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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยในครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัแรงจูงใจในการท างานกบั
พฤติกรรมการท างาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานการประปานครหลวง สังกัดผู้ช่วย                   
ผูว้่าการบรกิาร 2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื พนักงานการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 
2 จ านวน 140 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 
ค่ารอ้ยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามแตกต่างคอื การทดสอบค่าท ี
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติทิีใ่ชใ้นการหาค่าความสมัพนัธค์อื สถติสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 ผลการวจิยัพบว่า พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิและเพศชายเป็นจ านวนเท่ากนั ส่วนใหญ่
อายุจะอยู่ในช่วง 32-38 ปี มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรอืเทยีบเท่า มีสถานภาพโสด มีต าแหน่งระดบั
ปฎิบตัิการ มีระยะเวลาในการปฎิบตัิงาน 10 ปีขึ้นไป และมีระดบัเงินเดือน 20,001-30,000 บาท ปจัจยัในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีพฤตกิรรมการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีและประสทิธภิาพในการท างานโดยรวม                
อยู่ในระดบัด ี 
 ปจัจยัในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานโดยรวมของพนักงานการประปานครหลวง
สงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
 ปจัจยัในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานโดยรวมของพนักงานการประปานคร
หลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 
ค าส าคญั: ปจัจยัแรงจงูใจในการท างาน พฤตกิรรมการท างาน ประสทิธภิาพในการท างาน 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the correlation between work-related factors, work    
behaviors and performance efficiency among Service Two Employees at the Metropolitan Waterworks 
Authority.  The sample group of this study consisted of a group of employees at the Metropolitan 
Waterworks Authority which included of one hundred and forty samples. The questionnaires were used as 
research instruments for data collection. The statistical analysis methods included percentage, frequency, 
mean, standard deviation, independent t-test, One-way ANOVA and Pearson Correlation.  

The results of the study demonstrated that genders of the employees were equal, they were aged 
between thirty two to thirty eight years old, holding a Bachelor’s degree or similar and single. They worked 
at an operational level, with at least ten years for service years at work and average monthly income was 
20,001 to 30,000 Bath. The work-related factors, work behavior and performance efficiency were at a good 
level. 

The correlation between the compensation and benefits factors and the working behaviors of 
Service Two Employees Metropolitan Waterworks Authority at a statistically significant level of 0.05 
The correlation between the compensation and benefits correlated with the performance efficiency of 
Service Two Employees Metropolitan Waterworks Authority at a statistically significant level of 0.05 
 
Keywords: Work-Rrelated Factors, Work Behaviors, Performance Efficiency 
 
บทน า 

ปจัจุบันองค์การรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การที่เติบโตและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจึงเป็นหัวใจส าคัญ                
ในการขบัเคลื่อนภายในองค์การ  ค าว่า บุคลากร ในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการท างานของ
พนักงานการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผู้ว่าการบรกิาร 2  ได้แก่ ผู้บรหิาร พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว 
พนกังานทีท่ างานไม่เตม็เวลา และพนกังานจา้งตามสญัญาทีร่ฐัวสิาหกจิดแูล ใหท้ างานไดบ้รรลุเป้าหมาย เพื่อเป็น
การท าใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสบความส าเรจ็ในการบรหิารงาน การท างาน
ของบุคลากรจะมีประสทิธิภาพมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงปจัจยัจูงใจในการท างานที่ส่งผลกบั
พฤตกิรรมการท างาน และประสทิธภิาพในการท างาน  ในขณะเดยีวกนัถ้าบุคลากรมคีวามพงึพอใจในการท างาน 
กจ็ะท าให้เกดิพฤติกรรมการท างานที่ด ีและท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ บุคคลากรจงึถือเป็นสิง่ส าคญั               
ที่จะเป็นแรงผลักดันให้องค์การประสบความส าเร็จ ทันต่อการปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                         
อยู่ตลอดเวลา  
 การที่จะท าให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท างาน มีพฤติกรรมการท างานที่ดี และมีประสทิธิภาพนัน้ 
พนักงานภายในองค์การจะต้องมคีวามสมัพนัธ์ที่ด ีเพราะเป็นสิง่ที่ช่วยให้การด าเนินงานภายในองค์กรราบรื่น   
การประปานครหลวง จงึมกีารจดักจิกรรมทีท่ าร่วมกนัภายในองคก์าร มกีารหมุนเวยีนเปลีย่นการท างานของแต่ละ
แผนก เพื่อเป็นการเรยีนรู้งานเพิม่เติม และเป็นการสร้างความสามคัคกีนั เป็นการช่วยลดความขดัแย้งภายใน
องคก์ารอกีดว้ย  
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 องคป์ระกอบทีท่ าใหก้ารประปานครหลวงด าเนินกจิการส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมายส่วนหน่ึงมาจากพนักงาน
การประปาได้รบัแรงจูงใจในการท างาน ผู้บรหิารองค์การจะต้องค านึงถึงความพงึพอใจในการปฎิบตัิงาน ของ
พนักงานเป็นสิง่ส าคญั หากพนักงานไดร้บัการตอบสนองทีเ่หมาะสม ถูกต้อง กจ็ะเป็นแนวโน้มใหพ้นักงานมคีวาม
กระตือรอืร้นที่จะปฎิบตัิงานด้วยความเต็มใจ และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตัง้ใจไว้ ซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
(นเรศ ภูโคกสูง,2541: 35) เพราะแรงจูงใจจะเป็นตวักระตุ้นและผลกัดนัให้พนักงานมคีวามตัง้ใจและมกี าลงัใจ               
ในการท างาน มีพฤติกรรมการท างานที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ นอกจากน้ีปจัจยัในการท างาน           
ยังส่งผลให้เกิดแรงจูงใจให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะแสดงถึงผู้บริหารงานภายในองค์การ                 
ว่าเป็นผู้บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ ในทางตรงกนัข้าม หากบุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการท างานกจ็ะ                
ส่งผลให้การปฎิบตัิงานลดต ่าลง งานจะด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่น ส่งผลให้ความส าเรจ็ของงานขาดหายไป และ
บุคลากรยังขาดความจงรักภักดีต่อองค์การนัน้ๆ อีกด้วย (สุพัตรา สุภาพ ,2541: 85) โดยหลักการบริหาร                  
จะเสรมิสรา้งแรงจงูใจของบุคคลในองคก์าร หากบุคคลในองคก์ารไม่มแีรงจงูใจในการท างาน กจ็ะก่อใหเ้กดิปญัหา
ทางวินัย การขาดงาน การลาออกจากงาน ก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงาน การปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์                     
ทีต่ ่า คุณภาพการท างานกจ็ะลดน้อยลง 

