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การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถึงความผูกพนัต่อองค์การ และคุณภาพชวีติในการท างานที่มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี จ านวนทัง้สิน้ 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ี
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  อายุ 22 - 25 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  

สถานภาพโสด  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 24,000 - 32,999 บาท  และอายุงาน 4-6 ปี 
ความผูกพนัต่อองค์การของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
คุณภาพชวีติในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และประสทิธภิาพในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานีทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ

ท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ความผกูพนัตอ่องคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นความเชือ่มัน่และการยอมรบัและค่านยิมองคก์าร ดา้นความปรารถนา

ที่จะคงสมาชกิภาพขององค์การและด้านความทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์การโดยรวม มีความสมัพนัธ์กับ
ประสทิธภิาพในการท างานโดยรวม ของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธาน ีอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง คุณภาพชวีติในการท างาน ไดแ้ก่ 
ด้านความกา้วหน้าความมัน่คงของงาน ดา้นความปลอดภยัในทีท่ างาน  ด้านความสมดุลของชวีติในการท างาน 
และดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นความสมดุลของชวีติในการท างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพในการท างานโดยรวม ของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธาน ีอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
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ค าส าคญั: ประสทิธภิาพในการท างาน คณุภาพชวีติในการท างาน วศิวกร สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี 
 

Abstract 
 
 This research aims to study organizational commitment and quality of working life relating to 
working efficiency of engineers in Bangkadi Industrial Park in Pathumthani province. This study used 
consisted of four hundred engineers working in Bangkadi Industrial Park in Pathumthani Province as 
respondents. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment 
correlation coefficient 
 The results of the finding were as follows: 
 The majority of the respondents were male, between twenty two to twenty five years of age with 
a Bachelor’s degree, single, earning an average monthly income of  24,000 -32,999 Baht and having the 
same position for four to six years. The opinions of the respondents toward the overall organizational 
commitment were at a much level. The quality of working life was at a moderate level and working efficiency 
was at a high level. 
 The hypothesis findings were as follows:  
 The engineers with different work durations had different working efficiencies at a statistical 
significance of the 0.05 level. 
 The organizational commitment in the components of strong belief and acceptance of the goals 
of the organization, definitely desire to maintain organizational membership, have a willingness to exert 
considerable effort on behalf of organizations were positively related to working efficiency of engineers in 
Bangkadi Industrial Park in Pathumthani Province in the same direction at a moderate level with statistical 
significance levels of 0.01. The quality of working life on the dimensions of future opportunity for continued 
growth and security, safe and healthy conditions, work and total life space, adequate and compensation 
related to working efficiency of engineers in Bangkadi Industrial Park in Pathumthani Province in the same 
direction at a moderate level with statistical significance levels of 0.01. 
 
Keywords: Working efficiency, Quality of working life, Engineers, Bangkadi Industrial Park  
 
บทน า 
 การบรหิารจดัการองคก์ารโดยทัว่ไปมอีงคป์ระกอบอย่างน้อย 4 ประการ คอื คน เงนิ วตัถุและการจดัการ 
ซึง่ “คน” ถอืไดว้่าเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีส่ดุ ดงันัน้องคก์ารต่างๆ จงึพยายามสรรหาพนกังานทีม่ศีกัยภาพเขา้สู่
องค์การตลอดจนรกัษาพนักงานเหล่านัน้ไว้ใหน้านทีสุ่ด และน าศกัยภาพของพนักงานมาใช้ในการพฒันาให้
องคก์ารมคีวามเจรญิกา้วหน้าต่อไป (พวงเพชร วชัรอยู่ 2537: 136-137) การพฒันาบุคลากรทีเ่หมาะสมเป็นปัจจยั
ทีส่ าคญัประการหนึ่งในการเพิ่มประสทิธภิาพในการท างานขององค์การ ในทางตรงกนัขา้มการพฒันาทรพัยากร
มนุษยท์ีไ่ม่เหมาะสมกอ็าจท าใหอ้งค์กรสญูเสยีศกัยภาพในการแขง่ขนัได ้นอกจากนี้แลว้เพื่อใหอ้งค์การสามารถ
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ด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็ในการบรหิาร (ประจกัษ์ จงอศัญากุล 2546: อา้งองิจาก 
Katz, 1964) 
 ในการบรหิารจดัการขององค์การต่างๆ นัน้ ผูบ้รหิารองค์การตอ้งผสมผสานความตอ้งการของพนักงาน
กบัจุดมุง่หมายขององคก์าร องค์การจงึควรตระหนกัถงึความส าคญัและหนัมาใส่ใจในเรือ่งของคณุภาพชวีติในการ
ท างาน (Quality of Working Life) ทัง้ยงัพบว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้
องคก์ารไดม้าซึง่พนกังานทีทุ่่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ตัง้ใจและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิาน ท าใหอ้งค์การไดร้บัประโยชน์
มากมาย ทัง้อตัราการขาดงาน อตัราการลาออก หรอืเปลี่ยนงานและการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายขององคก์ารกอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้(ธนนนัท ์
ทะสใุจ 2547:12) 
 จงัหวดัปทุมธานีเป็นพื้นทีก่ารลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคญัแห่งหนึ่งของประเทศไทย มโีรงงานทีไ่ด้รบั
อนุญาตใิหป้ระกอบกจิการ รวมทัง้สิน้ 3,460 โรงงาน เงนิลงทุนรวม 430,792,378,699 บาท และมจี านวนคนงาน 
289,063 คน มสีาขาอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัลงทุนมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกของจงัหวดั ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมไฟฟ้า             
2. อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 3. อุตสาหกรรมเคม ี(ทีม่า: รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของ
จงัหวดัปทมุธาน ีขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2557) มกีารจดัพืน้ทีเ่พือ่การอุตสาหกรรมในลกัษณะเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม มนิิแฟคเตอรีแ่ลนด์ รวม 14 แห่ง ได้แก่ 1.เขตประกอบอุตสาหกรรมของบรษิทั 
ไทยซูซกูมิอเตอร ์ตัง้อยู่อ าเภอธญับุร ี2. บรษิทั นวนคร จ ากดั ตัง้อยู ่อ าเภอคลองหลวง มพีืน้ทีป่ระมาณ 6,495 ไร ่
มโีรงงาน 188 โรงงาน 3. บรษิทัสวนอตุสาหกรรมบางกะด ีตัง้อยู่ อ าเภอเมอืง มเีนื้อทีป่ระมาณ 1,222 ไร ่มโีรงงาน 
37 โรงงาน 4. มนิิแฟคเตอรีแ่ลนด ์ดงันี้ อ าเภอคลองหลวง ไดแ้ก่ บิก๊แลนด์, รงัสติ พรอสเพอร ์เอสเตท, เอม็เอม็ซ ี
มนิเิฟคเทอร(ีนวไท) อ าเภอล าลกูกา ไดแ้ก่ แจนแซ่น มนิแิฟคตอรี,่ อรดา, บิก๊ลอ็ท แฟคตอรี,่ บิก๊แลนด ์อ าเภอลาด
หลุมแกว้ ไดแ้ก่ แฟคคอม, แฟคเฮา้ส,์ เคท ีแฟคทอรี ่พารค์ อ าเภอหนองเสอื ไดแ้ก่ ศรปีทุมมนิิแฟคเตอรี ่(ทีม่า: 
รายงานการวเิคราะห์สภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ปี 2559 (มกราคม–มถิุนายน 2559) ส านักงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัปทมุธาน)ี  
 จากผลการส ารวจในปี 2559 ของบริษัท วิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสนั ประเทศไทย จ ากัด พบว่ากลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการลาออกของพนักงานสูงสุดถึ งร้อยละ 16 (ที่มา:ข้อมูลออนไลน์
http://www.propertytoday.in.th ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2559) ซึง่ในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 
กลุ่มอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าถอืเป็นกลุ่มทีม่จี านวนแรงงานรวมกนัสูงสุด ในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลตินัน้ วศิวกร คอืผูป้ระกอบอาชพีดา้นวศิวกรรม เป็นนกัสรา้งสรรคท์ีใ่ชค้วามรูแ้ละหลกัการทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยตีามหลกัเหตุและผล ค้นคว้า วเิคราะห์ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลติ ดงันัน้
วศิวกรถอืเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อองค์การในดา้นการผลติเป็นอย่างยิง่ โดยจะท าหน้าทีใ่นการจดัการ ตดิตัง้ 
ควบคุมเครื่องจกัรและกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสนิค้าได้คุณภาพตามเกณฑ์ จ านวนการผลติได้ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ท าใหผู้ว้จิยัเลง็เหน็ความส าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์การ คุณภาพ
ชวีติในการท างานกบัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดจีงัหวดัปทมุธานี เพือ่
ประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบาย ปรบัปรุง เสรมิสรา้ง แนวทางสนับสนุน ใหม้กีารบรหิารจดัการบุคคล ปลูกฝัง
ค่านิยมองค์กร พฒันาคุณภาพชวีติในการท างาน ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน เป็นประโยชน์ต่อองคก์าร
อยา่งสงูสดุตอ่ไป 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
1. เพื่อศกึษาประสทิธิภาพในการท างาน โดยจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายงุาน 
2. เพือ่ศกึษาความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความเชือ่มัน่และการยอมรบัและค่านิยมองคก์าร ความทุม่เท

