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บทความ 

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ 

พนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 จ าแนกดงัน้ี 1.) เพื่อ

ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส Covid-19 ท่ีแตกต่างกนัจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 2.) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการ

ท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน

ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดของร้านเชสเตอร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 

มีระดบัจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ระดบัรายไดต่้อเดือนโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 

10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด มีประสบการณ์การท างานท่ีร้านอาหาร ณ ปัจจุบนั 1-3 ปี 

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิ ติ  Independent T-Test, One Way ANOVA  และ  Multiple Linear 

Regression พบว่า 1. พนกังานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และประสบการณ์การท างานท่ี

ร้านอาหาร ณ ปัจจุบนั แตกต่างกนั มีประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติ และ 2. คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัส Covid-19 มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ค าส าคญั: ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด, พนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด, คุณภาพชีวิตการท างาน, ประสิทธิผล

การปฏิบติังาน, เช้ือไวรัส Covid-19 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objectives of this study “Factors affecting the Performance Effectiveness of 

Employees in fast food restaurant During the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak” were 1.) 

to study the performance effectiveness during the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak of 

fast-food restaurant employees with different personal attributes and 2.) to ascertain whether quality 

of work life during the Coronavirus disease (COVID-19) outbreak had an influence on the 

performance effectiveness of fast-food restaurant employees. Questionnaires were used to collect 

data from the sample of Chester’s employees. Data were analyzed employing Independent T-Test, 

One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis. The majority of the respondents were female 

aged under 20 with a 6th grade or equivalent. Most of them had 1-3 years working experience at 

current restaurants with single with salary ranging from 10,001-20,000 Baht. The findings showed 

that employee’s performance effectiveness varied significantly by sex, ages, educational levels, 

salaries and work experience at current restaurants; the quality of work life during the Coronavirus 

disease (COVID-19) outbreak had a statistically significant influence on performance effectiveness. 
 

Keywords: Fast food restaurant, Employees in fast food restaurant, Personal Attributes, Quality 

of Work Life, Performance Effectiveness, Coronavirus disease (COVID-19



 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคชาวไทยมีความนิยมท่ีจะเลือกรับประทานอาหารนอกบา้นเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากวิถี

ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป จากครอบครัวขนาดใหญ่ขยายออกเป็นครอบครัวเด่ียว และดว้ยลกัษณะงานท่ีจะตอ้ง

ออกไปท านอกบา้น รวมไปถึงลกัษณะท่ีอยู่อาศยัท่ีไม่อ านวยต่อการประกอบอาหารภายในบา้น ท าให้

ครอบครัวหลายครอบครัวในปัจจุบันเลือกท่ีจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือเลือกท่ีจะ

รับประทานอาหารปรุงส าเร็จจากร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีก าลงัเป็นท่ีน่าสนใจใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากสภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในสังคมก าลงัเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุค 4.0 ผูบ้ริโภคก าลงั

ตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว รสชาติท่ีดีและคุณภาพ ไปพร้อม ๆ กนั ร้านอาหารจึงเป็นส่ิงท่ีจะตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างตรงจุด จึงท าให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากข้ึนในธุรกิจร้านอาหาร หน่ึงใน

รูปแบบร้านอาหารท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองคือ ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด จากการท่ีธุรกิจร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ด

ก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากอาหารฟาสต์ฟู้ดสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งดี นอกจากดา้นรสชาติท่ีถูกปากผูบ้ริโภคแลว้ อีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าให้ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดเป็น

ท่ีนิยมนั้นคือ มาตรฐานท่ีคงท่ี รวมไปถึงดา้นสุขอนามยัซ่ึงไดรั้บการรับประกนัตามมาตรฐาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัใหค้วามใส่ใจมาก จึงท าใหร้้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดไดรั้บความสนใจท่ีเพิ่มข้ึน  

 แต่ในปัจจุบันปี พ.ศ.2563ได้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ซ่ึงเป็นโรคติดต่อซ่ึง

สามารถติดต่อจากคนสู่คนได ้ทั้งจากของเสียจากร่างกาย กระบวนการหายใจ รวมไปถึงการสัมผสัวตัถุ

