
 
การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการท างานของเพ่ือนร่วมงานกบั

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในบริษทัแห่งหน่ึงในเขตกรงุเทพมหานคร 
A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COWORKERS BEHAVIOR AND 

WORKING EFFICIENCY OF THE COMPANY OFFICER IN METROPOLITAN AREA 
 

แวววรรณ ชนมาสขุ1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานกบั
ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
คอื พนักงานทีท่ างานอยู่ในบริษทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีญัชาตไิทย จ านวน 108 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั ซึ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตทิัง้หมดนี้ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเรจ็รปู ช่วยในการค านวณค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ผลการศกึษาวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พนักงานทีท่ างานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ย
เป็นเพศชาย มอีายุอยู่ระหว่าง 31 – 45 ปี โดยมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 25,001 ขึน้
ไป และมรีะยะเวลาในการท างานตัง้แต่ 1 – 5 ปี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
  1. การตดิต่อสื่อสารในองค์กรมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานใน
บรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
  2. พฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นมนุษยสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพ
ในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
  3. พฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
        4. การรบัรูค้วามขดัแยง้ในบทบาทหน้าทีก่ารท างานในดา้นการมอบหมายงานจากหวัหน้างานมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแหง่หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรม การท างาน เพื่อนร่วมงาน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the relationship between coworker’s behavior and working 
efficiency of the company officer in Metropolitan area. For this study, the sample size is 108 respondents who 
are company employee’s with Thai nationality in Metropolitan area. The tool used for data collection is the 
questionnaire and the data processing is done through computer program to obtain percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The research revealed that the most of is male, aged between 31 – 45 years old, holding bachelor 
degree level, having income 25,001 baht per month or more, working period between 1 – 5 years. 
 The research revealed that: 

1. Communication in Organization has a positively relationship to working efficiency of the company 
officer in Metropolitan area at the significant levels of 0.05.  

2. Coworkers behavior in human relations has a positively relationship to working efficiency of the 
company officer in Metropolitan area at the significant levels of 0.05.  

3. Coworkers behavior in ethics has a positively relationship to working efficiency of the company 
officer in Metropolitan area at the significant levels of 0.05.  
4. Perceived conflict of working role in assignments from the supervisor has a positively relationship to 
working efficiency of the company officer in Metropolitan area at the significant levels of 0.05 
 
Keywords: Working Behavior Coworker. 

 
บทน า 
 การท างานของคนเรานัน้ ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกจิส่วนตวั หรอืท างานในองคก์รต่าง ๆ ไม่ว่าขนาดใหญ่ หรอื

ขนาดเลก็เพยีงใด คงไม่มใีครทีจ่ะท างานโดยล าพงัแต่ผู้เดยีวโดยไม่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์บัคนอื่นๆได้ นัน่คอืคนต้อง

ท างานร่วมกบัคนอื่นหรอืทีเ่รยีกว่าเพื่อนร่วมงาน ซึง่เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นบุคคลทีท่ างานในแผนกเดยีวกนัหรอืต่าง

แผนกกนัแต่กย็งัท างานอยู่ในองคก์รเดยีวกนั บางทเีรยีกกนัว่า "เพื่อนฝงู" หรอื "เพื่อนร่วมงาน" หรอื "เพื่อน" มที่านผูรู้้

ได้กล่าวไว้ว่า คนเราจะมคีวามเจรญิกา้วหน้านัน้ นอกจากจะมผีูใ้หญ่ที่อยู่ในระดบัสูงดงึเราขึน้ไปขา้งบน  คนที่เป็น

ลกูน้องช่วยสนบัสนุนแลว้ ยงัตอ้งมเีพื่อนร่วมงานทีช่่วยเหลอืและเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท างานใหก้บัเรา 

 ในปจัจุบนัแต่ละองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาประสทิธภิาพการท างาน และ

เมื่อกล่าวถึงประสทิธิภาพในการท างาน (Efficiency) ท าให้นึกถึงการท างาน (Performance) กล่าวคือ เมื่อมผีล          

การท างานทีด่นีัน่คอืมปีระสทิธภิาพในการท างานสูง และถ้าผลการท างานไม่ดนีัน่หมายความว่าประสทิธภิาพในการ

ท างานต ่า (ปทัมา อ่อนไสว. 2542: 37)  ซึ่งผลการท างานดงักล่าวกข็ึน้อยู่กบัประสทิธภิาพของบุคคล (Human 

Efficiency) เป็นส าคญั (ปราการ กุฎคีง. 2544: 1) 

 ดงันัน้ในการท างานใดๆกต็าม ลว้นต้องอาศยับุคคลที่ท างานร่วมกนัในทีท่ างาน เพื่อจะไดท้ าให้ผลงานที่

ออกมามคีุณภาพและประสทิธภิาพ ผูท้ีท่ างานร่วมกนัจงึต้องท าความเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ท างานร่วมกนัในองคก์รใหเ้ขา้ใจ (ชูชยั สมทิธไิกร. 2536: 27-28) ไดก้ล่าวไวว้่า มนุษยเ์รามธีรรมชาติทีส่ าคญัสาม

ประการ คอื ทุกคนต้องการความรกัความเขา้ใจ ทุกคนต้องการความยอมรบัและไวว้างใจ และทุกคนมคีวามแตกต่าง

กนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของนักจติวทิยาและนักวชิาการทางดา้นมนุษยน์ิยมทีส่ าคญัๆ เช่น Herzberg, McGregor 
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เป็นต้น กอรปกบัมนุษย์เป็นสตัวส์งัคมชอบอยู่ร่วมกนั ไม่ชอบอยู่อย่างโดดเดีย่วการอยู่ในสงัคมและเป็นทีย่อมรบัของ

คนสงัคม จงึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัคนส่วนมากไม่ไช่เฉพาะการพึง่พาเพื่อการด ารงชวีติเท่านัน้ แต่เพื่อผลทางดา้นจติใจ

ดว้ย จโิอวานน่ี (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2535: 49; อา้งองิจาก Giovanni. 1969)  

 จงึจะเหน็ไดว้่า การท างานในองคก์รๆ หนึ่งนัน้ ย่อมต้องมกีารท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลอื่นๆ และตดิต่อ

สมัพนัธก์นั ร่วมมอืกนัประสานงาน ช่วยเหลอื แบ่งปนัและใหอ้ภยัต่อกนั แน่นอนว่าการท างานร่วมกนันัน้ย่อมต้องมี