เพื่อประโยชน์ขององค์การ ความปรารถนาที่จะคงสมาชกิภาพขององค์การ ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพ           
ในการท างานของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ความปลอดภัย               
ในที่ท างาน ความก้าวหน้าความมัน่คงของงาน ความสมดุลของชีวิตในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขตสวนอตุสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 
ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อายงุาน 
ความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก ่

1.2.1 ความเชือ่มัน่และการยอมรบัและคา่นิยมองคก์าร 
1.2.2 ความทุม่เทเพือ่ประโยชน์ขององคก์าร 
1.2.3. ความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชกิภาพขององคก์าร 

คณุภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก ่
1.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 
1.3.2 ความปลอดภยัในทีท่ างาน 
1.3.3 ความกา้วหน้าความมัน่คงของงงาน 
1.3.4. ความสมดลุของชวีติในการท างาน 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรม
บางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานทีีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายุงานแตกตา่งกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของวศิวกร
ในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดจีงัหวดัปทมุธานี แตกต่างกนั 

2. ความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 

3. คุณภาพชวีติในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมในการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
เป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่ว่ยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกว่าตวั
แปรอืน่ 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์การ นันทกาญจน์ จนัทวารา (2554 อ้างองิจาก 
Steers.1977) กล่าวว่า ความผกูพนัตอ่องคก์ารจะประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ คอื 
 1. ความเชือ่มัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรบัเป้าหมายและค่านยิมขององคก์ารเป็นลกัษณะของบคุคลทีม่ี
ความเชือ่ดา้นทศันคตใินเชงิบวกต่อองคก์าร มคีวามผูกพนัต่อองค์การอย่างแทจ้รงิต่อค่านิยม และเป้าหมายของ
องค์การ พรอ้มสนับสนุนกจิการขององค์การ ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนดว้ยมคีวามเชื่อว่าองค์การนี้เป็นองค์การ           
ทีด่ทีีส่ดุทีต่นเองท างานดว้ยความภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์าร 
 2. ความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ  เป็นลกัษณะทีบุ่คลากร             
เต็มใจทีจ่ะเสยีสละอุทศิตน พยายามท างานเต็มความสามารถ เพื่อใหอ้งค์การประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย            
เกดิผลประโยชน์ต่อองคก์าร และมคีวามหว่งใยตอ่ความเป็นไปขององคก์าร 
 3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชกิภาพขององค์การเป็นลกัษณะทีบุ่คลากร
แสดงความตอ้งการ และตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานในองคก์ารนี้ตลอดไป มคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร มคีวามภาคภูมใิจ
ในการเป็นสมาชกิขององค์การ และพรอ้มทีจ่ะบอกคนอื่นว่าตนเป็นสมาชกิขององค์การ การรูส้กึว่าตนเองเป็น            
สว่นหนึ่งขององคก์าร สนบัสนุนและสรา้งสรรคอ์งคก์ารใหด้ยีิง่ขึน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ศรรีตัน์ เหล่ารศัมวีวิฒัน์ (2555: 16-18 อา้งองิ
จาก Walton,1974: 22-27) ได้สรุปประเด็นเกณฑ์ชี้ว ัดการมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยแบ่งออกเป็น                 
8 ประการ ดงันี้ 
 1. ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) ค่าตอบแทน หมายถึง 
ค่าจา้งในรปูของเงนิเดอืน หรอืผลประโยชน์อืน่ๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไมใ่ช่ตวัเงนิ โดยองคก์ารไดจ้่ายใหก้บัพนกังาน
เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนทีพ่นักงานไดท้ างานกบัองคก์ร ซึ่งวภิาพร มาพบสุข (2540: 19) ไดอ้ธบิายว่า ค่าตอบแทน              
ในความหมายนี้พจิารณาไดเ้ป็น 2 ประเดน็คอื  
 1.1 ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ (Adequate Pay) หมายถงึ การจา่ยค่าจา้งและเงนิเดอืนตามสภาพเศรษฐกจิ 
ค่าครองชพี หรอืภาวะเงนิเฟ้อ  
 1.2 ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเป็นธรรม (Fair Pay) หมายถงึ การจา่ยค่าจา้งและเงนิเดอืนตามหลกั “ท างาน
เทา่กนั เงนิเทา่กนั” (Equal pay for Equal Work) ซึง่เป็นหลกัการทีต่อ้งใชก้ลยุทธก์ารบรหิารค่าจา้งเงนิเดอืน เชน่ 
การวเิคราะหง์าน (Job Analysis) การประเมนิคา่งาน (Job Evaluation) การจดัท าโครงสรา้งค่าจา้งเงนิเดอืน (Pay 
Structure) มาประยุกต์ใชใ้หม้คีวามเหมาะสม และเป็นธรรมกบัพนักงานทุกคนโดยค านึงถงึสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิภายนอกองคก์รมาประกอบดว้ย  
 2. สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่มีคีวามปลอดภยั (Safe and Healthy Working Condition) หมายถงึ การ
จัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้แก่พนักงาน สุขภาพ              
ของพนักงานเป็นปัจจยัส าคัญต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าพนักงานมีร่างกายอ่อนแอก็ไม่สามารถ
ปฏบิตังิานใดๆ ส าเรจ็ลลุ่วงไปได ้ในท านองเดยีวกนัถา้ภาวะจติใจของพนกังานอยู่ในสภาพทีไ่ม่มัน่คง มคีวามทุกข์
ทางใจกไ็มส่ามารถปฏบิตังิานใหอ้งคก์รไดเ้ชน่กนั  
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 สภาพแวดล้อมในที่ท างานนับตัง้แต่สถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน แสงสว่าง อุณหภูมิจาก
เครือ่งปรบัอากาศ ระดบัเสยีง และกระบวนการในการท างาน สิง่เหล่านี้มผีลกระทบต่อความปลอดภยัและสขุภาพ
กายสุขภาพใจของพนักงานทุกคน ดงันัน้ การจดัสภาพแวดล้อมในที่ท างานทีด่ีและเหมาะสม จะมสี่วนช่วยให้
พนักงานไดท้ างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยลดอุบตัเิหตุในการท างานไดร้ะดบัหนึ่ง  และการจดัสภาพการท างาน
จะเป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในงานดว้ย 