ติดต่อกนั ในช่วงแรกของการระบาดในประเทศไทยทางภาครัฐไดอ้อกมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัส Covid-19 ซ่ึงมาตรการท่ีออกมานั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อการปฏิบติังานในภาคส่วนต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งร้านอาหารท่ีเป็นสถานท่ีท่ีมีการไหลเวียนของประชาชนอยูต่ลอดเวลาท าการ รวมไปถึง

การท างานท่ีตอ้งพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลกั ในสภาวะการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 จึงส่งผลกระทบ

อย่างมากต่อการท างานของบุคคลากรภายในร้านอาหาร ท าให้รูปแบบการท างาน และการให้บริการมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมเน่ืองจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ดว้ย

รูปแบบการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอาจจะส่งผลให้ประสิทธิผลของบุคลากรเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม ซ่ึงประสิทธิผลท่ีเปล่ียนแปลงไปอาจจะส่งผลต่อการท างาน และการบริการลูกคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารควรค านึงถึงประสิทธิภาพของพนกังานดว้ย เน่ืองจากประสิทธิผลของบุคลากรจะส่งผลต่อลูกคา้ 

ทั้งในดา้นคุณภาพ และการบริการ 

 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้ผูว้ิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคลากรในร้านอาหาร ซ่ึงเป็นตัว 

ขบัเคล่ือนให้ร้านอาหารสามารถผ่านพน้สภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ไปได ้ท าให้ผูว้ิจยั



 

 

มองเห็นถึงจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดท่ีเม่ือรวมเขา้ดว้ยกนั จะมีบทบาทส าคญัต่อการขบัเคล่ือนไปสู่ความส าเร็จ

ของธุรกิจอย่างแทจ้ริง ทั้งยงั ท าให้สังคมการท างานในร้านอาหารมีความสุขมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดภายใตอ้งคก์รขนาดใหญ่ท่ีไดใ้ห้ ความส าคญักบับุคลากรของร้านอาหารอย่างแทจ้ริง 

และได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวช้ีวดัส าหรับ พนักงานร้านอาหารไว้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า

ร้านอาหารมีความใส่ใจในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การคดัสรรบุคลากร การฝึกอบรมให้พนกังาน

ปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังาน  (Standard Operating Procedure: SOP) ตลอดจนการสร้าง ให้พนกังาน

เกิดความสุขในการท างานในสภาวะการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ดงันั้นในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดบัผลการปฏิบติังานของพนกังานโดย

มุ่งเนน้ไปท่ีตวับุคลากร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดท่ีแตกต่างกนัจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลในช่วงของการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

  2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน

ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงของการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

 

สมมติฐานของการวจิัย  

1. สมมติฐานท่ี 1 พนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 (New 

Normal) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั ใชส้ถิติ Independent T-

Test และ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน 

2. สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการระบาดของ

เช้ือ ไวรัส Covid-19 (New Normal) มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานร้านอาหารฟาสต์

ฟู้ด ใชส้ถิติ Multiple Regression เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรตน้ 2 ตวัท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

 

ขอบเขตของการวจิัย  

  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีคือ พนักงานทุกต าแหน่งงานร้านอาหารเชสเตอร์ เน่ืองจากเป็น

บริษทัท่ีประกอบกิจการร้านอาหารท่ีมีขนาดใหญ่มีจ านวนสาขา 200 สาขา มีความหลากหลายของประชากร 

เหมาะส าหรับการเกบ็ขอ้มูล 



 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัเลือกใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือพนักงานทุกต าแหน่งในร้านอาหารเชสเตอร์ทัว่

ประเทศจ านวน 300 คน 

 จากงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการ ปฏิบติังานโดยใชต้วั

แปรตน้ ไดแ้ก่ 

             1. ปัจจยัส่วนบุคคล ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 (New Normal) ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน สถานภาพ และประสบการณ์การท างาน ณ ปัจจุบนั 

              2. คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 (New Normal) 

แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  

                   2.1 คุณภาพชีวิตดา้นค่าตอบแทน 

      2.2 คุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ  

                   2.3 คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  

                   2.4 คุณภาพชีวิตการท างานดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมการท างาน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานในช่วงของการระบาดของเช้ือไวรัส 

Covid-19 แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่  

      1. คุณภาพของงาน  

      2. การท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

       งานวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

คุณภาพชีวติการท างาน  

 องคก์ารอนามยัโลก (WHOQOL - REF –THAI, 2541) ใหค้  าจ ากดัความวา่คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้

ของบุคคลต่อต าแหน่งชีวิตของตนในบริบทของวฒันธรรมและระบบคุณค่าต่าง ๆท่ีเขา เก่ียวขอ้งอยูแ่ละใน

ส่วนท่ีสัมพนัธ์กบับรรดาเป้าหมายของชีวิตของเขา รวมทั้งการคาดหมาย มาตรฐานและส่ิงเก่ียวขอ้งต่าง ๆ

ของเขาด้วยแนวคิดน้ีรวมถึงสุขภาพกาย สภาวะจิตใจ ความเป็น อิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม ความเช่ือและความสมัพนัธ์ของเขากบั สภาพแวดลอ้มต่าง ๆรอบตวัเขา 

องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO, 1981) ไดใ้ห ้ความหมาย

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ และประเมินภาวะต่าง ๆ ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั



 

 

งาน และสภาพแวดลอ้มของงาน และการรับรู้ และการประเมินของบุคคลน้ี จะแตกต่างไปตามพื้นฐานชีวิต

ของบุคคล สถานภาพ บทบาท และความสามารถของบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช., 2540 หน้า 14) ได้ให้

ความหมายคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ชีวิตท่ีมีคุณภาพสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นสังคมอยา่งปกติสุข และ

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนั้น จะรู้ไดโ้ดยการท่ีคนหรือชุมชนนั้น ๆ ไดบ้รรลุเกณฑค์วาม จ าเป็นขั้นพื้นฐาน 

หรือความต้องการขั้นพื้นฐานท่ีคนหรือชุมชนควรจะมีหรือควรจะเป็นเพื่อให้มี ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ

พอสมควรในช่วงเวลาหน่ึง 

 Walton (1974. pp 15) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึงลกัษณะการท างานท่ีตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ และความปรารถนาของบุคคลโดยพิจารณาคุณลกัษณะแนวทางความเป็นบุคคลสภาพตวั

บุคคล หรือสังคมขององคก์ารท่ีท าใหง้านประสบความส าเร็จ 

Bennett and Tibbitts (1989. pp 5-7) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานอนัจะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นงาน เช่น ลกัษณะงาน 

กระบวนการท างาน ความอิสระในการตดัสินใจ วสัดุอุปกรณ์ ในการท างาน เป็นตน้ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น มีระบบการส่ือสารท่ีดีบรรยากาศการท างานท่ีดี มีความสะดวกสบายในการท างาน สังคมการท างานท่ีดี

มีผูน้ าท่ีดีเป็นตน้ และปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการท างาน ไดรั้บการ

ยอมรับ และรางวลัเม่ือท างานส าเร็จ ไดรั้บความเสมอภาค และความยุติธรรมไดรั้บโอกาสในการพฒันา

ตนเองไดรั้บ การประเมินผล ปฏิบติังานท่ีเหมาะสม มีความสุขและความพึงพอใจในการท างาน เป็นตน้ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   

 Hoy and Miskel (2001) กล่าววา่ ประสิทธิผลองคก์ร หมายถึง ผลส าเร็จท่ีบรรลุเป้าหมาย ของ

องคก์รทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

Gibson (2000) กล่าวถึง ประสิทธิผลระดบัองคก์รวา่เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดบั บุคคลและ

ระดบักลุ่ม ปัจจยัท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดประสิทธิผลระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม (Environment) เทคโนโย

ลี (Technology) กลยทุธ์ (Strategic Choices) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการต่าง ๆ (Processes) และ

วฒันธรรม (Culture) 

Gross (1975) ใหค้วามหมายวา่ประสิทธิผลเป็นความสมดุลอยา่งดีท่ีสุดระหวา่งกิจการดา้น การ