ปญัหาความขดัแย้งเกดิขึน้ อาจเนื่องมาจากทศัคตแิละความคดิเหน็ที่ไม่ตรงกนั ตลอดจนความไม่ชดัเจนและความ

สบัสนในบทบาทหน้าที่จากการได้รบัหมอบหมายงานจากหวัหน้า ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจในเนื้อหาของงาน 

ขอบเขตในการท างาน เป็นตน้ รวมทัง้ความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างความคาดหวงัของตนกบัสิง่ทีต่อ้งปฎบิตั ิท าใหเ้กดิ

ความคลุมเครอืและความขดัแยง้ในบทบาท (Harmon. 1986: 862)ในการด าเนินงานหากฝ่ายบรหิารไม่ไดก้ าหนดหรอื

นิยามบทบาทและท าให้บุคคลากรรบัทราบและเขา้ใจเกี่ยวกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ ลกัษณะงาน จุดมุ่งหมายของ

องค์กรแล้ว จะท าให้บุคคลเกิดความคลุมเครือในบทบาท นอกจากนี้ในการปฎิบตัิงานใดๆกต็าม บุคคลอาจได้รบั

บทบาทมากเกนิไปในเวลาเดยีวกนั จงึเกดิปญัหาท าใหบุ้คคลเกดิความขดัแยง้ในบทบาท ซึง่ความขดัแยง้ในบทบาทท า

ใหเ้กดิพฤตกิรรมเกีย่วกบัการงานทีไ่ม่เป็นไปตามภาระหน้าที ่(Mandy. 1990) 

 จากความส าคญัดงักล่าวขา้งต้น ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการ

ท างานของเพื่อนร่วมงานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามี

ความสมัพนัธก์นัอย่างไร โดยผูว้จิยัไดมุ้่งเจาะประเดน็ในเรื่องของการสือ่สารในองคก์ร มนุษยสมัพนัธแ์ละจรยิธรรมของ

เพื่อนร่วมงาน และความขดัแยง้ในบทบาทหน้าที่การท างานจากการได้รบัมอบหมายงานจากหวัหน้างาน เพื่อจะได้

ทราบว่าความสมัพนัธด์งักล่าวมผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของตวัพนักงานเองมากน้อยเพยีงใดและผลที่ไดจ้าก

การศกึษาในเรื่องนี้จะไดน้ ามาเป็นแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของคนในองคก์ร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูบ้รหิารที่จะเขา้ใจในเรื่องการมอบหมายหน้าที่การท างานใหก้บัพนักงานซึ่งจะต้องมี
ความชดัเจนในหน้าที่และสนับสนุนหรอืส่งเสรมิให้เกดิการท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพระหว่างพนักงานด้วย
กนัเองถงึจะมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดและฝ่ายบุคคลกส็ามารถทีจ่ะใชข้อ้มูลทีไ่ดไ้ปสรรหาทรพัยากรบุคคลเขา้มาอยู่ใน
องคก์รและท างานร่วมกบัพนกังานขององคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและก่อให ้เกดิประโยชน์ต่อองคก์รมากทีส่ดุ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัครัง้นี้ไดน้ าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน 
โดยทัว่ไปแลว้ ประสทิธภิาพ (efficiency) ในการปฏบิตังิานมกัจะแยกไม่ออกกบั ประสทิธผิล (effectiveness) 

ในการปฏิบัติงานเพราะการปฏิบัติงานนัน้จะมีประสิทธิภาพไม่ได้ ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนัน้ไม่มีประสิทธิผล               
ซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ แต่ในขณะเดียวกัน                      
การปฏบิตัิงานทีม่ปีระสทิธผิลกไ็ม่จ าเป็นว่าการปฏบิตัิงานนัน้จะต้องมปีระสทิธภิาพเสมอไป เพราะว่า  ความหมาย
โดยตรงของประสทิธภิาพนัน้มผีูก้ล่าวไวห้ลายท่านดว้ยกนั ดงันี้  

สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2544: 114) ไดก้ล่าวถงึ ประสทิธภิาพ ว่าหมายถงึ การวดัผลการท างานขององคก์รนัน้ 
ว่าท างานไดป้รมิาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดมีากน้อยแค่ไหน ใชเ้งนิ ใชเ้วลา ใชแ้รงงานไปมากน้อยแค่ไหน เป็น
ผลดต่ีอผูร้บับรกิารมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมปีระสทิธภิาพ จงึหมายถงึ การท างานใหไ้ดป้รมิาณและคุณภาพ
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มาก องคก์รมคีวามสมคัรสมานสามคัค ีมสีนัตภิาพและความสขุร่วมกนั เป็นผลดต่ีอสว่นรวมและผูร้บับรกิาร แต่ใชเ้วลา 
แรงงาน และงบประมาณน้อย 

รพ ีแกว้เจรญิ และฑติยา สุวรรณะชฎ (2510: 5) ไดอ้ธบิายความหมายของค าว่า ประสทิธภิาพ หมายถึง 
ความคล่องแคล่วในการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ซึง่ไม่ไดก้ล่าว ถงึปจัจยัน าเขา้หรอืความพงึพอใจแต่อย่างไร 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2526: 198) นิยามว่าประสทิธิภาพ หมายถึงกจิกรรมทาง ด้านการบรหิารบุคคลที่ได้
เกี่ยวข้องกับวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามก าหนดให้ทราบแน่ชัดว่าพนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด  

ดงันัน้ ความหมายของค าว่า ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน หมายถงึ การปฎบิตังิานทีไ่ดป้รมิาณและ
คุณภาพของงานมาก ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รและคนทีท่ างานในองคก์รมกีารประสานงานกนั มี
การตดิต่อสือ่สาร ช่วยเหลอืและสมคัรสมานสามคัคกีนั จงึสรุปไดว้่าบุคคลจะมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ตอ้งเกดิจาก
ความขยนัหมัน่เพยีรมคีวามรบัผดิชอบและเอาใจใส่ในงานพรอ้มด้วยจติใจที่ซื่อสตัย์ และภกัดต่ีอองค์กร งานจงึจะ
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์รทีก่ าหนดไวห้รอืดยีิง่ขึน้ 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการท างาน 
“พฤติกรรม” หรอื “Behavior” หมายถงึ กรยิาอาการที่แสดงออกหรอืการเกดิปฏกิริยิาเมื่อเผชญิกบัสิง่