จากการวิจยัครัง้น้ีจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัจูงใจในการท างานพฤติกรรม               
การท างาน และประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 ซึง่ผล
ที่ได้จากการวิจัยครัง้นี้จะน าไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน                  
การประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2  ซึง่เป็นการเพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน เพื่อทีเ่ป็นขอ้มลูโดยตรงทีจ่ะไดน้ าไปปรบัปรุงการท างานของพนกังานในองคก์ารต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาความแตกต่างประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วย 
ผู้ว่าการบริการ 2 กับปจัจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฎบิตังิาน และระดบัเงนิเดอืน  
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัในการท างาน อนัไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กีย่วกบังาน ปจัจยัดา้นบทบาท
ภายในองคก์ร ปจัจยัดา้นความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร ปจัจยัการวางแผนและพฒันาอาชพี ปจัจยัดา้นโครงสรา้งและ
บรรยากาศขององค์กร ปจัจยัด้านนโยบายในการบรหิารงาน ปจัจยัด้านความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวักบังาน   
และปจัจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร กบัพฤตกิรรมการท างานของพนักงานการประปานครหลวง สงักดัผูช้่วย
ผูว้่าการบรกิาร 2 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัในการท างาน อนัไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กีย่วกบังาน ปจัจยัดา้นบทบาท
ภายในองคก์ร ปจัจยัดา้นความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร ปจัจยัการวางแผนและพฒันาอาชพี ปจัจยัดา้นโครงสรา้งและ
บรรยากาศขององค์กร ปจัจยัด้านนโยบายในการบรหิารงาน ปจัจยัด้านความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวักบังาน   
และปจัจยัดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานการประปานครหลวงสงักดั
ผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. พนักงานการประปานครหลวงสงักดัผู้ช่วยผูว้่าการบรกิาร 2 ที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาใน การปฎบิตังิาน ระดบัเงนิเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤติกรรม
การท างาน กบัประสทิธภิาพในการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
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 2. ปจัจยัในการท างาน ประกอบดว้ย ปจัจยัทีเ่กีย่วกบังาน ปจัจยัดา้นบทบาทภายในองคก์ร ปจัจยัดา้น
ความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร ปจัจยัการวางแผนและพฒันาอาชพี ปจัจยัดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศขององคก์ร 
ปจัจยัดา้นนโยบายในการบรหิารงาน ปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวักบังาน และปจัจยัดา้นผลตอบแทน
และสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของพนักงานการประปานครหลวง  สังกัดผู้ช่วย                     
ผูว้่าการบรกิาร 2 
 3. ปจัจยัในการท างาน ประกอบดว้ย ปจัจยัทีเ่กีย่วกบังาน ปจัจยัดา้นบทบาทภายในองคก์ร ปจัจยัดา้น
ความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร ปจัจยัการวางแผนและพฒันาอาชพี ปจัจยัดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศขององคก์ร 
ปจัจยัดา้นนโยบายในการบรหิารงาน ปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวักบังาน และปจัจยัดา้นผลตอบแทน
และสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานการประปานครหลวง สงักดัผู้ช่วย                
ผูว้่าการบรกิาร 2  
  