 3. โอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ (Opportunity to Continuously Grow and Develop 
Human Capacities) พนักงานทุกคนต้องการโอกาสก้าวหน้าในชวีิตหรอืความเจรญิเติบโตในระดบัที่แตกต่าง
ออกไป เนื่องจากสภาพความตอ้งการของแต่ละบุคคลไมเ่หมอืนกนัแลว้แต่เงือ่นไขของแต่ละบุคคล เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ระดบัการศึกษา ทศันคติ ความต้องการ ค่านิยม บุคลกิภาพ ฯลฯ ที่ท าใหค้วามต้องการของมนุษย์
แตกต่างกนั 
 การให้โอกาสได้มีความเจริญก้าวหน้าในการท างานนัน้ เป็นสิ่งที่พ นักงานในองค์กรส่วนใหญ่                 
ใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ องค์การจงึจ าเป็นตอ้งเสรมิสรา้งใหเ้กดิความเจรญิก้าวหน้าใหแ้ก่พนักงาน ซึ่งมหีลายวธิี
ดว้ยกนั โดยใชว้ธิพีฒันาอาชพีใหก้บัพนกังาน (Career Development) เชน่ 
 3.1 การวางแผนอาชพี (Career Planning) เป็นการเน้นกจิกรรมของพนักงานแต่ละคนทีเ่ป็นประโยชน์ 
ในการตดัสนิใจเลอืกความส าเรจ็ในอาชพี 
 3.2 การจัดการอาชีพ (Career Management) เป็นการเน้นกิจกรรมขององค์กรที่สนับสนุนความ
เจรญิเตบิโตในอาชพีใหก้บัพนกังาน เป็นตน้ 
 สว่นการพฒันาความสามารถของพนกังานนัน้ พนกังานจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุตนเองใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามรู ้
ความคดิทีท่นัสมยั กา้วทนัโลกแหง่เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) อยู่เสมอ การท าใหพ้นกังาน
รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ ตลอดจนความ
เจรญิกา้วหน้าขององคก์รได ้ 
 4. ความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน (Growth and Security) หมายถึง การมโีอกาสในการแสวงหา
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชพีในต าแหน่ง ใหโ้อกาสพนักงานในการใชค้วามรูค้วามสามารถใหม่ๆ รวมทัง้
การเลื่อนต าแหน่งงานทีท่ า ควรมกีารใหห้ลกัประกนัความมัน่คงในการท างานให้โอกาสพนกังานพฒันาทกัษะของ
ตนและมคีวามมัน่คงในการว่าจา้งงาน  
 5. การบูรณาการทางสงัคม หรือ การท างานร่วมกนั (Social Integration in the Work Organization) 
หมายถงึ การท างานร่วมกนัของพนักงานในองค์กร เป็นความสมัพนัธใ์นรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
(Formal and Informal Relationship) ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน            
ในองคก์ร เพราะท าใหเ้กดิความจรงิใจจากเพือ่นรว่มงาน มคีวามเท่าเทยีมกนัในองคก์ร ไม่มกีารแบ่งข ัน้แบง่ระดบั 
และนอกจากน้ียงัไดม้โีอกาสเลือ่นต าแหน่งทีส่งูข ึน้อย่างเสมอภาคกนัดว้ย  
 6. ประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) คือ พนักงานมสีทิธอิะไรบ้างและจะปกป้องสทิธิของ
ตนเองไดอ้ย่างไร ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่กบัวฒันธรรมขององคก์รนัน้ๆ ว่ามคีวามเคารพในสทิธสิ่วนตวัมากน้อยเพยีงใด 
ยอมรบัในความขดัแย้งทางความคดิ รวมทัง้วางมาตรฐานการใหผ้ลตอบแทนทียุ่ตธิรรมแก่พนักงาน และมกีาร
จดัเตรยีมงานใหเ้กดิความเหมาะสมและมคีวามสมัพนัธก์นั 
 7. ความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติสว่นตวั (Total Life Space) หมายถงึ บุคคลจะตอ้งจดัความสมดุลให้
เกดิขึน้ในชวีติ โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทใหส้มดุล ไดแ้ก่ การแบ่งเวลา อาชพี การเดนิทาง ซึ่งจะตอ้งมสีดัส่วนที่
เหมาะสมระหว่างการใชเ้วลาว่างของตนเองและครอบครวั รวมทัง้ความกา้วหน้าในอาชพี 
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 8. การค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Relevance) คือ การที่พนักงาน              
มคีวามรูส้กึว่ากจิกรรมหรอืงานทีท่ านัน้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้องค์การของตน
ได้ท าประโยชน์ให้สงัคม เป็นการเพิม่พูนคุณค่าความส าคญัของอาชพีและเกิดความรู้สกึภูมใิจในองค์การของ
ตนเอง ตวัอย่างเช่น ความรูส้กึของพนักงานทีร่บัรูว้่าหน่วยงานของตนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นการผลติ 
การก าจดัของเสยี วธิกีารดา้นการตลาด การฝึกปฏบิตังิาน และการมสีว่นรว่มในการรณรงคด์า้นการเมอืงและอืน่ๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน Woodcoch (1989: 116) ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบั
การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ การท างานรว่มกนั บคุลากรจะตอ้งมพีฤตกิรรมในการท างานทีด่ี แสดงออกถงึลกัษณะ
ส าคญั 11 ประการ ทีเ่รยีกว่า “Building Blocks” คุณลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย 
 1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน (Clear Objective and Agreed Goal) 
วตัถุประสงค ์คอื จดุมุง่หมายของการปฏบิตังิานทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานขององค์กรทีต่อ้งการท าใหอ้งค์กร
บรรลุผลส าเรจ็ การทีบุ่คลากรมวีตัถุประสงค์ในการท างานทีช่ดัเจนตรงตามเป้าหมายของบรษิทั จะท าใหผ้ลการ
ท างานเป็นไปตามนโยบายทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 2. ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชญิหน้าเพือ่แกปั้ญหา (Openness and Confrontation) ความเปิดเผย
ต่อกนัของบุคลากรเป็นสิง่ส าคญัต่อการท างานร่วมกนั การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพบุคลากรจะตอ้งกลา้แสดงความ
คดิเหน็อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา จะต้องกล้าเผชญิหน้าช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเต็มใจและจรงิใจ การท างานทีม่ ี
ประสทิธิภาพจะต้องมองไปที่ความเชื่อถือว่ามคีวามเขา้ใจซึ่งกนัและกนั สามารถพูดคุยกนัแล้วไม่เกิดปัญหา              
ต่อตนเอง การท าความเขา้ใจซึง่กนัและกนัหมายถงึการทีบุ่คคลหนึ่งพยายามท าความเขา้ใจพฤตกิรรม ทศันะ และ
ความต้องการของบุคคลอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิการใหอ้ภยั รูจ้กัผ่อนสัน้ผ่อนยาวในการปฏบิตังิานต่อกนั ทัง้นี้เพื่ อให้
สามารถอยู่ร่วมกัน และท างานร่วมกันได้อย่างดี โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลอื่นในด้านความต้องการ                   