ภายนอก การแสดงออกนัน้อาจเกดิจาก อุปนิสยัทีไ่ดส้ะสมมา เกดิจากความเคยชนิอนัไดร้บัจากประสบการณ์และ
การศกึษาอบรมต่าง ๆ ในการแสดงออกนี้เป็นไดท้ัง้ในรูปของการคลอ้ยตามหรอืการต่อต้าน เป็นไดท้ัง้คุณประโยชน์ 
และโทษซึง่มผีลต่อตวัเองและสิง่แวดลอ้มภายนอก เช่น เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานทีท่ า เป็นตน้ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน (2543: 3) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของพฤตกิรรมมนุษย ์(Human Behavior) 
ว่าหมายถงึ กริยิาอาการทีไ่ดม้าภายหลงัก าเนิด กล่าวคอื บุคคลจะมพีฤตกิรรมเช่นนัน้ เพราะเคยไดร้่วมสงัสรรคก์บั
เพื่อนมนุษยอ์ื่นมาก่อนแลว้ พฤตกิรรมมนุษยต่์างกบัพฤตกิรรมทีม่มีาในก าเนิดสนัดาน อนัเป็นสามญัทีอ่ยู่ในชวีติสตัว์
ทัว่ไป 

พจนานุกรมลองแมน (Longman) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของพฤตกิรรม (Behavior) ว่าหมายถงึ การกระท าหรอื
การตอบ สนองการกระท าทางจติวทิยาของแต่ละบุคคล และเป็นปฏสิมัพนัธใ์นการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นภายในหรอื
ภายนอก รวมทัง้เป็นกจิกรรมการกระท าต่างๆ ทีเ่ป็นไป 

อลับาเนส (กาญจนา เหมะธร.  2542: 19; อา้งองิจาก Albanese. 1981.  Managing.  204) ไดใ้หค้วามหมาย
ของพฤตกิรรมการท างานว่าคอื พฤตกิรรมและการท างานของคนงานทีจ่ะส่งผลต่อความส าเรจ็ต่องานของเขาโดยตรง  
และพฤติกรรมนัน้ยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสงัคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่  เช่น 
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 

กบิสนั และคณะ (Gibson et al. 1994: 5) ให้ความหมายขององคก์ารว่า เป็นหน่วยที่มกีารประสาน               
งานกนั โดยประกอบดว้ยบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมาท างานร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

จากแนวคดิของนักวชิาการหลายๆ ท่าน สามารถสรุปความหมายของพฤตกิรรมไดว้่า หมายถงึ การกระท า
หรอืการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์หนึ่งหรอืสิง่กระตุน้ต่าง ๆ โดยการกระท านัน้เป็นไปโดยมจีุดมุ่งหมาย และ
เป็นไปอย่างใคร่ครวญหรอืเป็นไปอย่างไม่ใคร่ครวญ โดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจทศันคตแิละปจัจยัตวัอื่นๆ เป็นตวัก่อให้
แสดงออกมา โดยทีบุ่คคลอื่นๆ ทีอ่ยู่รอบๆ สามารถสงัเกตการกระท านัน้ไดห้รอืไม่กต็าม 
 จากความหมายของ “พฤตกิรรม” น าไปสู่ความหมายของ “พฤตกิรรมการท างาน” หมายถงึ ลกัษณะการ

กระท าทีบุ่คคลแสดงออก เพื่อตอบโตส้ิง่ใดสิง่หนึ่งในขณะปฏบิตังิาน ซึง่สามารถสงัเกตหรอืวดัได ้
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3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการติดต่อส่ือสาร 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติสถาน พ.ศ. 2525 (2539) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ดงันี้ “ก. น า

หนงัสอืหรอืขอ้ความของฝา่ยหน่ึงสง่ใหอ้กีฝา่ยหน่ึง” 

 Kelley, Robert (เสนาะ ตเิยาว์. 2538: 33; อา้งองิจาก Kelley, Robert. 1977: 9) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 

“การสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกบัการส่งและรบัสญัลกัษณ์ที่ก่อให้เกดิความหมายขึน้ในใจของผู้เกี่ยวขอ้ง โดย

บุคคลเหล่านัน้มปีระสบการณ์อย่างเดยีวกนั” 

 นรนิทร์ชยั พฒันพงศา (2542: 3) กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารว่า “เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ระหว่างผู้ส่งสารและผูร้บัสาร โดยใชส้ื่อหรอืช่องทางต่างๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจติใจใหเ้กดิผลในการใหเ้กดิการรบัรู ้

หรอืเปลีย่นทศันคต ิหรอืใหเ้ปลีย่นพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง” 

 โอภส ์แกว้จ าปา (2547: 1) กล่าวว่า “การสื่อสารหมายถงึกระบวนการทีม่นุษยเ์ชื่อมโยงความนึกคดิและ

ความรูส้กึใหถ้งึกนัเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองในเชงิพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั  

 ธติภิพ ชยธวชั (2548: 130) กล่าวว่า “การสื่อสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งความหมายต่างๆ จาก

ฝา่ยหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึง โดยการใชส้ญัลกัษณ์ทีเ่ป็นทีย่อมรบัร่วมกนั หรอืเป็นการแลกเปลีย่นสารสนเทศและการส่ง

มอบสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่างๆ 

 กรชิ สบืสนธิ ์(2537: 64) ใหท้ศันะว่า การสื่อสารในองค์กร คอืกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

บุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสมัพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถ

ปรบัเปลีย่นไปตามกาลเทศะ บุคคล ตลอดจนสาระ เรื่องราวและวตัถุประสงคข์องการสือ่สาร 

 จากความหมายและแนวคดิต่างๆ ทีไ่ด้ศกึษา ผู้วจิยัจงึสรุปความหมายของการตดิต่อสื่อสารในองคก์รว่า 

หมายถงึ “การแลกเปลีย่นขา่วสารกนัระหว่างผูส้ง่สารและผูร้บัสารทุกระดบั ทุกหน่วยงานทีท่ างานอยู่ในองคก์รเดยีวกนั

ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใหก้จิกรรมต่างๆภายในองคก์รสามารถด าเนินไปได้” ผูว้จิยัคาดว่าการตดิต่อสื่อสารในองคก์รมี

ความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน จากการที่พนักงานได้รับรู้การเคลื่อนไหวต่างๆ หรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้ภายในองค์กรแล้ว จะท าให้พนักงานเกดิความเขา้ใจและร่วมมอืกนัปฎิบตัิงานซึ่งจะท าให้

ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานเพิม่ขึน้และองคก์รกจ็ะบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

 

 4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัมนุษยสมัพนัธ ์

 จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษยสมัพนัธ ์พบว่ามผีูใ้ห้ความหมายของค าว่ามนุษยสมัพนัธ ์