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-59) 
ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้
อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑน์ิยมทีใ่ชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญั และ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัแรงจงูใจในการปฎิบติังาน แมค็เคนเลน (McClelland, 1953 : 552) 
กล่าวถงึแรงจูงใจว่าเป็นการแสดงออกถงึสภาพอารมณ์ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่เรา้ แลว้ปรากฏเป็นพฤตกิรรมออกมา 
เพื่อกระท าไปสู่จุดมุ่งหมายและการเกิดอารมณ์พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งจ ะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ                
แต่ละบุคคล 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมในการท างาน รอบบนิส ์(Robbins, 1998: 23-26,31) ไดศ้กึษา
พฤตกิรรมการท างานเพื่อประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพขององคก์าร อกีทัง้เป็นการท าความเขา้ใจ
พฤติกรรมของบุคคลที่มลีกัษณะนิสยัของการท างานที่แตกต่างกนัในระดบัต่างๆ ดงันัน้  จงึมุ่งประเดน็ไปที่การ
ท างานของมนุษย ์หรอืพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการการท างาน และการท างานของบุคลากรในองคก์าร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างาน  Peterson & Plowman (1953) ได้ให้
องค์ประกอบของการวดัประสิทธิภาพในการท างานไว้ 4 ข้อ ได้แก่คุณภาพงาน ปริมาณของงาน เวลา และ
ค่าใชจ้่าย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื พนักงานการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 ซึง่มจี านวน 
405 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนักงานทีป่ฎบิตังิานในส านักงาน
การประปานครหลวงสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 2  จ านวน 405 คน เนื่องจากทราบประชากรที่แน่นอน                    
โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970) โดยที่ต้องการก าหนดให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั รอ้ยละ 5 เพื่อใหเ้กดิระดบัความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั 95%  เมื่อแทนค่าจะไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 125 คน และเพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 140 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง คอื ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิสีุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) 
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 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของ                
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในด้าน
ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฎิบตังิาน และ
ระดบัเงนิเดอืน 

วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในดา้นปจัจยั
จงูใจในการท างาน ดา้นพฤตกิรรมการท างาน และดา้นประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานการประปานครลวง
สงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2   
 การวิเคราะหโ์ดยสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
 1. สถติ ิt-test เป็นสถติทิีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่ของระดบักลุ่มประชากร               
2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent t-test) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ 
 2. สถิติ One-way ANOVA เป็นสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ               
กลุ่มประชากรทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีทีค่วามแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 
ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฎบิตังิาน และ ระดบัเงนิเดอืน 
 3. สถิติ Brown-Forsythe เป็นสถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม ในกรณีทีค่วามแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 
ดา้นอายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฎบิตังิาน และ ระดบัเงนิเดอืน 
 4. สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient เป็นสถิติที่ใชเ้พื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 และ 3 เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจในการ
ท างานกบัพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน และความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจในการท างานกบัประสทิธภิาพ
ในการท างานของพนกังานการประปานครหลวง สงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากนั อายุ
ระหว่าง 32-38 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานระดบั
ปฎบิตักิาร มรีะยะเวลาในการปฎบิตังิาน 10 ปีขึน้ไป และมรีะดบัเงนิเดอืน 20,001-30,000 บาท 
 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัในการท างานของพนักงาน โดยรวมมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัในการท างาน
อยู่ในระดบัด ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่
ปจัจยัดา้นบทบาทภายในองคก์ร มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.30 รองลงมา คอืปจัจยัดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างครอบครวักบังาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 ปจัจยัด้านความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.25 
ปจัจยัทีเ่กีย่วกบังาน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.17 ปจัจยัดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศขององคก์ร มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.97 
ปจัจยัด้านนโยบายในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.87 ปจัจยัด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.85 และปจัจยัการวางแผนและพฒันาอาชพี มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.80 ตามล าดบั 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน โดยรวมมพีฤตกิรรมการท างานอยู่ในระดบัด ี
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก 1 ดา้น และอยู่ในระดบัด ี
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการขาดงาน มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 รองลงมาคอื ด้านการเพิม่ผลผลิต                
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 และดา้นการลาออกจากงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.99 ตามล าดบั 
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 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพท างานของพนักงาน โดยรวมมีประสิทธิภาพในการท างาน              
อยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกด้านมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ 
ด้านค่าใช้จ่าย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25               
ดา้นคุณภาพงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 และดา้นปรมิาณของงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ตามล าดบั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานเพศชายและเพศหญิง มีประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวม               
ดา้นปรมิาณของงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่า บุคลากรของการประปานคร
หลวง สงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการบรกิาร 2 เพศชายและเพศหญิง มปีระสทิธภิาพในการท างานที่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากเพศชายและเพศหญิง
สามารถปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  มีการท างานต่างกัน และมีความถนัดต่างกัน                      
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุสุมา ศกัดิไ์พศาล (2556) ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบั คุณภาพชวีติในการท างานทีม่ผีลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ผลการวิจยัพบว่า 
ประสทิธิภาพในการปฎิบตัิงานของพนักงาน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และด้านความรวดเรว็               
ในการท างาน จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา รายได้ ต าแหน่ง และอายุงาน               
มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฎบิตังิานทุกดา้น  
 จากผลการวิจัยพบว่า  บุคลากรของการประปานครหลวงสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 2 ที่มีอายุ                 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการท างาน ดา้นการขาดงาน และดา้นการลาออกจากงาน กบัประสทิธภิาพในการท างาน 
ด้านเวลาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และเมื่อท าการ
เปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ พบว่าระดบัของอายุบุคลากรของการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 มคีวาม
แตกต่างกันในด้านของการขาดงานเท่านัน้ ส่วนการเพิ่มผลผลิต การลาออกจากงาน ไม่แตกต่าง ทัง้นี้                        
อาจเนื่องมาจาก บุคลากรช่วงอายุ 46 ปีขึน้ไป เป็นช่วงทีเ่ขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ ซึง่คนช่วงอายุนี้จะมชีวีติครอบครวั มภีาระ
เกี่ยวกบัครอบครวัทีต่้องรบัผดิชอบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นูรมีนั ดอเลาะ (2556) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ความ
ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรที่มอีายุมากจะมี
ประสทิธภิาพการท างานมากกว่าาบุคลากรที่มอีายุน้อย เพราะอายุ เป็นสิง่ทแีสดงถึงวุฒภิาวะของบุคคลบุคคล             
ทีม่อีายุมากขึน้จะมคีวามคดิ มคีวามรอบคอบในการตดัสนิใจมากกว่าบุคคลทีม่อีายุน้อย 
 จากผลการวจิยัพบว่า บุคลากรของการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 ทีร่ะดบัการศกึษา
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานกบัประสทิธภิาพในการท างานที่ไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี                      
มปีระสทิธภิาพการท างานไม่แตกต่างกบัพนกังานระดบัปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่าปรญิญาตร ีอนัเนื่องมาจากพนกังาน
ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูขององคก์รมกัจะใชใ้หพ้นกังานทีร่ะดบัการศกึษาน้อยปฏบิตังิานแทน และมอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่เพิ่งเข้างานใหม่ในองค์กร ดังนัน้ ระดับการศึกษาจึงไม่มีความแตกต่างกัน                    
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารวย ดเีลศิ (2548) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ผูต้รวจสอบภายในส่วนใหญ่เป็นเพศชาย              
มีอายุระหว่าง 35-45 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
บรหิารธุรกจิทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามช านาญอยู่ในระดบัปานกลาง การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัประสทิธผิลในการปฎบิตังิานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมพบว่า เพศ อายุ 
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ระดบัการศกึษา วุฒกิารศกึษาส าเรจ็ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการปฎบิตังิาน แต่ละระดบัความคดิเหน็
เกีย่วกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ระดบัมาก 
 จากผลการวิจยัพบว่า บุคลากรของการประปานครหลวงสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 2 พนักงานที่มี
สถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท างานและประสทิธภิาพในการท างานที่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญั             
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอืพนกังานทีม่สีถานภาพโสด สมรส หมา้ย หรอือย่า
รา้ง มผีลต่อมปีระสทิธภิาพการท างานของพนักงาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เบญจมาภรณ์ มะวญิธร (2545) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายโรงงานรังสิต บริษัทไทยน ้าทิพย์ จ ากัด พบว่า 
พนักงานที่สมรสแล้วมแีรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมากกว่าที่เป็นโสดเพราะมภีาระในครอบครวัต้องรบัผดิชอบ                  
ในเรื่องค่าใชจ้่ายจงึท าใหม้แีรงจงูใจในการท างานมากกว่าคนโสด 
 จากผลการวิจยัพบว่า บุคลากรของการประปานครหลวงสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 2 ที่มีต าแหน่ง              
การปฏิบตัิงานที่ต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั และมีประสทิธภิาพ             
ในการท างานด้านคุณภาพงาน และด้านปริมาณของงาน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05                
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน กล่าวคอื พนักงานทุกคนในองคก์รมพีฤตกิรรมการท างาน มปีระสทิธภิาพในการท างาน 
ต่างกนั เพราะเมื่อบุคลากรนัน้มตี าแหน่งหน้าทีสู่งมากขึน้เท่าไหร่ พฤติกรรมการท างานกจ็ะดกีว่าคนทีต่ าแหน่ง
น้อยกว่า ส่งผลให้คุณภาพของงานมีประสทิธิภาพ ได้รบัการได้รบัการยกย่อง และการยอมรบัในการท างาน                   
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนธรีภทัร วงษ์ไทย (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผกูพนักบัองคก์รว่าบุคลากรองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร ีผลการวจิยัพบว่า ต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลกบัความผกูพนัธต่์อองคก์ร 
 จากผลการวจิยัพบว่า พนักงานของการประปานครหลวงสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการบรกิาร 2 ที่มรีะยะเวลา                