ความคาดหวงั ความชอบไม่ชอบ ความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด จุดเด่น จุดด้อย และอารมณ์                
ซึ่งธรรมชาตขิองคนโดยทัว่ไปแลว้จะมคีวามแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึ ความสนใจ นิสยัอยากรูอ้ยากเหน็ 
และความไมช่อบควบคมุอย่างใกลช้ดิ 
 3. การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน (Support and Trust) การสนับสนุนและไว้วางใจกัน                     
โดยธรรมชาตแิล้วจะตอ้งไปดว้ยกนั เพราะถ้าปราศจากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถจะได้รบัความส าเร็จ   
อยา่งดทีีส่ดุได ้ถา้บคุลากรไมม่คีวามรูส้กึวา่เขาจะตอ้งปกป้องงานทีเ่ขารบัผดิชอบการท างานกจ็ะขาดประสทิธภิาพ 
คนเราไม่ว่าจะในครอบครวัหรอืในทีท่ างานด้วยกนักต็าม ไม่เคยทีจ่ะแสดงความรูส้ ึกตรงไปตรงมา และเปิดเผย 
นอกเสยีจากเขาเหล่านัน้รูส้กึว่าคนอืน่ๆ แสดงอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเทา่ๆ กนั 
 4. ความรว่มมอื และการใชค้วามขดัแยง้ในทางสรา้งสรรค ์(Cooperation and Conflict) ความรว่มมอืกค็อื 
การทีแ่ต่ละคนพรอ้มทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัการท างานร่วมกนัเมื่อได้รบัมอบหมายพรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็  
ซึ่งกนัและกนั ทุกคนจะแสดงความคดิเหน็อย่างอิสระ เพราะทุกคนมคีวามไว้วางใจซึ่งกนัและกนั และสามารถ              
พดูกนัไดอ้ย่างตรงไปตรงมา 
  4.1 การสรา้งความร่วมมอืกบับุคคลอื่น ในการสรา้งความร่วมมอืเพื่อความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั 
จะมบีุคคลอยู่สองฝ่าย คอื ผูข้อความร่วมมอื และผูใ้หค้วามร่วมมอื ความร่วมมอืจะเกดิขึน้ไดเ้มื่อฝ่ายผูใ้หเ้ต็มใจ
และยนิดีจะให ้นับว่าเป็นเรื่องส าคญั เพราะว่าเป็นเรื่องของจติใจ ผู้ให้อาจไม่เต็มใจให้ด้วยเหตุผลต่างๆ คือ                 
ขาดผลประโยชน์ ไม่อยากใหค้นอื่นไดด้กีว่า สมัพนัธภาพระหว่างผูข้อและผูใ้หไ้ม่ด ีวตัถุประสงคข์องทัง้สองฝ่าย 
ไม่ตรงกนั ไม่เหน็ดว้ยกบัวธิกีารท างานขาดความพรอ้มทีจ่ะร่วมมอื งานทีข่อความร่วมมอืนัน้เสีย่งภยัมากเกนิไป 
และเพราะความไมร่บัผดิชอบต่องานของสว่นรวม 
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  4.2 วธิแีกค้วามขดัแยง้ การแกค้วามขดัแยง้เป็นเรือ่งของทกัษะของแต่ละคน ในการแกปั้ญหา
ขอ้ขดัแยง้ของการท างานใชว้ธิกีารแกปั้ญหาร่วมกนั ไม่พดูในลกัษณะทีแ่สดงความหรอืตดัสนิความ ไม่พดูในเชงิ
วเิคราะห ์ไมพู่ดในลกัษณะทีถ่อืไพ่เหนือกว่า หรอืพูดในลกัษณะทีท่ าใหผู้อ้ื่นเจบ็ปวดพยายามพดูหาประเดน็ความ
ขดัแย้งโดยไม่กล่าวโจมตวี่าใครผดิใครถูก อย่ายดึมัน่ในจุดมุ่งหมายและความคดิของตนฝ่ายเดยีว อาศยับุคคล           
ทีส่ามารถชว่ยเหลอืถา้เหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ 
 5. กระบวนการท างานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม (Sound Working and Decision 
Procedure) การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ จะคดิถงึผลงานเป็นอนัดบัแรก สว่นวธิกีารท างานเป็นอนัดบัรองลงมา 
อยา่งไรกต็ามก่อนทีจ่ะตดัสนิใจนัน้ จดุมุง่หมายควรตอ้งมคีวามชดัเจนเป็นหวัใจส าคญัเพราะจะสามารถป้องกนัการ
เขา้ใจผดิ และสามารถป้องกนัการโตเ้ถยีงกนัในการตดัสนิใจสัง่การ บุคลากรทีด่จีะมีความสามารถในการรวบรวม
ขอ้มลูอยา่งรวดเรว็และอธบิายเพือ่หาทางเลอืกต่างๆไดถ้กูตอ้งการตดัสนิใจสัง่การเป็นกระบวนการขัน้พื้นฐานของ
การบรหิารงาน อย่างไรก็ตามมบี่อยครัง้ทีไ่ด้มกีารปฏิบตัิไม่ดเีกดิขึ้น เช่น การตดัสนิใจในระดบังานผดิพลาด                
มขีอ้มลูไมส่มบรูณ์เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจทีด่มีรีะเบยีบทีย่ดืหยุ่นและชดัเจน ตอ้งอยู่ทีส่มาชกิทกุคนเขา้ใจและยดึมัน่  
ในหลกัการ การเหน็พอ้งตอ้งกนัในกระบวนการตดัสนิใจ ปัจจยันี้คอ่นขา้งจะใกลเ้คยีงกบัโครงสรา้งและบทบาทของ
ทมีงาน ถ้าบุคลากรไมส่ามารถปฏบิตัติามขอบเขต กฎเกณฑ์พืน้ฐานร่วมกันได ้จะรูส้กึว่าไม่มอี านาจและสญูเสยี
ความเชือ่มัน่ในตนเอง ซึง่เกดิขึน้ไดใ้นทกุระดบัองคก์าร ผูท้ีรู่ส้กึว่าไมม่อี านาจจะมนีิสยัของการแตกแยก เพือ่ทีจ่ะมี
โอกาสควบคุมภายในทมีงานการตดัสนิใจขึน้อยู่กนัการเห็นพ้องตอ้งกนัก็ใช่ว่าจะเหมาะสมต่อไป การเหน็พ้อง
ตอ้งกนัอยา่งแทจ้รงิ หมายความว่า ผูร้ว่มงานควรจะรูส้กึวา่เขาไดร้บัการรบัฟังและเขา้ใจ วธิจีะท าไดง้า่ยถา้สมาชกิ
แต่ละคนรูส้กึเป็นอสิระในการพูดอย่างเปิดเผย และจะมปีระโยชน์มากกว่าหากบรรดาหวัหน้าทมีงานสามารถแบ่ง
ปัญหากบัพวกเขาเองและทมีงาน เพือ่ทีจ่ะรกัษาความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของทมีงาน ทกุๆ คนจะตอ้งพอใจว่า
อยา่งน้อยทีส่ดุพวกตนกม็โีอกาสมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและรูส้กึว่าสามารถชว่ยเหลอืการตดัสนิใจได้ 
 6. ภาวะผูน้ าทีเ่หมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานโดยทัว่ไปแลว้ ไม่มทีมีงานไหนตอ้งการ
ผูน้ าทีถ่าวร หน่วยงานทีพ่ฒันาแลว้จะถูกเปลีย่นภาวะผูน้ าใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์ หมายคว ามว่ า จ ะ มีก า ร
ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเป็นผูน้ าภายในกลุ่มตลอด เพราะการท างานทีด่นีัน้ จะตอ้งดงึความสามารถของบุคคล
ออกมา มใิช่ผู้น าเป็นคนท าเสยีเอง ผู้น าทมีควรเป็นผู้ชี้แนะประเด็นส าคญั อีกประการหนึ่งที่ท าให้ได้ผลงา น              
มากที่สุดก็คือ การมอบหมายงาน (Delegation) การมอบหมายงานไม่เพยีงแต่จะท าให้ผู้บรหิารมเีวลาส าหรบั             
คดิแกปั้ญหาอื่นๆ เทา่นัน้ แต่ยงัเป็นการพฒันาการบรหิารอกีดว้ย หน่วยงานใดไม่มกีารมอบหมายงาน การทีไ่มม่ี
การมอบหมายงานหรอืมกีารมอบหมายงานในระดบัต ่า อาจมสีาเหตุจากการขาดความเชือ่มัน่ในลูกน้อง การขาด
เวลาส าหรบัการพฒันาบุคลากรหรอืเกดิจากความกลวัผลทีจ่ะเกดิตามมาจากการมอบหมายงาน ส าหรบัสมาชกิ
ของทมีงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูน้ า ตอ้งพรอ้มทีจ่ะใหอ้ านาจหน้าทีเ่หมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธิใีนการท างาน (Regular Review) ทมีงานทีด่ไีม่เพยีงแต่จะดูจาก
ลกัษณะของทมี และบทบาททีม่อียู่ในองค์กรเท่านัน้ แต่ตอ้งดูวธิกีารท างานดว้ยการทบทวนงานจะท าใหบุ้คลากร
ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีท่ า รูจ้กัคดิ ปรบัปรุงวธิกีาร การทบทวนงานนัน้มหีลายวิธ ีและทกุวธิจีะเกีย่วขอ้งกบั
การไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของแตล่ะคน หรอืของทมีงานโดยสว่นรวม 
 8. การพฒันาตนเอง (Individual Development) การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพจากการพฒันาทกัษะต่างๆ 
ของแต่ละคน ซึง่การกระท าเชน่น้ีจะไดผ้ลดขีึน้ ขณะเดยีวกนัประสทิธภิาพของทมีจะมากขึน้ถา้หากหน่วยงานไดใ้ห้
ความสนใจต่อการพฒันาทกัษะของแต่ละคนหรอืทมี การพฒันาบุคลากรในองค์กรมกัจะมองในเรื่องทกัษะและ
ความรู้ที่แต่ละคนมอียู่ แล้วก็ท าการฝึกอบรมเพื่อปรบัปรุงใหด้ีขึ้น แต่การท างานภาคปฏบิตัิจ าเป็นต้องอาศยั                 
ตวัแปรหลายตวัแปรหลายอยา่ง ไมเ่พยีงแตค่ านึงถงึทกัษะความรูเ้ทา่นัน้ ไดม้ผีูใ้หข้อ้สงัเกตว่าประสทิธภิาพในการ
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ท างานของคนเรานัน้ม ี2 ลกัษณะคอืมปีระสทิธภิาพในการท างานสงู และมปีระสทิธภิาพในการท างานต ่า ปกตแิลว้
ไม่มใีครเลยสามารถที่จะเป็นขา้งใดขา้งหนึ่งของแต่ละลกัษณะได้ทัง้หมด อย่างไรก็ตามทีมที่มปีระสิทธิภาพ              
ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะดงักล่าว และการสนบัสนุนใหส้มาชกิของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพน้อยกว่า 
ไดเ้ลือ่นไปสูค่วามมปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ 
 9. ความสมัพนัธ์ทีด่ีระหว่างกลุ่ม (Sound Inter – Group Relation) ในการท างานร่วมกนัแมว้่าทมีงาน             
จะมคีณุลกัษณะทีด่เีพยีงใด แต่ถา้หากขาดคามสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งกลุ่มหรอืระหว่างบุคคลในกลุ่มแลว้ ความส าเรจ็
ของการท างานกจ็ะมอีุปสรรคความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพควรมลีกัษณะ ดงันี้ 
  9.1 แน่ใจว่าการกระท าและการตดัสนิใจของทมีไดร้บัการสือ่สาร และความเขา้ใจ 
  9.2 สมาชกิในทมีพยายามทีจ่ะเขา้ใจความคิดเหน็ของคนอื่น เขา้ใจปัญหาและอุปสรรคของ             
ฝ่ายอืน่ๆ และยืน่มอืเขา้ชว่ยเหลอืเมือ่จ าเป็น 
  9.3 คน้หาวธิกีารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพรว่มกบัฝ่ายอืน่อย่างตอ่เนื่อง 
  9.4 ไมเ่ป็นผูท้ีม่คีวามแขง็กระดา้ง ดือ้ร ัน้ 
  9.5 พยายามน าความคดิเหน็ของคนอืน่ในทมีมาพจิารณาเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
  9.6 มคีวามเขา้ใจในความแตกต่างของคน และพยายามใชป้ระโยชน์จากความแตกตา่งกนั 
 10. การก าหนดบทบาทของสมาชกิอยา่งชดัเจน (Balanced Roles) สมาชกิในทมีแต่ละคนจะตอ้งมคีวาม
เขา้ใจในบทบาทของตนเอง มกีารจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการท ากจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร ทกุคนตอ้งรู้
ว่าใครท าหน้าที่อะไร เพื่อก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในทีมที่แสดงออกให้ชดัเจน เหมาะสมกับต าแหน่ง              
ทีร่บัผดิชอบอยู่ บทบาท แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท 
  10.1 บทบาทตามหน้าที ่(บทบาทเฉพาะ) 
  10.2 บทบาททัว่ไป เป็นการแสดงพฤตกิรรมตามความคาดหมายของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
การมาท างานตรงตามเวลา การรบัฟังความคดิเหน็ของบุคคลอืน่ๆ การใหค้วามเคารพ นับถอื ผูท้ีม่ปีระสบการณ์
มากกว่าผูส้งูวยักวา่ ฯลฯ 
 11. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communication) จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร 
(ผูบ้งัคบับญัชา) กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืผูร้ว่มปฏบิตังิานอยา่งเปิดเผย (Openness) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการสือ่
ความหรอืแลกเปลีย่นขา่วสารซึ่งกนัและกนั การตดิต่อสือ่สารเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการบรหิารงานใหเ้กดิมนุษย
สมัพนัธ์ การตดิต่อสื่อสารจงึต้องอาศยัศลิปะในการถ่ายทอดขอ้ความ คอื ตอ้งหาวธิหียัง่ความตอ้งการ อารมณ์ 
ความรูส้กึของผูร้ว่มงานทกุคน เพือ่จะไดถ้่ายทอดขอ้มลูต่างๆ เชน่ ค าพดู กริยิาทา่ทาง สหีน้า แววตา ภาษาเขยีน 
สญัลักษณ์ หรือสื่อมวลชนการสื่อสารที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งน าไปสู่ความขดัแย้งหรือ                 
ความลม้เหลวในการท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี ทีไ่ม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน   
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จงัหวดัปทุมธานี ทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรของ                
นราศรี ไววานิชกุล; และชูศักดิ ์อุดมศรี (2545: 133) โดยการค านวณประชากรใช้ระดับความเชื่อมัน่  95%                 
ค่าความผดิพลาดสงูสุดทีจ่ะเกดิขึน้ .05 ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คนเพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 คนจะไดเ้ท่ากบั 
400 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling)  
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั การศึกษาวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อายุงาน จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ความผกูพนัตอ่องคก์าร ซึง่ท าการศกึษา 3 ดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ คอื ความเชือ่มัน่และการยอมรบั
และค่านิยมองค์การ ความทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์การ และความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชกิภาพขององคก์าร  
ค าถามใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ม ี5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 คุณภาพชวีติในการท างาน ซึ่งท าการศกึษา 4 ด้าน ด้านละ 3 ขอ้ คอื ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอ
และยุตธิรรม ความปลอดภยัในทีท่ างาน ความกา้วหน้าความมัน่คงของงานและความสมดุลของชวีติในการท างาน 
ค าถามใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ม ี5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 ประสทิธภิาพในการท างาน จ านวน 11 ขอ้ ค าถามใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ม ี5 ระดบั 
 