ไวด้งันี้ คอื 

 วจิติร อาวะกุล (2525: 14) กล่าวว่า มนุษยสมัพนัธ ์หมายถงึ การตดิต่อเกีย่วขอ้งระหว่างมนุษยอ์นัจะเป็น

สะพานทอดไปสูก่ารสรา้งมติร ชนะมติร และจงูใจคน รวมทัง้การสรา้งหรอืพฒันาตนเองใหเ้ป็นทีรู่จ้กัรกัใคร่ชอบพอแก่

คนทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง ไดร้บัการสนบัสนุนร่วมมอืจากบุคคลทุกฝา่ย เป็นการสรา้งตนใหเ้ป็นคนดขีองสงัคม พรอ้มทัง้

แสดงใหเ้หน็ลกัษณะส าคญัของการเป็นผูน้ าในอนาคตอกีดว้ย 

 วภิาพร มาพบสขุ (2543: 13) กล่าวว่า มนุษยสมัพนัธ ์หมายถงึ การตดิต่อสมัพนัธก์นัระหว่างบุคคลเพื่อให้

เกดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั อนัจะน ามาซึง่ความรกั ความชอบพอ ความร่วมมอืร่วมใจในการท ากจิการงานใหบ้รรลุเป้า 

หมายอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุ 

 จรูญ ทองถาวร (2533: 2) กล่าวว่า มนุษยสมัพนัธ์เป็นวชิาที่ว่าดว้ยศาสตร์และศลิปะในการสรา้งเสรมิ

ความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคล เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจในการปฎบิตังิาน และอยู่ร่วมกนัดว้ยดแีละมคีวามสขุ 
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 สมพร สุทศันีย์, มรว. (2542: 3) กล่าวว่า มนุษยสมัพนัธ ์หมายถงึ การตดิต่อเกีย่วขอ้งกนัระหว่างบุคคล 

เพื่อใหเ้กดิความรกัใคร่ชอบพอ ความร่วมมอืร่วมใจในการท ากจิกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายและการด าเนินชวีติใหม้คีวาม

ราบรื่น 

 อาร ีเพชรผุด (2530: 1) กล่าวว่า การศกึษามนุษยสมัพนัธเ์ป็นการศกึษาถงึความสมัพนัธข์องมนุษยท์ีม่ต่ีอ

งาน ต่อองคก์ร ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อหวัหน้า ตลอดจนต่อสภาพสิง่แวดลอ้มรอบๆตวัเขาและศกึษาถงึการตดิต่อสื่อสาร

ของแต่ละบุคคลในองคก์ร 

 จากความหมายของมนุษยสมัพนัธด์งัทีก่ล่าวมา พอสรุปไดว้่า มนุษยสมัพนัธ ์หมายถงึ ความสมัพนัธห์รอื

การตดิต่อสือ่สารอนัดรีะหว่างบุคคลหรอืกลุ่มคน ทีม่คีวามเขา้ใจความเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั เมื่อมาท างานความ

ร่วมกนักจ็ะเกดิความร่วมมอืร่วมใจ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ท าใหง้านทีอ่อกมาส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ร 

 

 5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัจริยธรรมการท างาน 

 พจนานุกรม ฉบบับณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 29) ใหค้วามหมายค าว่า จรยิธรรม หมายถงึ ธรรมที่

เป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิศลีธรรม กฎศลีธรรม 

 ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนึก (2520: 3) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม (Morality) หมายถงึ

ลกัษณะทางสงัคมหลายลกัษณะของมนุษยแ์ละมขีอบเขตรวมถงึพฤตกิรรมทางสงัคมประเภทต่างๆ ดว้ยลกัษณะและ

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัจริยธรรมจะมีคุณสมบตัิประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ เป็นลักษณะที่สงัคม

ตอ้งการใหม้อียู่ในสมาชกิในสงัคมนัน้ คอื เป็นพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งเหมาะสม สว่นอกีประเภทหนึ่ง คอืลกัษณะทีส่งัคมไม่

ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกในสงัคม เป็นการกระท าที่สงัคมลงโทษหรือพยายามก าจัด และผู้กระท าพฤติกรรมนัน้

ส่วนมากรูส้กึว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกต้องและไม่สมควร ฉะนัน้ผูท้ีม่จีรยิธรรมสงู คอืผูท้ีม่ลีกัษณะและพฤตกิรรมประเภทแรก

มากและประเภทหลงัน้อย 

 สาโรช บวัศร ี(2523: 8) ไดใ้หค้วามหมายของจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถงึ ศลีธรรมคุณธรรม ความดใีน

ระดบัต่างๆ ทีเ่ป็นแนวทางในการประพฤตตินเพื่ออยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างร่มเยน็ในสงัคม 

 โคลเบอรก์ (Kohlberg. 1964: 384) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม หมายถงึ ความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีเป็นกลุ่มของ

กฎเกณฑม์าตรฐานทางจรยิธรรมของการประพฤตปิฏบิตัทิางสงัคม ซึง่สงัคมไดร้บัใหเ้ป็นกฎเกณฑภ์ายในตนเอง 

 จากความหมายดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า จรยิธรรม หมายถึง แนวทางหรอืขอ้ปฏบิตัิของบุคคลที่ถือว่า

ถูกต้องและดีงามเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในสงัคม เป็นการประพฤติปฏิบัติอันสืบ

เนื่องมาจากความนึกคดิทีรู่จ้กัผดิชอบชัว่ดใีหเ้หมาะสมตามกาลเทศะ ใชห้ลกัการพจิารณาตดัสนิใจดว้ยความคดิและ

สตปิญัญา ตามค่านิยมทีพ่งึประสงคข์องสงัคมนัน้ๆ 

 

สมมติฐานการวิจยั 
1. การตดิต่อสือ่สารในองคก์รมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานใน

บรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. พฤติกรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานด้านมนุษยสมัพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. พฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นจรยิธรรมมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพ 

ในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. การรบัรู้ความขดัแย้งในบทบาทหน้าที่การท างานในดา้นการมอบหมายงานจากหวัหน้างานมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วีธีการด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ เป็นพนกังานทีท่ างานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศ
หญงิและเพศชาย เนื่องจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัไดค้ านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูร
ของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545) โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัในครัง้นี้เท่ากบั 108 ตวัอย่าง ซึง่ไดม้าดว้ยการใชว้ธิกีารสุ่มแบบสะดวกสบาย (Convenience Sampling) โดยเกบ็
จากพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งทีเ่ตม็ใจและยนิดใีหข้อ้มลู โดยการแจกแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้จนครบ 108 คน 