ในการท างานที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการท างานด้านการเพิม่ผลผลติ ด้านการขาดงาน และด้านการลาออก               
จากงาน และประสทิธภิาพในการท างานในภาพรวม ด้านคุณภาพงาน ด้านปรมิาณของงาน ด้านเวลา และดา้น 
การลาออกจากงาน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสตทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 4 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานและส่งผลต่อมปีระสทิธภิาพ            
การท างานของพนักงาน กล่าวคอื พนักงานที่มอีายุการท างานมากจะมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน มคีวาม
ช านาญ หน้าทีก่ารงานเริม่มัน่คง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุไรวรรณ บุญวรรณ (2551) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยั
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานบรษิทั เทเลอนิโมมเีดยี จ ากดั (มหาชน)  
 จากผลการวจิยัพบว่า บุคลากรของการประปานครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 ทีม่รีะดบัเงนิเดอืน
ทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการท างานในภาพรวม ดา้นการเพิม่ผลผลติ และดา้นการออกจากงาน  และประสทิธภิาพ              
ในการท างานในภาพรวม ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณของงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคอื พนักงานที่มรีายได้สูงจะมแีรงจูงใจ               
ในการท างาน และส่งผลต่อมปีระสทิธภิาพการท างานของพนักงานในดา้นการเพิม่ผลผลติใหก้บัองคก์ร พนักงาน 
ทีม่รีายไดต่้อเดอืนสงูกว่าจะมแีรงจูงใจในการท างานมากกว่าพนักงานทีม่รีายไดต้ ่ากว่า ทัง้นี้  เป็นเพราะพนักงาน             
ที่มรีายได้หรอืค่าตอบแทนต่อเดอืนที่สูงกว่าอาจจะมหีน้าที่ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายในการปฏบิตังิาน            
ที่มากกว่า จึงมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  อรญัญา 
สุวรรณวกิ (2541) ไดศ้กึษาเรื่อง ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน บรษิทัยูคอม ผลการศกึษาพบว่า พนักงาน 
ทีม่เีงนิเดอืนสงู และค่อนขา้งสงูมคีวามผกูพนัต่อองคก์รสงูกว่าพนกังานทีม่เีงนิเดอืนต ่าและปานกลาง  
 ปจัจยัที่เกี่ยวกบัลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานและส่งผลให้เกิดประสทิธภิาพ               
ในการปฏบิตังิานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื พนักงานที่ปฎิบตังิานในการประปานครหลวง
สงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 มหีน้าทีป่ฏบิตังิาน และมสี่วนช่วยส่งเสรมิความก้าวหน้าขององคก์ร มกีฎระเบยีบ 
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องค์กรไม่จ ากดัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจหน้าที่ และความไว้วางใจให้แก่
ผูป้ฏบิตังิาน พนักงานสามารถระบุงานที่ท าอยู่ว่ามลีกัษณะขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิานได ้อกีทัง้องคก์รยงัเปิด
โอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคดิเหน็และเสนอแนวทางในการบฏบิตัิงาน จงึท าให้พนักงานเกดิแรงจูงใจ           
ในการท างานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  คูเปอร์ และมาร์แชล (Cooper; & 
Marshall. 1976) ที่กล่าวว่า ปจัจัยที่เกี่ยวกับงาน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปริมาณของงานที่ได้รบั 
คุณภาพหรอืทกัษะทีต่้องใชใ้นการท างานงาน ระยะเวลาในการท างาน ความปลอดภยัในการท างาน เทคโนโลยี               
ที่ใช้ในการท างาน ความรบัผิดชอบและอ านาจในการตดัสนิใจ การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ การเดนิทางมาท างาน 
เป็นปจัจยัหน่ึงในปจัจยัจงูใจในการท างาน 
 ปจัจยัดา้นบทบาทภายในองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานและส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการท างานอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื พนกังานทีป่ฎบิตังิานในการประปานครหลวง สงักดั
ผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 ทีม่บีทบาทส าคญัในการปฏบิตังิานในองคก์รมกัไดร้บัการยกย่องชมเชย และเป็นผูท้ีไ่ดร้บั
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ท าอยู่ และมีโอกาสพัฒนางาน             
ที่ร ับผิดชอบอย่างเต็มที่ ท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีอนาคตที่ดีขึ้น  เกิดแรงจูงใจในการท างาน และส่งผลให้เกิด
ประสทิธภิาพในการท างานซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทศพร ทรงเกยีรต ิ(2554) ได้ศกึษา แรงจูงใจทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานดา้นภูมสิารสนเทศของพนักงานการไมม้าส่วนภูมภิาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบุร ี
และการไมม้าในสงักัด 132 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน                 
ดา้นการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความรบัผดิชอบในงาน อยู่ในระดบัมาก มแีรงจูงใจในดา้น
ความก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง มีประสทิธิภาพด้านคุณภาพ ด้านเวลา และด้านวิธีการ อยู่ในระดบัมาก       
มปีระสทิธภิาพดา้นปรมิาณ และดา้นค่าใชจ้่ายอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจ
ในการท างาน กบัประสทิธภิาพในการท างาน พบว่ามคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ยกเว้น แรงจูงใจดา้น
ความรบัผดิชอบในงานกบัประสทิธภิาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
 ปจัจยัดา้นความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างาน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน ส่วนปจัจยัดา้นความสมัพนัธภ์ายในองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน ส่งผลใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพในการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื พนักงานที่ปฎบิตังิานในการประปา
นครหลวงสงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2 มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัทัง้เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา พนักงาน
ไดร้บัการยอมรบัและไดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน แสดงความห่วงใยซึง่กนัและกนั ท าใหพ้นักงานรูส้กึ
ว่าจะมอีนาคตทีด่ขี ึน้เกดิแรงจงูใจในการท างานและส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แต่ทัง้นี้องคก์รเอง 
ก็ต้องปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกนั เพราะบางครัง้พนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ซึ่งอาจจะ
ก่อใหเ้กดิการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มของพนกังาน 
 ปจัจัยการวางแผนและพัฒนาอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานและส่งผลให้เกิด
ประสทิธภิาพในการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 2.80 กล่าวคอื การวางแผนและการพฒันาคุณภาพ   
ในการปฏบิตังิานเพื่อการท างานมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ ตอ้งมกีารพฒันาความรูแ้ละมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ 
อยู่อย่างเสมอ เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่ในการปฏบิตังิานและทนัสมยัมากยิง่ขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารยกระดบัมาตรฐาน
ขององคก์ร  
 ปจัจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศขององค์กร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานแต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพด้านเวลา จึงส่งผลให้เกิดประสทิธภิาพในการท างานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กร และบรรยากาศองค์กร นับได้ว่ามีความส าคัญที่จะช่วยให้เกิด               
การเรยีนรูภ้ายในองคก์ร และยงัจะช่วยส่งเสรมิใหบุ้คลากรในหน่วยงานต่างๆ เขา้มามสี่วนร่วมในการสรา้งสรรค์
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บรรยากาศทีจ่ะเอือ้อ านวยใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ ีมกีารแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างคนในองคก์ร ท าใหเ้กดิการตดิต่อ
ประสานงานระหว่างบุคลากรในองคก์ร และยงัป้องกนัการขดัแยง้ภายในองคก์ารจงึส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แจ๊คสัน -มาล์ลิค (Jackson-Malik, 2005:  Abstract) ศึกษาเรื่อง 
บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงาน ความท้อแท้ในการท างาน ความตัง้ใจที่จะลาออกจากงานของ
พยาบาล พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การของพยาบาล พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การของพยาบาล                    
มคีวามสมัพนัธก์บัผลลพัธข์องการปฎบิตังิาน ในดา้นความพงึพอใจในงาน ความทอ้แทใ้นการท างาน และความ
ตัง้ใจที่จะลาออกจากงานสูง กล่าวคอื การรบัรู้ปจัจยัด้านบรรยากาศขององค์การในทางบวก สามารถลดความ             
ไม่พงึพอใจในการท างานได ้อกีทัง้ยงัลดความทอ้แทท้ีอ่าจเกดิขึน้จากการท างาน และลดความตัง้ใจทีจ่ะลาออก
จากงานได ้
 ปจัจัยด้านนโยบายในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานและส่งผลให้เกิด
ประสทิธภิาพในการท างานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคอื การที่องค์กรก าหนดวิสยัทศัน์และ
เป้าหมายในการด าเนินการ ก าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน จะท าใหพ้นกังานเขา้ใจวตัถุประสงค์
ตัง้แต่เริม่แรก สามารถเป็นกรอบแนวทางใหพ้นกังานสามารถปฏบิตัติามไดแ้ละบรรลุวถุัประสงค ์ทัง้นี้  องคก์รตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบัการรกัษาและจงูใจพนักงานทีม่ศีกัยภาพสงูขององคก์รโดยมุ่งเน้นเรื่องการเพิม่ความผกูพนัของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร และการพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการท างานของพนักงานให้มี ประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลี ตัง้สวัสดิต์ระกูล (2541) ได้ท าการศึกษา ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมของวศิวกรในบรษิทัเอกชน  
 ปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวักบังาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานและส่งผลให้
เกดิประสทิธภิาพในการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ในการปฏบิตัิงานหากพนักงาน
ไดร้บัความร่วมมอืและชว่ยเหลอืจากเพื่อนร่วมงาน หรอืไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอย่างด ีมคีวาม
ร่วมมือ ไม่มีความขดัแย้งกนัระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับนัชา จะท าให้พนักงานนัน้มีแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิาน อยากทีจ่ะช่วยเหลอื สนบัสนุนการปฏบิตังิานภายในองคก์รและสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 

ปจัจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานและส่งผลให้เกิด
ประสทิธภิาพในการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  กล่าวคอื พนักงานทีไ่ดค้่าตอบแทน สวสัดกิาร 
ทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ มคีวามเหมาะสมและยุตธิรรมกจ็ะท าใหพ้นักงานเหล่านัน้มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิาน และส่งผล
ต่อประสทิธภิาพในการท างานเช่นกนั ในทางกลบักนั หากพนักงานไดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีไ่ม่เป็นธรรม 
ไม่เป็นทีน่่าพอใจ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานและประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะลดลงตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ              
ในการท างานของพนักงาน บรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 701 คน  
ผลการวจิยัพบว่า พนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัสงูมาก
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของงาน               
ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการปฎิบตังิาน
ท างานโดยรวม 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ปจัจยัจงูใจในการท างานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างาน ดา้นการขาดงาน กล่าวคอื ปจัจยั 
จงูใจในการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างาน ดา้นการขาดงาน โดยขา้งตน้ท าใหท้ราบถงึ
ปจัจยัจงูใจในการท างานกบัพฤตกิรรมการท างาน ของพนกังานการประปานครหลวง สงักดัผูช้่วยผูว้่าการบรกิาร 2  
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 ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัในการท างานดา้นความสมัพนัธภ์านในองคก์ร โดยมกีารจดั 
กิจกรรมภายในองค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม มีส่วนร่วมในการคดิและ  
แสดงออก กจิกรรมทีท่ าร่วมกนัจะท าใหภ้ายในองคก์รมคีวามสมัพนัธท์ีด่ี 
 2. ปจัจยัจงูใจในการท างานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน ดา้นเวลา กล่าวคอืปจัจยัจงู 
ใจในการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน ด้านเวลา โดยขา้งต้นท าให้ทราบถึง
ปจัจยัจูงใจในการท างานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานการประปานครหลวง สงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการ 
บรกิาร 2  
 ดงันัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญักบัปจัจยัในการท างานด้านโครงสร้างและบรรยากาศขององค์กร               
โดย ใหพ้นกังานทุกคนผ่อนคลาย ไม่ควรมลี าดบัในการบรหิารมากเกนิไป ใหพ้นกังานทุกมสีว่นร่วมในการคดิ และ
ตดัสนิใจ ท าใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รไม่เป็นทางการเกนิไป เพราะพนกังานระดบัล่างไม่ค่อยกลา้แสดงความคดิเหน็ 
หรอือาจมกีารท างานทีล่่าชา้ เนื่องจากพนักงานระดบัล่างไม่กลา้ถามพนักงานทีม่รีะดบัสงูกว่า เนื่องจากมขีัน้ตอน
มากเกนิไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
              สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยด ีเป็นเพราะผู้วจิยัได้รบัความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ            
อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความ
ช่วยเหลือทุกๆ ด้าน และตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อสารนิพนธ์ฉบบันี้มาโดยตลอด  
ขอบกราบขอบพระคุณ 