ผลการวิจยั 

วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานีทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ดา้นความเชือ่มัน่และการยอมรบัและค่านิยมองค์การ ( X = 3.61) ดา้น
ความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชกิภาพขององค์การ ( X = 3.49) และด้านความทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์การ ( X = 4.11) 
โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานโดยรวม ของวิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
จงัหวดัปทมุธานี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าความมัน่คงของงาน ( X = 3.41) ด้านความปลอดภัย                 
ในทีท่ างาน ( X = 3.64) ดา้นความสมดุลของชวีติในการท างาน ( X = 3.33) และดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและ
ยุติธรรม ( X = 3.11) โดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม ของวิศวกรในเขต                 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 โดยมีความสัมพันธ์ใน               
ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานีทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอายุงานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานของวศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดจีงัหวดัปทมุธานี แตกต่างกนั 
 1. วิศวกรทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากเพศชายและเพศหญงิ มโีอกาสใชค้วามสามารถในการท างานตามความถนดั องค์การ 
มกีารปฏบิตัติ่อพนักงานชายและหญิงอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั จงึท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานโดยรวม            
ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สติาพชัร จนิตนานนท ์(2557) ศกึษาเรือ่ง สมรรถนะ ความตอ้งการ
ของพนักงานทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานสาขาในเขตราชเทว ีพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานสาขาในเขตราชเทว ี            
ทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างาน ไมแ่ตกต่างกนั 
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 2. วิศวกรทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากก่อนมอบหมายงานบรษิทัจะพจิารณาถงึทกัษะ ความสามารถในงานของวศิวกร วศิวกร
จะได้รบัการอบรม ในเรื่องของกฎระเบียบและวิธีปฏบิัติงานก่อนลงมอืปฏิบตัิจรงิ เป็นผลให้ตวัแปรด้านอายุ
แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวณีา เปรมฤทยั 
(2556) ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานประกนัชวีติแห่งหนึ่ง พบว่า พนกังานทีม่ี
อายแุตกตา่งกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. วิศวกรทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ พบว่า วศิวกรส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิาตร ีรอ้ยละ 63.3 และสูงกว่าปรญิญาตร ี
รอ้ยละ 28.7 ตามล าดบั ซึง่วศิวกรส่วนใหญ่จะตอ้งผ่านการศกึษาดา้นวศิวกรรมศาสตรม์าโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะท า
ใหก้ระบวนการคดิตามหลกัทางวทิยาศาสตร ์และการท างานมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นผลใหต้วัแปรดา้นระดบั
การศกึษา มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ              
สุระ วงศ์แสง (2553) ศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็ต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิัท ไทยเบฟ           
เวอเรจโลจสิตกิ จ ากดั พบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4. วศิวกรทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ในการศกึษาพบว่าวศิวกรส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่           
ซึ่งแนวทางด าเนินชวีติอาจจะมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั เป็นผลใหต้วัแปรดา้นสถานภาพสมรส มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมพร พนัธุบรรยงก์ (2558) 
ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานสาขา
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างาน          
ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 5. วิศวกรทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มปีระสทิธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั               
จงึไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่อาจเป็นเพราะโครงสรา้งฐานเงนิเดอืนขัน้ต ่า และอตัราการปรบัขึน้เงนิเดอืน
ของวศิวกรทีค่่อนขา้งชดัเจน และไมแ่ตกต่างกนัมากนกั เป็นผลใหต้วัแปรดา้นรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน มคีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพในการท างานโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาทติย์ ป้อมสมัฤทธิ ์(2556) 
ศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจในการปฏบิัตงิานทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพปฏบิตังิานของวศิวกร พบว่า วศิวกรทุกกลุ่มรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของวิศวกรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางทางสถิติ            
ทีร่ะดบั .05 
 6. วศิวกรทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ วิศวกรที่มีอายุงาน 4 – 6 ปี และอายุงาน 10 -  12 ปี                     
มปีระสทิธภิาพการท างานโดยรวม น้อยกว่าวศิวกรทีม่อีายุงาน 13 ปีขึน้ไป ตามล าดบั อายุงานเป็นอกีหนึ่งตวัแปร
ทีน่่าจะมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างาน เนื่องจากอายุงานหรอืประสบการณ์การท างานจะส่งผลให้