ปรับตวัและรักษาสภาพดงันั้นกิจกรรมขององคก์รซ่ึงเป็นเคร่ืองตดัสินการปฏิบติัขององคก์รวา่มี 

ประสิทธิผลหรือไม่ประกอบดว้ยการไดม้าซ่ึงทรัพยากรการใชต้วัป้อนอยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบั 

ผลผลิตการผลิตผลในรูปบริการหรือสินคา้การปฏิบติังานดา้นเทคนิคหรือดา้นการบริการอยา่งมี เหตุผลการ



 

 

ลงทุนในองคก์รการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องพฤติกรรมและการตอบสนองความสนใจท่ี แตกต่างกนัของ

บุคคลและกลุ่ม 

เช้ือไวรัส Covid-19 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเช้ือไวรัส Covid-19 ในเวบ็ไซต์

ของกรมควบคุมโรคเพื่อใหข้อ้มูลแก่ประชาชน ไวด้งัน้ี 

เช้ือไวรัส Covid-19  คือ ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสท่ีก่อใหอ้าการป่วย

ตั้งแต่โรคไขห้วดัธรรมดาไปจนถึงโรคท่ีมีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง 

(MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS-CoV) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุใหม่ท่ี

ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษยก่์อใหเ้กิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คน

ได ้โดยเช้ือไวรัสน้ีพบคร้ังแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง

ปลายปี 2019  

อาการทัว่ไป ไดแ้ก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข ้ไอ หายใจถ่ี หายใจล าบาก ในกรณีท่ีอาการ

รุนแรงมาก อาจท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น เช่น ปอดบวม ปอดออกัเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต 

ลกัษณะของเช้ือไวรัส: ท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 มีอาการคลา้ยไขห้วดั อาการ

ทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ มีน ้ามูก ในผูป่้วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น เช่น ปอด

บวม ปอดออกัเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต แมว้่าอาการหลายอย่างจะคลา้ยคลึง แต่เน่ืองจากเกิดจากเช้ือ

ไวรัสท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสามารถระบุโรคตามอาการเพียงอยา่งเดียว จึงตอ้งอาศยัการทดสอบ

ทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อยนืยนัเช้ือ 

การแพร่กระจายของเช้ือ: ไวรัสชนิดน้ีมีความเป็นไปได้ท่ีมีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่

แพร่กระจายผา่นการสัมผสักบัผูติ้ดเช้ือ ผา่นทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น ้ามูก น ้ าลาย ปัจจุบนัยงัไม่มี

หลกัฐานสนบัสนุนการแพร่กระจายเช้ือผ่านทางการพื้นผิวสัมผสัท่ีมีไวรัสแลว้มาสัมผสั ปาก จมูกและตา 

สามารถแพร่เช้ือผา่นทาง Fexo-oral route ไดด้ว้ย 

การป้องกนัตนเอง: หลีกเล่ียงการสัมผสัใกลชิ้ดผูมี้อาการป่วย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ไดล้า้งมือ ควรลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยน ้ าและสบู่ หรือน ้ ายา

แอลกอฮอลล์า้งมือร้อยละ 70 หากมีไข ้ไอ หายใจล าบาก ใหไ้ปพบแพทยท์นัที และแจง้ประวติัการเดินทาง 

 

 

 

 



 

 

วธีิด าเนินการวจิัย 

 

งานวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 มีรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้สถิติใน

การวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร และอิทธิพลระหว่างตวัแปร ซ่ึง 

ประกอบด้วยตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตการท างาน และตัวแปรตาม ได้แก่ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ พนักงานทุกต าแหน่งงานจากพนักงานทุกต าแหน่งงาน

ร้านอาหารเชสเตอร์ทัว่ประเทศไทย และกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัคือ พนักงานทุกต าแหน่งงานจาก

พนักงานทุกต าแหน่งงานร้านอาหารเชสเตอร์ รวมกนัจ านวน 300 คน ดว้ย วิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก 

(Convenience Sampling) 

ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง ดงัน้ี  

1. ติดต่อร้านอาหารท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูลจากพนักงานโดยท าเร่ืองขอความอนุเคราะห์ผ่านทาง