1. เครือ่งมือท่ีใช้ในการสุ่มตวัอย่าง 
ส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารในองค์กร พฤติกรรมการท างานของเพื่อน
ร่วมงานในดา้นมนุษยสมัพนัธแ์ละดา้นจรยิธรรมและความขดัแยง้ในบทบาทหน้าทีก่ารท างานในดา้นการมอบหมายงาน
ของหวัหน้างานกบัประสทิธภิาพการท างานของพนักงานในบรษิัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ส่วนหนึ่งของ
การสรา้งแบบสอบถามไดส้รา้งขึน้จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 6 ส่วน 
เพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการในการประมวลผลวจิยั ดงันี้ 
 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพสว่นบุคคลของพนกังาน จ านวน 5 ขอ้  

สว่นที ่2 การวดัการตดิต่อสือ่สารในองคก์ร จ านวน 10 ขอ้  
สว่นที ่3 การวดัมนุษยสมัพนัธใ์นการท างานของเพื่อนร่วมงาน จ านวน 10 ขอ้ 
สว่นที ่4 การวดัจรยิธรรมของเพื่อนร่วมงาน จ านวน 9 ขอ้ 
สว่นที ่5 การวดัความขดัแยง้ในบทบาทหน้าทีก่ารท างานของพนักงานจากการมอบหมายงาน

ของหวัหน้างาน จ านวน 8 ขอ้ 
สว่นที ่6 การวดัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน จ านวน 8 ขอ้ 

2. ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือ 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืในการวจิยัโดยการออกแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ไดด้ าเนินการสรา้งตามล าดบัขัน้ตอนดงัต่อไป 
 ขัน้ที ่1 ศกึษาขอ้มลูจากหนงัสอื เอกสาร แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อมาใชเ้ป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวจิยั  

ขัน้ที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบขอค าแนะน าในการน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัความมุ่งหมายของงานวจิยั  

ขัน้ที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแก้ไขมาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่า IOC ของ
แบบสอบถามและเพื่อปรบัปรุงใหม่ใหม้คีวามถูกตอ้งก่อนน าไปใช้ 

ขัน้ที ่4 แบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน 
เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าทดสอบความเชื่อมัน่กลุ่มค าถามของตวัแปรที่เป็นแบบ  Likert Scale โดยการค านวณหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) (Cronbach, L.J. 1951: 297- 334)  

3. การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี ่

(Frequency), ค่ารอ้ยละ (Percentage), ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธบิายถงึลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และระยะเวลาในการ
ท างาน  
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2. การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ                
สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั(Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ) (ลว้น สายยศ; องัคณา สายยศ. 2538: 85-86) เพื่อใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั
เพื่อทดสอบสมมตฐิานในเรื่องพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานในด้าน มนุษยสมัพนัธ ์และด้านจรยิธรรม และ
ทดสอบสมมติฐานในเรื่องการตดิต่อสื่อสารและความขดัแย้งในบทบาทหน้าที่การท างานจากการมอบหมายงานของ
หวัหน้างาน 
 

ผลการวิจยั 
ตอนท่ี1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ผลการวเิคราะหล์กัษณะส่วนบุคคลพบว่า พนักงานที่ท างานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดย

เฉลี่ยเป็นเพศชาย มอีายุอยู่ระหว่าง 31 – 45 ปี โดยมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 
25,001 ขึน้ไป และมรีะยะเวลาในการท างานตัง้แต่ 1 – 5 ปี 

 
 ตอนท่ี2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน            
ในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการรบัรูเ้กีย่วกบัการตดิต่อสื่อสารในองคก์รของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัการรบัรูด้า้นการตดิต่อสื่อสารในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัทีม่าก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.460 

 
 ตอนท่ี3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานของพนักงานเพื่อนร่วมงานในดา้นมนุษยสมัพนัธ์
ในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานในดา้นมนุษยสมัพนัธ์
ในบรษิัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤติกรรมการท างานของเพื่อนร่วมงาน
ดา้นมนุษยสมัพนัธโ์ดยภาพรวมมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.540 
 
 ตอนท่ี4 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานในดา้นจรยิธรรมในบรษิทัแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานในดา้นจรยิธรรมใน
การท างานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานของเพื่อน
ร่วมงานดา้นจรยิธรรมในการท างานโดยภาพรวมมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.550 

 
   ตอนท่ี5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความขดัแย้งในบทบาทหน้าที่ในการท างานของพนักงานจากการ
มอบหมายงานของหวัหน้างานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความขดัแย้งในบทบาทหน้าทีใ่นการท างานของพนักงานจากการมอบหมาย
งานของหวัหน้างานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความขดัแยง้ในบทบาท
หน้าทีใ่นการท างานของพนักงานจากการมอบหมายงานของหวัหน้างานในภาพรวมปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.610 
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 ตอนท่ี6 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 การติดต่อสื่อสารในองค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธิภาพในการท างานของ

พนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นการตดิต่อสื่อสารในองคก์รโดยรวมกบัประสทิธภิาพในการท างาน

ของพนักงานโดยรวม พบว่ามคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า .05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง  

และปฎเิสธสมมตฐิานหลกั  หมายความว่า การตดิต่อสื่อสารในองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .954 ซึง่
มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก กล่าวคือ ถ้ามีการติดต่อสื่อสารในองค์กรเพิ่มขึ้นจะท าให้
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 การท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นมนุษยสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพ

ในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการท างานดา้นมนุษยสมัพนัธข์องพื่อนร่วมงานโดยรวม

กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานโดยรวม พบว่ามคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั .000  ซึง่น้อยกว่า .05 นัน่คอื 

ยอมรบัสมมตฐิานรอง  และปฎิเสธสมมตฐิานหลกั  หมายความว่า พฤตกิรรมการท างานของเพื่อน
ร่วมงานด้านมนุษยสมัพันธ์มีความสมัพันธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .792 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
กล่าวคอื ถา้พฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นมนุษยสมัพนัธเ์พิม่ขึน้จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

 
สมมติฐานข้อท่ี 3 พฤตกิรรมการท างานของเพื่อนรว่มงานดา้นจรยิธรรมการท างานมคีวามสมัพนัธท์างบวก

กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นจรยิธรรมการท างาน

โดยภาพรวมกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานโดยรวม พบว่ามคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั .000  ซึง่น้อยกว่า 
.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง  และปฎเิสธสมมตฐิานหลกั  หมายความว่า พฤตกิรรมการท างานของ
เพื่อนร่วมงานดา้นจรยิธรรมการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ (r) มคี่าเท่ากบั .316 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นมนุษยสมัพนัธเ์พิม่ขึน้จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 

 
สมมติฐานข้อท่ี 4 การรบัรูค้วามขดัแยง้ในบทบาทหน้าทีก่ารท างานในดา้นการมอบหมายงานจากหวัหน้า

งานมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัด้านความขดัแย้งในบทบาทหน้าที่การท างานในด้านการมอบหมาย

งานจากหวัหน้างานโดยรวมกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานโดยรวม พบว่ามคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั .001  

ซึง่น้อยกว่า .05 นัน่คอื ยอมรบัสมมติฐานรอง  และปฎเิสธสมมตฐิานหลกั  หมายความว่า ความ
ขดัแยง้ในบทบาทหน้าทีก่ารท างานในดา้นการมอบหมายงานจากหวัหน้างานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพ
ในการท างานของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั 
.328 ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถา้พนกังานมคีวามขดัแยง้ในบทบาทหน้าทีก่ารท างาน
ในดา้นการมอบหมายงานจากหวัหน้างานเพิม่ขึน้จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
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อภิปรายผล 
 1. ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างการติดต่อสื่อสารในองค์กรกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานใน

บริษัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1                  

อาจเนื่องจาก การสือ่สารเป็นกระบวนการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัหน้าทีต่่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มคนในองคก์ร การขาด

ระบบการสื่อสารที่ดีไม่เพียงแต่จะกระทบต่อการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานเท่านัน้แต่จะท าให้หน้าที่ต่าง ๆ              

ในองคก์รไม่อาจด าเนินงานต่อไปได ้การสือ่สารจงึเป็นตวัเชื่อมกจิกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในองคก์รและในฐานะ

ทีเ่ป็นเครื่องมอืในการท างาน การสือ่สารจะช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจบทบาทของแต่ละคน หน่วยงานในองคก์รมคีวาม

เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ซึง่พนกังานแต่ละคนท างานร่วมกนัโดยอาศยัระบบการจดัอ านาจตามสายบงัคบับญัชาและการ

แบ่งงานกนัท าตามกระบวนการสือ่สารในองคก์รเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซึง่จะสอดคลอ้งกบัทฤษฎรีะบบทีจ่ดัอยู่ใน

กลุ่มทฤษฏีโครงสร้างและหน้าที่ ที่อธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร และพนักงานทุกคน                

ที่อยู่ในองค์กรต่างมีหน้าที่ที่ได้รบัหมอบหมาย เมื่อมีการก าหนดหน้าที่ต่างๆ ในองค์กรก็จะท าให้ระบบเกิดขึ้นมา             

(เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 39-40) ซึง่กห็มายความว่าถ้าทุกๆอย่างในองคก์รมกีารท างานอย่างเป็นระบบ กจ็ะท าใหก้าร

ท างานของพนักงานในองค์กรมีประสทิธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุภวรรณ พวงไกรสร (2550)           

ได้ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพของการสื่อสารในองค์การ กบั ประสทิธผิลการปฏบิตัิงานของ

พนกังาน บรษิทั ววิ แอนด ์ซ.ีเอส.จ ากดั ผลการศกึษาพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการสือ่สารในองคก์รกบั

ประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท ววิ แอนด์ ซี.เอส. จ ากดั มคีวามเหมาะสม เพราะระบบการแจ้ง

ข่าวสารต่าง ๆ ใหพ้นักงานทุกคนทราบเป็นการเสรมิใหก้ารท างานของพนักงานมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้  และยงัขจดั

ความไม่เขา้ใจระหว่างพนักงานด้วยกนั พนักงานเกดิความสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้ร่วมงานและเกดิความพงึพอใจต่อการ

สือ่สารในองคก์ร 

 การที่พนักงานและองค์กรมีการสื่อสารกันอย่างสม ่าเสมอจะท าให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มี

ประสทิธภิาพ การทีบุ่คลากรขององคก์ารทุกระดบัสามารถสือ่สารไดอ้ย่างเสร ีมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั มคีวามกลา้

ทีจ่ะสือ่สารย่อมน าไปสู่การเสนอความคดิสรา้งสรรค์ คดิทีจ่ะท าใหเ้กดิผลงานทีด่ทีีสุ่ด น าองคก์ารไปสู่ความเจรญิ การ

ยอมรบัในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ไม่ว่าคนนัน้จะอยู่ในระดบัใดขององคก์าร ย่อมท าใหผู้ท้ี่ไดร้บัการยอมรบัเกดิความ

ภาคภูมใิจ คนเรานัน้เมื่อพดูอะไรหรอืสือ่สารอะไรอออกไปกต็้องการใหม้ผีูร้บัฟงัแมจ้ะไม่เหน็ดว้ยกต็าม (กรชิ สบืสนธิ.์  

2541: 65-68)  

 2. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นมนุษยสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญั ซึง่เป็นไปตาม

สมมตฐิานขอ้ที ่2 อาจเนื่องจาก ในองคก์รทีม่เีพื่อนร่วมงานเป็นคนทีม่มีนุษยสมัพนัธแ์ลว้ย่อมจะส่งผลต่อการท างานใน

หน่วยงานหรอืในองคก์รได ้มนุษยสมัพนัธย์งัท าใหเ้กดิความรูจ้กัคุน้เคย ยอมรบันบัถอืกนัในหมู่พนกังานดว้ยกนัเอง ซึง่

เป็นจุดเริม่ตน้ของพลงักลุ่มและช่วยใหก้ารคบหาสมาคมเป็นไปโดยราบรื่น ท าใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดแีละอยู่ร่วมกนัได้

ดว้ยความสามคัค ีท าใหบ้รรยากาศในการท างานราบรื่น สามารถร่วมงานกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ถา้เมื่อไหร่กต็ามที่

เพื่อนร่วมงานของเรามเีรื่องทุกข์ใจ มปีญัหาเกดิขึ้น แล้วเราไม่เข้าไปช่วยเหลอื ไม่ไห้ก าลงัใจ ประสทิธภิาพในการ