บุคคลเกดิการเรยีนรูโ้ดยตรง สีง่สมความสามารถเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ก่อเกดิเป็นความถนัดเชีย่วชาญ ท าใหส้ามารถ
ท างานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายไดด้ขี ึน้ เป็นผลใหว้ศิวกรทีม่อีายุงานยิง่มาก ยิง่มปีระสทิธภิาพในการท างานโดยรวม
เพิม่มากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ กรรณิการ์ เหมอืนประเสรฐิ (2548) กล่าวว่า ผู้อาวุโสในการท างานจะมี
ผลงานสงูกว่าบรรดาพนักงานใหมแ่ละความพงึพอใจในงานสงูกวา่และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภาพร นกัจะเข ้
(2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั อนิเตอร์ทูล เทคโนโลย ี
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จ ากดั พบวา่ พนกังานบรษิทั อนิเตอรท์ลู เทคโนโลย ีจ ากดั ทีม่รีะยะเวลาทีท่ างานในบรษิทัต่างกนั มปีระสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน อยา่งมนียัส าคญัทางทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สมมติฐานท่ี 2 ความผกูพนัต่อองค์การ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 
 1. ความเชื่อมัน่และการยอมรบัและค่านิยมองค์การ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ
วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 จงึเป็นไปตาม
สมมติฐานรองที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าวิศวกรยอมรบั                  
ในเป้าหมายและค่านิยมองค์การ เชือ่ว่าองคก์ารแห่งนี้เป็นองค์การทีด่ที ีสุ่ด รูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่ งของ
องคก์าร จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ภรณี กรีต์บิตุร 
(2529) กล่าวว่า พนักงานซึ่งมคีวามรูส้กึผูกพนัอย่างแทจ้รงิต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การมแีนวโน้มทีจ่ะมี
สว่นรว่มในกจิกรรมขององคก์ารอยู่ในระดบัสงู และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รฐัพล ศรกีตญัญ ู(2551) ศกึษาเรือ่ง 
ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลของการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านักงาน
อาคารกลาสเฮา้สร์ชัดาภเิษก พบว่า ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรสามารถท านาย ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน
ของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานอาคารกลาสเฮา้สร์ชัดาภเิษก 
 2. ความทุม่เทเพือ่ประโยชน์ขององคก์าร มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานรองทีต่ัง้
ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าวศิวกรใชค้วามรู ้ความสามารถอย่าง
เต็มทีใ่นการปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ทุ่มแรงกาย แรงใจในการปฏบิตังิานอย่าง ยอมเสยีสละ อุทศิตนเพื่อ
ประโยชน์ขององคก์าร จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ภรณี กีร์ติบุตร (2529) กล่าวว่า บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพัน จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมาก
พอสมควรในการท างานใหก้บัองค์การ ซึ่งในหลายกรณี ความพยายามดงักล่าวมผีลท าใหก้ารปฏบิตังิานอยู่ใน
ระดบัด ีและสอดคล้องกบังานวจิยัของคนัธรส หนูเขยีว (2557) ศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจ และความผูกพนัต่อองค์กร              
ทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการท างานของพนักงาน ส านักงานบรหิารกจิการส านักงานอยัการสงูสุด พบว่า พนกังานมี
ความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความเตม็ใจในการท างานใหอ้งค์การ มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน 
 3. ความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชกิภาพขององค์การ มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของ
วศิวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 จงึเป็นไปตาม
สมมติฐานรองที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพันธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าวิศวกรคิดว่าเป็น
สมาชกิคนส าคญัขององค์การที่มสี่วนในการพฒันาองค์การและท าให้องค์การประสบความส าเร็จ รู้สกึผูก พนั                 
กบัองค์การนี้ จนไมค่ดิลาออกไปท างานทีอ่ื่น แมจ้ะไดร้บัโอกาสทีด่กีว่า องคก์ารเป็นองค์การทีด่ที ีท่่านภมูใิจ และ
พดูใหผู้อ้ ืน่ฟังเสมอว่าเป็นองค์การทีน่่าอยู่ จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ภรณี กีร์ตบิุตร (2529) กล่าวว่า พนักงานซึ่งมคีวามรู้สกึผูกพนัอย่างสูง มกัมคีวาม
ปรารถนาอย่างแรงทีจ่ะอยู่กบัองค์การต่อไป เพือ่ท างานขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย และแนวคดิของ Whitney 
and Cooper (1989) พบว่าการทีส่มาชกิขาดความผูกพนัต่อองคก์ารเกดิการส่งผลต่อองค์การในแง่ลบ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่จะก่อใหเ้กดิการละเลย เพกิเฉย (Neglect) ต่อการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่องคก์าร ตลอดจนลาออกจากองคก์าร 
(Exit) ไปในทีสุ่ด และยงัจะส่งผลใหอ้งคก์ารเกดิความสญูเสยี สอดคลอ้งกับงานวจิยัของ รฐัพล ศรกีตญัญ ู(2551) 
ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลของการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานอาคารกลาสเฮ้าส์รชัดาภิเษก พบว่า ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กรสามารถท านาย ประสทิธิผลของ               
การปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารธนชาต ิจ ากดั (มหาชน) ส านกังานอาคารกลาสเฮา้สร์ชัดาภเิษก 