รวมทัง้ อาจารย ์ดร.ไพบลูย ์อาชารุ่งโรจน์ และอาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีใ่หค้วามกรุณารบัเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม รวมถึงให้ค าปรึกษาในการแก้ไขแบบสอบถาม              
ใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างด ีรวมถงึคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูแ้ละสัง่สอนประสบการณ์
ต่างๆ อันน ามาซึ่งความรู้และความเข้าใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเจ้าหน้าที่ประจ าห้องบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมใน
ความส าเรจ็ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความส าดวกในการท าวจิยัครัง้นี้ใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่น  

ขอขอบคุณพนักงานการประปานครหลวงสงักดัผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ 2 ที่ให้ความกรุณาและร่วมมอื            
ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างด ีการใหข้อ้มลู ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยฃน์ต่อการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 

สุดทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ญาต ิพีน้่อง เพื่อนๆ พี่ๆ  ทีส่ านักงานการประปานครหลวง 
เพื่อนๆ การจดัการรุ่น 17 ที่เห็นความส าคญัของการศึกษามาโดยตลอด และสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลือทุกๆ             
ดา้น ท าใหผู้ว้จิยัผ่านเวลาอนัยากล าบากจากภาระหน้าทีก่ารศกึษามาไดอ้ย่างด ีและท าใหผู้ว้จิยัด าเนินการศกึษา
ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเสร็จสมบูรณ์ คุณประโยชน์ใดที่ได้จากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบให้ทุกท่านที่มี
พระคุณแก่ผู้วิจยั ที่ให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา ตลอดจนประสบ
ความส าเรจ็ ขอใหทุ้กท่านทีก่ล่าวมานี้ มแีต่ความสขุความเจรญิ หากมขีอ้ต าหนิหรอืขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยั
ขอน้อมรบั และขออภยัไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 
 
 
 
 



11 
 

เอกสารอ้างอิง  
กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. (2545). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติเิพือ่การบรหิารและวจิยั. กรุงเทพฯ:   
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
 _______. (2546). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติเิพือ่การบรหิารและวจิยั. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
 _______. (2546). การใชS้PSS for Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
กติคิุณ ซื่อสตัยด์.ี (2557). คุณภาพชวีติการท างานกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของเจา้พนกังานชวเลข 
        สงักดัส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร. สารนิพนธ.์ มหาวทิยาลยัเกรกิ. 
จนัทรแ์รม พุทธนุกลู. (2554). ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากร 
        วทิยาลยัการอาชพีสระบุร.ี สระบุร:ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคธญับุร.ี 
จารุวรรณ โหรา. (2541). คุณภาพชวีติการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของอาจารย ์
        สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลศกึษากรณีเฉพาะวทิยาเขตนนทบุรแีละวทิยาเขตเพาะช่าง. 
        วทิยานิพนธ ์วท.ม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ชาญศลิป วาสบุญมา. (2546). แรงจงูใจและความตอ้งการความสมหวงัในชวีติของการเป็นคณะกรรมการ 
        สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลกัศลิปากร. 
ชเูกยีรต ิยิม้พวง. (2554). แรงจงูใจทีม่ผีลต่อกีป่ฏบิตังิานกรณีศกึษา บรษิทั บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงาน 
        จงัหวดัปทุมธานี. การคน้ควา้อสิระ. บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ). ปทุมธาน:ี  
        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี 
ดุสติ ปาเชนทร.์ (2547). คุณภาพชวีติการท างานของพนกังานฝ่ายไฟฟ้าและเครือ่งกล  
        บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน). วทิยานิพนธ ์รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์. ปทุมธานี: 
        วทิยาลยัปทุมธานี. 
ดารนิ ปฏเิมธภีรณ์. (2556). แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
        บรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึง่ในกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ).  
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ตะวนั สาดแสง. (2548). สรา้งคนสรา้งองคก์รคมัภรีเ์พิม่ทกัษะการบรหิาร. พมิพคร้งัที ่9. กรุงเทพฯ:  
        ส. เอเซยีเพรส. 
ทพิวรรณ จนีจ่าง. (2542). ความสมัพนัธร์ะหว่างขวญัและพฤตกิรรมในการท างานของพนกังานธุรกจิขนสง่น ้ามนั 
        ทางท่อ. วทิยานิพนธ ์วท.ม. (จติวทิยา). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ทพิาวด ีเมฆสวรรค.์ (2540). การบรหิารมุ่งผลสมัฤทธิ ์คณะกรรมการว่าดว้ยการปฏบิตัริาชการเพือ่ประชาชน 
        ของหน่วยงานของรฐั. กรุงเทพฯ: ส านกังาน ก.พ. 
ทศพร ทรงเกยีรต.ิ (2554). แรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นภูมสิารสนเทศของพนกังาน 
        การ ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จงัหวดัลพบุร.ี สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ธนธรีภทัร วงษ์ไทย. (2555). ความผกูพนักบัองคก์รว่าบุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันนทบุร.ี 
นุสรา โพธิง์าม. (2549). ปัจจยัจงูใจ บุคลกิภาพและวฒันธรรมองคก์ารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการปฎบิตังิาน ของ 
        พนกังานบรษิทั อสีต ์เวสต ์สยาม จ ากดั. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
 