ท างานของเขากจ็ะลดลง ผลผลติและคุณภาพของทมีงานเรากจ็ะมสีทิธลิดลงตามไปดว้ย ดงันัน้ ถ้าเราต้องการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข ไม่ว่าจะเป็นทีมการท างานระดบัใดกต็าม เราจ าเป็นที่จะต้องสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี               
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กับสมาชิกทีม/เพื่อนร่วมงานให้เกิดขึ้นในที่ท างานให้ได้ เพื่อบรรยากาศที่ดี ความรู้ที่ดีต่อกันจ ะเกิดขึ้นในที่สุด                  

(ศรศร ีพเิศษกุล. 2543) ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎมีนุษยสมัพนัธ์ของเอลตนั มาโย (Elton Mayo. 1954) ที่บอกไวว้่า              

การมกีารตดิต่ออย่างเปิดกวา้งระหว่างหวัหน้ากบัลูกน้อง การใหโ้อกาสกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาเขา้มาร่วมตดัสนิใจอย่าง

เป็นประชาธปิไตย การใหค้วามส าคญักบัผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัและเอาใจใส่ดูแลเขาใหค้วามเป็นกนัเองกบัเขามากกว่า

คนงาน หากไดน้ าวธิกีารทางมนุษยสมัพนัธไ์ปใชใ้หถู้กตอ้งแลว้ จะท าใหบ้รรยากาศในองคก์ารอ านวยใหทุ้กฝ่ายเขา้กนั

ไดอ้ย่างดทีีส่ดุ คนงานจะไดร้บัความพอใจสงูขึน้และก าลงัความสามารถทางการผลติและท าใหม้ผีลงานเพิม่มากขึน้และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประดษิฐ์ สุคนธสวสัดิ ์(2540) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อประสทิธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสภาต าบลในการพฒันาชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณีกิง่อ าเภอลอือ านาจ จงัหวดั

อุบลราชธานี พบว่าความมมีนุษยสมัพนัธ์ ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีค่วามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน ซึง่ถา้เพื่อนร่วมงานเป็นคนทีม่มีนุษยสมัพนัธแ์ลว้ย่อมจะสง่ผลต่อการท างานในหน่วยงานหรอืในองคก์รได้ 

 3. ด้านความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานด้านจริยธรรมในการท างานกับ

ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญั 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 อาจเนื่องจาก เพื่อนร่วมงานทีม่จีรยิธรรมในการท างานนัน้ เป็นหลกัการทีพ่นักงานใน

องคก์รพงึปฏบิตัใินการท างานดว้ยกนั เช่น การท างานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ไม่คดโกง ไม่น าความลบัของทางบรษิทั

ไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกรู ้ไม่ยกัยอกเงนิบรษิทัไปเป็นของตนเอง จรยิธรรมในการท างานทีไ่ม่ดี จะท าใหส้่งผลเสยี

ต่อองคก์ร เช่น การขายความลบัใหบ้รษิทัคู่แข่ง ท าใหส้่งผลเสยีต่อทุกคนทีป่ฎบิตังิานในองคก์รได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรมส าหรบัคนไทยของดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ ทีก่ล่าวถงึลกัษณะพืน้ฐานและองคป์ระกอบทางจติใจ

ซึง่จะน าไปสู่พฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คคลเป็นคนดแีละ คนเก่ง  การไดท้ างานร่วมกบัคนทีม่พีืน้ฐาน

ของจิตลกัษณะที่ดีนัน้ งานที่ออกมากจ็ะมคีวามน่าเชื่อถือและถูกต้อง และ สนัทดั ศะศิวณิช (2544) ได้กล่าวไว้ว่า 

จรยิธรรมในองคก์รทีเ่พื่อนร่วมงานต้องการจากกนัและกนั  ซึง่ถ้าปฏบิตัไิดจ้ะมผีลต่อการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 

โดยเน้นผลงานของหมู่คณะขององคก์รเป็นส าคญั  จะบนัดาลใหง้านขององคก์รมปีระสทิธผิลดยีิง่ขึ้น 

    1. ความร่วมมอื 

    2. ความซื่อสตัยต่์อหมู่คณะ 

    3. ความเคารพนบัถอืในกนัและกนั 

    4. ความเอือ้เฟ้ือและความมนี ้าใจต่อกนั 

    5. ความมใีจทีเ่ปิดกวา้ง รบัฟงัซึง่กนัและกนั 

    6. ความถ่อมตน 

    7. มสี านึกแห่งสดัสว่นในการปฏบิตัแิละรบัผดิชอบต่อการในหน้าทีข่องตน 

      เมื่อร่วมปฏบิตังิานกบัผูอ้ื่น  

 

 4. ด้านความสมัพันธ์ระหว่างความขดัแย้งในบทบาทหน้าที่การท างานในด้านการมอบหมายงานจาก

หวัหน้างานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์นั

อย่างมนียัส าคญัแต่เป็นไปในทศิทางตรงขา้มกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 อาจเนื่องจากตวัแปรดา้นการรบัรู้

ความขดัแยง้จากการมอบหมายงานของหวัหน้างานนัน้เป็นตวัแปรทีไ่ม่ไดส้่งผลทางลบกบัประสทิธภิาพในการท างาน

ของพนกังาน ดงันัน้ แมว้่าหวัหน้างานจะมอบหมายงานทีข่ดัแยง้กบับทบาทหน้าทีก่ารท างานของพนกังานกจ็ะไม่สง่ผล
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ต่อประสทิธภิาพในการท างาน แต่อาจจะเป็นการสง่ผลดต่ีอการปฎบิตังิานของพนกังานเอง เน่ืองจากการต้องท างานใน

สิง่ทีต่วัเองไม่ถนัดหรอืไม่เขา้ใจในการปฎิบตัิงานเท่าใด กจ็ะเป็นการกระตุ้นใหพ้นักงานเกดิการเรยีนรู้ในการท างาน

มากขึน้เท่านัน้ ซึง่คลา้ยกบั ทศินา แขมมณี (2522: 81) ทีก่ล่าวไวว้่า ความขดัแยง้ไม่ใช่จะใหผ้ลเสยีเสมอไป แทท้ีจ่รงิ

แลว้ความขดัแยง้มปีระโยชน์หลายดา้น เช่น 

    1.ความขดัแยง้ท าใหเ้กดิแนวคดิใหม่ๆ 

    2.ท าใหค้วามคดิและการท างานไม่หยุดอยู่กบัที ่

    3.ช่วยกระตุน้ใหบุ้คคลเกดิความกระตอืรอืรน้และแสดงความสามารถของตน อาจสง่ผลใหก้าร

ท างาน และผลงานของกลุ่มดขีึน้ 

   และเสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2534: 20) ไดก้ล่าวว่า ความขดัแยง้นัน้ท าใหเ้กดิทัง้ดา้นบวกและดา้น