13 
 

 สมมติฐานท่ี 3 คุณภาพชวีติในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกร               
ในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทมุธานี 
 1. ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานรอง     
ทีต่ ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าวศิวกรไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
กบัต าแหน่งงาน และปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ พอใจในอตัราการขึน้เงนิเดอืนและผลตอบแทนประจ าปี (โบนัส) 
ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอส าหรบัการใชจ้่ายตามสภาวะเศรษฐกจิในการครองชพีปัจจุบนั จะท าใหป้ระสทิธภิาพ
ในการท างานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อวยพร ปานหนู (2558)  ศกึษาเรือ่ง 
คุณภาพชวีติในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่ น  
ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า คุณภาพชวีติในการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม มคีวามสมัพนัธ์
ต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่ นในเขตกรงุเทพมหานคร 
 2. ความปลอดภัยในที่ท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขต                    
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานรอง  
ทีต่ ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้วศิวกรมสีภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน               
มคีวามเหมาะสม สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างสะดวกสบาย สถานที่ท างานของทา่นมสีิง่อ านวยความสะดวก และ
อุปกรณ์การท างานต่างๆ เพยีงพอ เหมาะสมกบัปรมิาณงาน และจ านวนผู้ปฏบิตังิาน สถานทีท่ างานของท่าน                 
มกีารป้องกนั และรกัษาความปลอดภยัเป็นอย่างด ีจะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบั
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อวยพร ปานหนู (2558) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพ              
การท างานของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่่ นในเขตกรงุเทพมหานคร 
 3. ความก้าวหน้าความมัน่คงของงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานรอง  
ทีต่ ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าวศิวกรมโีอกาสในการพฒันาทกัษะ
ของตนเอง จากองค์การของท่านอย่างสม ่าเสมอ มโีอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่งทีส่งูขึน้ การปฏบิตังิาน ท าใหม้โีอกาส
ประสบความส าเรจ็ในชวีติทีต่ ัง้ไว ้จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ วรรณรตั ค าสด (2553)  ศกึษาเรือ่ง คุณภาพชวีติในการท างานและความพงึพอใจในชวีติความ
เป็นอยู่ทีส่่งผลประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่า คุณภาพชวีติการท างานในดา้นโอกาสในความเจรญิกา้วหน้าและความมัน่คงใน
การท างาน มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพในการท างานในทศิทางเดยีวกนัและมรีะดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
 4. ความสมดุลของชวีติในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของวศิวกรในเขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีจงัหวดัปทุมธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานรอง  
ที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือ ถ้าวิศวกรสามารถแบ่งเวลาท างาน  
เวลาส่วนตวัและเวลาใหก้บัครอบครวัได้อย่างเหมาะสม มเีวลาพกัผ่อนเพยีงพอ และมเีวลาในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ มเีวลาที่ใชช้วีิตส่วนตวัตามปรารถนา จะท าให้ประสทิธิภาพในการท างานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดับ               
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยัของ วรรณรตั ค าสด (2553)  ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานและ                 
ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่า คุณภาพชวีติการท างานในด้านบทบาทการ
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ท างานทีม่คีวามสมดุล มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการท างานในทศิทางเดยีวกนัและมรีะดบัความสมัพนัธ์
ปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่ๆ ทีอ่าจมคีวามสมัพนัธ ์หรอืสง่ผลกบัประสทิธภิาพในการท างานดา้นต่างๆ 
เช่น ลกัษณะการท างาน ภาวะผู้น า แรงจูงใจ ความเครยีด วฒันธรรมองค์กร เป็นต้น เพื่อองค์กรจะได้สามารถ              
น าผลการวิจยัมาใช้ในการพฒันา ปรบัปรุง แก้ไข การบรหิารทรพัยากรบุคคล ก่อให้เกิดศภัยภาพในองค์การ               
เพิม่สงูขึน้ 

2. งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ความคิดเหน็ และความพึงพอใจของ
พนักงานในดา้นต่างๆ มโีอกาสทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป อาจส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานเปลีย่นแปลงไปด้วย 
ดงันัน้ การท าวิจยัอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้องค์การสามารถหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาภายในองค์กร                
ไดท้นัต่อสถานการณ์ในปัจจบุนั 

3. ควรมกีารศกึษาและท าวจิยักบัพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมอืน่ๆ ใกลเ้คยีงพิม่เตมิ หรอื
เฉพาะเจาะจงภายในองค์การของท่านเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคล                
ใหต้อบสนองความตอ้งการของพนกังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุ ล่วงเป็นอย่างดี ด้วยคว ามกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่ง  ของ                           
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ทีไ่ด้กรุณาสละเวลาอนัมคี่าในความอนุเคราะห์                  
ใหค้ าปรกึษา ตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ใหค้วามรู ้ค าแนะน าทีด่เีป็นประโยชน์จนผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวจิยั
จนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค์ และ อาจารย์                  
ดร.ญาณพล แสงสนัต์ ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ รวมทัง้กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี้ เป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทกุทา่นทีส่ ัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีพรอ้มทัง้ใหค้วาม
เมตตาด้วยดเีสมอมา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ เจ้าหน้าที่ภาควิชาบรหิารธุรกจิ    
คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกทา่น ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอด
ระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัทีเ่ป็นแรงผลกัดนั คอยช่ายเหลอืและเอื้ออ านวย 
ใหผู้ว้จิยัด าเนินการศกึษาไดอ้ย่างเต็มทีแ่ละเสรจ็สมบูรณ์ ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ X-MBA13 ทุกท่านในความ
หว่งใย ความชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัมาโดยตลอด ขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่นทีไ่ดใ้หส้ละเวลาอนัมคี่า
และใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม จนท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้สามารถน าไปวจิยัจนเสรจ็สมบรูณ์ได้ 
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