12 
 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2544). จติวทิยาการบรหิารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: พมิพด์.ี  
ปวณีา สนิธุปนั. (2546). แรงจงูใจในการท างานและบุคลกิภาพการปรบัตวัเพือ่สูค่วามเป็นเลศิ 
        ของผูท้ีใ่ชว้ชิาชพีบญัชใีนหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ในอ าเภอเมอืงล าพนู.  
        การคน้ควา้แบบอสิระ. วท.ม. (จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร). เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
พรทพิย ์สตุยิะ. (2550). ปัจจยัจงูใจในการท างานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
        สาขาในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่. การคน้ควา้แบบอสิระ บธ.ม. (การบรหิารธุรกจิ). เชยีงใหม่: 
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
พลนิี อศัวรุจานนท.์ (2549). ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานบรทัทดีบับลวิ  
        แซดคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
พพิฒัน์ จนัทรา. (2542). คุณภาพชวีติการท างานของขา้ราชการครใูนสงักดัส านกังานการประถมศกึษา 
        จงัหวดัสระแกว้. วทิยานิพนธ ์กศ.ม. (บรหิารการศกึษา). ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา. 
มานะพล ยิม้ม้อย. (2544). ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร  ของส านกังานบรกิารโทรศพัท์ :  ศกึษากรณี  
        เปรยีบเทยีบส านกังานบรกิารโทรศพัทล์าดพรา้วและส านกังานบรกิารโทรศพัทน์นทบุร.ี  
        ปรญิญานิพนธ ์ศศ.ม. (รฐัศาสตร)์ กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ลดัดาวณัย ์สกุลสขุ. (2550). คุณภาพชวีติการท างานของพนกังานทีป่ฏบิตังิาน ณ ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ  
        บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน). วทิยานิพนธ ์รป.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์. กรุงเทพฯ: 
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 
ศุภลกัษณ์ ตรสีวุรรณ. (2548). แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครใูนสถานศกึษาสงักดัส านกังาน เขตพื้นทีก่ารศกึษา 
        สมุทรสงคราม. สารนิพนธ ์ศศ.ม. (การบรหิารการศกึษา) กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2539). องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 
สญัญา สญัญาววิฒัน์. (2544). สงัคมวทิยาองคก์าร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สพุรรษา แสนทวสีขุ. (2557). แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในกรุงเทพฯ.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท)์ อรรถมานะ. (2550). พฤตกิรรมองคก์าร ทฤษฎแีละการประยุกต์. พมิพค์รัง้ที ่4. 
        กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อารวย ดเีลศิ. (2548). ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานตรวจสอบภายในธนาคารเพือ่การเกษตร และ 
        สหกรณ์การเกษตร. วทิยานิพนธ ์รป.ม. (วชิาการบรหิารทัว่ไป). ชลบุร:ี มหาวทิยาลยับรูพา. 
อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). การบรหิารเชงิกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อุมารนิท ์เอือ้นุกลู. (2551). คุณภาพชวีติการท างานขา้ราชการส านกังานทีด่นิจงัหวดัจนัทบุร.ี ปัญหาพเิศษ 
        รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารทัว่ไป. วทิยานิพนธ ์รป.ม. (วชิาการบรหิารทัว่ไป). ชลบุร:ี  
        มหาวทิยาลยับรูพา. 
อุสมุา ศกัดิไ์พศาล. (2556). คุณภาพชวีติในการท างานทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน  
        บรษิทั อนิเตอร ์เรยีลตี้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั. การคน้ควา้อสิระ บธ.ม. ปทุมธานี:  
        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี 
 
 



13 
 

อุไรวรรณ บุญวรรณ. (2551). ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังาน บรษิทั เทเลอนิโฟมเีดยี  
        จ ากดั (มหาชน). สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 
        มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
Albanese, R. (1981). Managing: Toward accountability for performance. 3rd ed. Lilinois: Richard D. Irwin. 
Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard, & Snyderman, Block. (1959).The Motivation to work. New York:  
        John Wiley & Son. 
Huse, E. F. and Cummings, T. G. (1985). Organization Development and Change. Minnesota:  
        West Publishing. 
Looper, C. I. & J. Marshall. (1976). Occupational Source of Stress, Journal of Occupation Psychology. 
        43(543): 11-28. 
McClelland, David, C.; & et al. (1953). The Achievement Motive. New York:  
        Appleton Century Croffs. 110-111. 
Peterson, E. & Plowman, G. E. (1953). Business Organization and Management. 3rd ed. Ill: Irwin. 
Robbins, Stephen, P. and Judge, Tim. 2013. Organization behavior. Upper Saddle River, New Jersey:  
        Pearson. 
Walton, R. E. (1973). Quality of working life: what is it?, Sloan Management Review. 15(1): 11-21. 
 
 
 