บณัฑิตวิทยาลยั  

2. แจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง และนดัวนัท่ีจะมารับแบบสอบถามคืน  

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม และน าขอ้มูลจากแบบสอบถามเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

 

ผลการวจิัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 กบั

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 การทดสอบเร่ืองการเปรียบเทียบความแตกต่าง ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ Independent T-Test และ 

One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 300 คนพบวา่ พนกังาน

ร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ณ 

ร้านอาหารในปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั จะมีประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั กล่าวคือ 

พนกังานโรงแรมจะมี เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หรือประสบการณ์การท างาน ณ ร้านอาหารในปัจจุบนั

ท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั แต่พนกังานโรงแรมท่ีมีสถาน



 

 

ถาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน ซึงปฏิเสธกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ 

พนกังานร้านอาหารฟาสตฟ์ู้ดในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หรือประสบการณ์การท างาน ณ ร้านอาหารในปัจจุบนัแตกต่างกนั จะมีประสิทธิผลการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั แต่จะสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น สถานภาพรอบ

ครัวท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั  

คุณภาพชีวติการท างานของพนักงานร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

กบัอทิธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

การทดสอบเร่ืองอิทธิพลของตวัแปร ผูว้ิจยัใชส้ถิติ Multiple Regression ในการทดสอบ สมมติฐาน 

เน่ืองจากเป็นการทดสอบเร่ืองอิทธิพลของตวัแปรตน้ 1 ตวัแปรซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้นต่อ ตวัแปรตาม ผล

การศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 300 คนพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานทั้ง 2 ดา้นจาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในงานในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบั

สงัคมในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ หากพนกังานรู้สึกถึงความมัน่คง และมีกา้วหนา้ และมีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมท่ีดี

กบัทั้งเพื่อนร่วมงาน และหวัหนา้งาน กจ็ะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีดีสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรมและเพียงพอในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 พบวา่ไม่มีผลอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ในช่วงของการระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 พนกังานส่วนใหญ่

ใหค้วามส าคญักบังานความมัน่คง และความกา้วหนา้ แต่ไม่ไดค้  านึงถึงค่าตอบแทน ดงันั้นผูบ้ริหารควรมี

การใหค่้าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังาน และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัสภาวะท่ีมีการระบาด

ของเช้ือไวรัส เพื่อจูงใจใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีไม่ปกติ เช่นการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส 

2. ผลการวิจยัระบุวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีความสุขท่ีไดท้ างานกบัเพื่อนร่วมงานปัจจุบนั ซ่ึงมีระดบั

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นผูบ้ริหารอาจพิจารณาใหมี้การท างานเป็นทีมมากข้ึน รับผิดชอบงาน และ



 

 

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั เพื่อบรรยากาศการท างานท่ีดี และท าใหง้านบรรลุ เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล

โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 1. การศึกษาองคป์ระกอบของตวัแปรคุณภาพชีวติในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปร ประสิทธิผล

การปฏิบติัของพนกังาน รวมถึงบริบทของหวัขอ้การวิจยั อาจศึกษาบริบทอ่ืน ๆ เช่น ร้านอาหารทัว่ไป หรือ

ร้านอาหารประเภท Fine dining หรือเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 

ธุรกิจร้านอาหาร เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านสะดวกซ้ือ หรือหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

2. ผูว้ิจยัแนะน าใหศึ้กษาวจิยัในเชิงคุณภาพท่ีมีเน้ือหาบริบทเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการ บริการ 

และทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและหลากหลายมากข้ึน มากกวา่ขอ้มูลเชิงสถิติพียง อยา่งเดียว  

3. ผูว้ิจยัแนะน าการศึกษาตวัแปรเก่ียวกบั ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ความเครียดใน การ

ปฏิบติังานในอุตสาหกรรมการบริการ จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 เน่ืองจากการการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 อาจท าใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมรุนแรงข้ึน ซ่ึงอาจกระทบกบับุคลากร

ในองคก์ร เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
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