ลบต่อองคก์าร ผลดขีองความขดัแยง้ท าใหค้นเราไดส้ ารวจและตรวจสอบความคดิของตนเองและตรวจสอบพฤตกิรรม

กลุ่ม กระตุ้นใหเ้กดิการแสวงหาขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิใหม่ๆ เกดิการปรบัปรุงแนวทางการปฏบิตังิาน และการเรยีนรู้

อย่างต่อเนื่องและ โอเวนส ์(Owen.  1991: 246-248) ไดก้ล่าวว่า หากความขดัแยง้ไดร้บัการตอบสนองในทางบวกมี

การแก้ปญัหาความขดัแย้งที่เหมาะสม ย่อมท าให้เกดิบรรยากาศที่ด ีเกดิบรรยากาศของความร่วมมอืและสนับสนุน 

ความขดัแยง้นัน้จะเป็นความขดัแยง้ในทางสรา้งสรรคซ์ึง่จะสง่ผลใหอ้งคก์ารมคีวามเจรญิกา้วหน้าในทีส่ดุ 

  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัขา้งต้น ท าใหท้ราบถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงาน

กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่ ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอดงันี้ จาก

การวจิยั พบว่า 

  1. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการตดิต่อสือ่สารในองคก์รกบัประสทิธภิาพในการท างานของ

พนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแล้วอยู่ในระดบัสูงมาก แต่ควรที่จะมีการจดัอบรมและ

สมัมนาอย่างสม ่าเสมอในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในองค์กรให้มากขึ้นและเพิม่ช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรอืมี

เครื่องมอืทีท่นัสมยั (เช่นโทรศพัทภ์ายใน,อนิเตอรเ์นต) ทีจ่ะท าใหพ้นกังานสามารถตดิต่อถงึกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่จาก

การวจิยัพบว่าความสมัพนัธย์งัอยู่ในระดบัต ่ามาก ดงันัน้ผูบ้รหิารควรใสใ่จในเรื่องเหล่านี้ใหม้ากขึน้ เพื่อจะเป็นการเพิม่

ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานใหม้ากขึน้ 

  2. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นมนุษยสมัพนัธม์ี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม

แลว้อยู่ในระดบัทีส่งู แต่องคก์รควรจะต้องมกีารส่งเสรมิใหพ้นักงานมกีารท างานร่วมกนัใหม้ากขึน้เพื่อเสรมิสรา้งความ

สามคัคแีละความร่วมมอืใหเ้กดิขึน้ภายในองคก์ร หรอืองคก์รอาจจะต้องมกีารจดักจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์

ใหก้บัพนกังานใหม้ากขึน้ เมื่อพนกังานไดรู้จ้กัหรอืไดท้ างานร่วมกนัแลว้กจ็ะเกดิความร่วมมอืร่วมใจในการท างานมาก

ขึน้ ซึง่จะส่งผลประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานและยงัท าใหอ้งคก์รเป็นองคก์รทีม่บีรรยากาศทีน่่าท า งานดว้ย

มากที่สุด จากการวจิยัพบว่าความสมัพนัธ์ยงัอยู่ในระดบัต ่ามาก ดงันัน้ผู้บรหิารจงึควรที่จะเขา้ใจและใส่ใจถึงมนุษย

สมัพนัธใ์นการท างานร่วมกนัระหว่างพนกังานใหม้ากขึน้ 
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  3. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการท างานของเพื่อนร่วมงานดา้นจรยิธรรมในการ

ท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในบรษิทัแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่

ในระดบัทีต่ ่า ดงันัน้องคก์รควรพยายามเสรมิสรา้งพฤตกิรรมทางดา้นจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้กบัตวัพนกังานใหม้ากขึน้ เช่น

การไม่โยนความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการท างานของตนเองให่เพื่อนร่วมงานหรอืการไม่ใชอ้ารมณ์มาใชใ้นการแกไ้ข

ปญัหาทีเ่กดิขึน้,ไม่น าความลบัขององคก์รออกไปเผยแพร่กบัคนนอกองคก์ร ซึง่จากปญัหาเหล่าน้ีลว้นจะส่งผลต่อการ

ท างานร่วมกนัระหว่างเพื่อนร่วมงานและก่อให้เกดิการขาดความร่วมมอืในการท างานร่วมกนัขึ้น ประสทิธภิาพการ

ท างานกจ็ะลดลงตามมา ดงันัน้ผู้บรหิารเองควรจะต้องส่งเสรมิจรยิธรรมที่ดใีนการท างานอาจจะต้องมกีารให้รางวลั

ส าหรบัพนกังานทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท างานอย่างมจีรยิธรรมและการรบับุคคลเขา้มาท างานในองคก์ร ควรต้องมี

การทดสอบถงึพฤตกิรรมดา้นจรยิธรรมการท างานดว้ย เพราะเมื่อตอ้งท างานกบัเพื่อนร่วมงานทีม่พีฤตกิรรมเหล่าน้ีกจ็ะ

ท าใหง้านทีอ่อกมามปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

  4. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ความขดัแยง้ในบทบาทหน้าทีก่ารท างานในดา้นการมอบหมายงาน

จากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า ซึ่งในองค์กรที่มีความขดัแย้งเกดิขึน้บางครัง้อาจท าให้เกดิการพฒันาการ

ท างานของพนกังานเองไม่ไดห้มายความว่าจะสง่ผลลบแต่เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ผูบ้รหิารควรพจิารณาว่าความขดัแยง้

ทีเ่กดิขึน้เป็นความขดัแยง้ทีเ่ป็นไปในทางบวกหรอืทางลบแก่องค์กรและพนักงาน แต่ผูบ้รหิารไม่ควรทีจ่ะปล่อยใหเ้กดิ

ความขดัแยง้เป็นเวลานานๆ ควรรบีก าจดัความขดัแยง้เหล่านี้ใหห้มดไป เพราะความขดัแยง้ทีม่ากเกนิไปจะสรา้งความ

ตงึเครยีดทางอารมณ์ ความไม่พอใจหรอืความกดดนัทางดา้นจติใจเกดิการบัน่ทอนมติรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรอื

เกดิความบาดหมางกบัผู้บงัคบับญัชา ท าให้ขาดความร่วมมอืในการท างานได้ อนัจะมผีลท าให้ประสทิธภิาพในการ

ท างานลดลงไดแ้ทนได ้
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