซึ่งผู้วิจัย
มีความเห็นว่า พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้าน
การให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ ด้านการ
ได้รับการยอมรับในสังคมและด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างานในระดับมาก มีความเห็นว่า บริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) มีสวัสดิการด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้ตัวเงินมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เพื่อเป็นการทดแทนค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ มี
การจัดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านให้เป็นไปตามกฎหมาย พนักงานมีความปลอดภัย
ในทุกขณะที่ท างานในสถานท างานตามปกติ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ท าให้พนักงานได้รับการพัฒนาและฝึกฝนการท างานไปในตัวจากการท างานในปัจจุบัน มีการยอมรับในคุณค่าของ
พนักงานภายในองค์กรตามหลักความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กรจนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันและได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติ
ตามหลักสากลและเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ขององค์กรมีสิทธิ
เสรีภาพในการท างานภายใต้หลักการของสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วจึงท าให้ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Huse and Cummings (1985) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตในการท างานสถานที่
ท างานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน และการบูรณาการทางสังคม ในการที่
สถานที่ท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา มีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน ปราศจากการแบ่งแยก และผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ และสอดคล้องกับวิจัยของ 
สมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว 
SMM พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนา
ความสามารถ และด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 4. ผลการศึกษาความเครียดในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ความเครียดในการท างาน ความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวล ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
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ส านักงานใหญ่ ให้ความส าคัญต่อความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวลในระดับปานกลาง เนื่องด้วย  บริษัท ซัสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) มีการจัดประชุมวางแผนงานล่วงหน้า โดยจะท าการก าหนดเวลาที่ส่งงานที่ชัดเจน และมีการสอบถามกับ
พนักงานว่าติดขัดในส่วนใดหรือไม่ พนักงานทุกคนจึงวางแผนงานของตนเองไว้ล่วงหน้าได้ จึงไม่เกิดการคุกคามในเรื่อง
กดดันเวลาในการท างานหรือวิตกกังวล เป็นผลท าให้ไม่ส่งต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีความเครียดของ Selye  (1983) ได้กล่าวถึง ความเครียดว่าเกิดจากร่างกายรับรู้ถึงการถูกคุกคาม สิ่งคุกคามเป็นได้
ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิมพ์ ศรีทองค า (2559) ท าการศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงาน 
ภาวะผู้น า ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในบริษัทเอกชนที่น าเข้าและจัดจ าหน่าย
สินค้าแฟชั่นแห่งหนึ่ง โดยพบว่า อิทธิพลของปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานด้านความวิตกกังวลไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในบริษัทเอกชนที่น าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและ
วางแผนการบริหารงานให้พนักงานในบริษัทมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ดังต่อไปนี ้
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงาน
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงควรเน้น
ประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศของพนักงาน เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันบทบาทของเพศชายและเพศหญิงใน
สังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศและก็เปลี่ยนไป เพศชายและเพศหญิงอาจจะมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไม่
เหมือนกัน และควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องระดับการศึกษาของพนักงาน การศึกษาที่ต่างกัน อาจท าให้มีวิธี
คิด ทัศนคติ การด ารงชีวิตประจ าวันต่างกัน อีกทั้งควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงาน เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันความส าคัญของระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรได้เปลี่ยนไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
ท าให้ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท   
ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
ปัจจัยด้านอายุของพนักงาน และไม่ควรเน้นประเด็นเกี่ยวกับด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงาน เนื่องด้วยพนักงานอาจ
ได้รับสวัสดิการหรือปัจจัยด้านอ่ืนที่ท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจ จึงท าให้ถึงแม้พนักงานจะมีรายได้ที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่
ส่งผลให้ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
 1. คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีผลต่อระดับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความส าคัญด้านความสมดุล
ในชีวิตงานและครอบครัวของพนักงาน องค์กรอาจจัดท าแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในความเหมาะสมของเวลาท างาน
กับเวลาพักของพนักงานและน าผลความพึงพอใจที่ได้มาเป็นแนวทางและพัฒนา เพื่อให้พนักงานเกิดความสมดุลในชีวิต
งานยิ่งขึ้น องค์กรควรท าให้การปฏิบัติงานในองค์กรส่งผลดีถึงชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัวของพนักงานมีความสุข 
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 2. คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านโอกาส
ก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม และด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน 
ไม่มีผลต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ดังนั้น องค์กรไม่
ควรให้ความส าคัญด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนา
ความสามารถ ด้านการได้รับการยอมรับในสังคมและด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน เนื่องจาก องค์กรมีการ
พิจารณาและให้ความส าคัญกับการให้สิ่งตอบแทนแก่พนักงานอย่างยุติธรรม มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาความ
สะอาด และมีการจ้างชุดรักษาความปลอดภัยที่มีความช านาญ มีนโยบายที่ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการจัดกิจกรรม สร้างความสามัคคี ท าให้พนักงานทุกคนรับรู้ได้
ถึงการอยู่กันเป็นครอบครัว มีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรได้ปฏิบัติสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้มาโดยตลอดจนเป็นปกติ ท าให้พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจจึงไม่ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ความเครียดในการท างาน 
 1. ความเครียดในการท างาน ความกดดันด้านเวลา และความวิตกกังวล ไมม่ีผลต่อระดับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ดังนั้น องค์กรจึงไม่ควรให้ความส าคัญความกดดัน
ด้านเวลา และความวิตกกังวล เนื่องจาก องค์กรมีการจัดประชุมวางแผนงานส าหรับเดือนถัดไปทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์
สุดท้ายของเดือน โดยจะท าการก าหนดเวลาที่ส่งงานที่ชัดเจน และมีการสอบถามกับพนักงานว่าติดขัดในส่วนใดหรือไม่ 
ก่อนที่จะก าหนดวันที่ที่แน่นอนเป็นปฏิทินงานออกมา พนักงานทุกคนจึงวางแผนงานของตนเองไว้ล่วงหน้าได้ จึงไม่เกิด
ความกดดันด้านเวลา และพนักงานในองค์กรมีความสุขในการท างาน จึงท าให้ไม่เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ความ
วิตกกังวลจึงไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นเรื่องที่ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและ
ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตในการท างาน ความเครียดในการท างาน และอาจมีด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นการวิจัยซ้ าในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระท า โดยควรหาตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
ท าการวิจัยซ้ า และควรมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการบริหารงานบุคคลและความส าเร็จ
ขององค์กร 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่เท่านั้น ในการวิจัย 
ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาพนักงานทั้งหมดในบริษัท ซัสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) ทั้งพนักงานของส านักงานใหญ่ และพนักงานของสถานีบริการทุกสาขา เพื่อให้ทราบถึงระดับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งบริษัท 
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