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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาถงึคุณภาพชวีติในการทํางานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการ

ทาํงานของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีจํานวน 270 

ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย

ละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ี

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีเป็นพนักงานระดบัปฏบิตังิาน อตัราเงนิเดอืน 15,001 – 30,000 บาท มอีายุงาน  1 – 5 ปี และทํางานใน

ธรุกจิโทรคมนาคม 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามมคุีณภาพชวีติในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัดแีละเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 

ดา้นการคํานึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบัดมีาก และ ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการ

ทาํงานร่วมกนั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะ

และปลอดภยั ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวั ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นความมัน่คง

และความกา้วหน้าในงานอยู่ในระดบัด ีนอกจากน้ีมคีวามคดิเหน็ว่าประสทิธภิาพการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก

 3. พนักงานทีม่ ีอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน อตัราเงนิเดอืน อายุงาน กลุ่มธุรกจิที่

ทาํอยู ่แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 

 4. คุณภาพชวีติในการทาํงานมคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการทาํงาน พบว่า ดา้นการคาํนึงถงึประโยชน์

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้านการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกนั ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุตธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวั ดา้นความมัน่คง

และความกา้วหน้าในงาน ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ และ ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร มคีวามสมัพนัธต่์อ

ประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั

ปานกลาง 
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Abstract 

 

 The objective of this research is to study quality of working life relating to working efficiency of Thai 

employees in Japanese multinational companies in Bangkok Metropolis. The sample in this research was 270 

respondents. Questionnaires were used for data collection. Statistics used for data analysis were percentage, 

arithmetic mean, and standard deviation. Differences were analyzed using T-test, one-way variance analysis 

(ANOVA) and the relations were analyzed using Pearson product moment correlation coefficient. 

 The findings revealed that, 

 1. The majority of the respondents was female between 31-40 years old, single, a bachelor’s 

degree holder, an operation-level employee with a salary between 15,001-30,000 baht, had 1-5 years of work 

experience, and worked in a telecommunication business. 

 2. The respondents had an overall quality of working life in the good level. When considering 

individual aspects, it was found that the aspect of social relevance and social responsibility was in the very 

good level. The aspects of social integration in the workplace, development of human capacities, 

constitutionalism, safe and healthy working condition, work-life balance, adequate and fair compensation, and 

growth and security were in the good level.  In addition, overall working efficiency was in the very good level.  

 3. Employees with different age, marital status, education level, job position, salary, year of work 

experience, and type of business had different working efficiency with statistical significant levels of 0.01 and 

0.05.   

 4. Quality of working life related to working efficiency. It was found that the aspects of social 

relevance and social responsibility, social integration in the workplace, adequate and fair compensation, safe 

and healthy working condition, work-life balance, growth and security, development of human capacities, and 

constitutionalism moderately correlated in the same direction to working efficiency with statistical significant 

level of 0.01. 

 

Keywords: Quality of Life, Working, Efficiency 

 

บทนํา  

 ในการบรหิารงานเกอืบทกุองคก์รไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของพนกังานซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีม่คีณุคา่สงูสดุ 

มผีลต่อความสําเรจ็ขององค์กร จงึมุ่งมัน่ที่จะพฒันาพนักงานให้มคีวามรู้ ความสามารถ เพราะเชื่อว่า “พนักงานคือ

กุญแจแห่งความสําเรจ็ของบรษิัท” เน่ืองจากเป็นผู้จดัหาและใช้ทรพัยากรอื่นๆ ซึง่สามารถทําให้การบรหิารองค์กร

ประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้ดงันัน้การเอาใจใสต่่อพนกังานภายในองคก์รจงึ

เป็นเรื่องทีผู่้บรหิารระดบัสูงขององคก์รต้องใหค้วามสําคญัและสามารถเขา้ถึงความต้องการของพนักงานทุกระดบัได ้

เพือ่กระตุน้ใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรอืรน้มุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุต่อองคก์ร 

 ดงันัน้องคก์รจงึตระหนักถงึความสาํคญัในการจดัการคุณภาพชวีติในการทํางาน (Quality of Working life) 

ของพนกังานภายในองคก์รมากขึน้เพราะคุณภาพชวีติการทาํงานถอืเป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ

ทํางาน และนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร การทํางานเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุดนัน้เป็นสิง่ที่ทุกองค์กร
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ปรารถนาจากพนักงานทุกคนดงันัน้ผู้บรหิารจะต้องรู้จกัโน้มน้าวจติใจของพนักงานใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจในการ

ปฏบิตัิงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทความสามารถที่มอียู่ให้กบังานในหน้าที่อย่างจงิจงัและให้พนักงานได้ตระหนักถึง

คุณค่าของตนที่มีต่อหน่วยงานและความรบัผิดชอบที่ตนเองมีต่องานให้มากที่สุดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทํางานที่มี

ประสทิธภิาพและสรา้งศกัยภาพในภาพรวมขององคก์ร ผูบ้รหิารองคก์รจาํเป็นตอ้งเน้นการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีนการ

ทาํงาน ไมว่า่จะเป็นในรปูแบบของเงนิเดอืน สวสัดกิาร เบีย้เลีย้งต่างๆ และการสรา้งสภาพความเป็นอยูข่องพนกังานให้

ดขีึน้เพือ่ใหพ้นกังานเกดิความร่วมมอืร่วมใจในการทาํงานเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ในปจัจุบนัมบีรษิัทขา้มชาติจํานวนมากทีเ่ขา้มาลงทุนในประเทศไทย หน่ึงในนัน้คอื ประเทศญี่ปุ่น ทําให้มี

ผูส้นใจทีจ่ะเขา้ไปเป็นพนักงานเพื่อร่วมงานกบับรษิัทญี่ปุ่น เน่ืองจากการบรหิารองคก์รแบบญี่ปุ่น คอื มกีารจ้างงาน

ระยะยาว จงูใจดว้ยค่าจา้งและเลื่อนตําแหน่งดว้ยการใชร้ะบบอาวโุส การตดัสนิใจแบบเหน็พอ้งตรงกนัเริม่จากระดบัล่าง

ขึน้สูร่ะดบับน เน้นการทาํงานเป็นทมี มกีารแกป้ญัหาในการทาํงานอยา่งเป็นระบบใหค้วามสาํคญักบัการฝึกอบรม การ

เรยีนรูง้านในหลายๆดา้น จุดเด่นของการบรหิารงานแบบญี่ปุ่น คอื ใหค้วามสาํคญักบัทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ถอืว่าเป็น

ทรพัยากรทีม่คี่าและควรอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญั เพราะสมาชกิขององคก์รเป็นจุดทีก่่อใหเ้กดิ

องคก์รขึน้มา และเป็นปจัจยัการผลติทีส่าํคญัทีสุ่ดในการใชก้ําลงัสติปญัญาทางสมองทีจ่ะคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ใน

การทํางาน และพนักงานมคีวามต้องการทัง้ทางร่างกายและจติใจ เช่น การมรีายได ้ไดร้บัการยอมรบัในสงัคม ความ

ตอ้งการความกา้วหน้า ความสาํเรจ็ ความภาคภูมใิจ เป็นต้น หากเป้าหมายความต้องการส่วนบุคคลมคีวามสอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายขององคก์ร กจ็ะสามารถทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและประสบความสาํเรจ็ตามทีต่ัง้ไว ้ 

 ด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นทําให้ผู้วจิยัเหน็ความสําคญัและสนใจที่จะศกึษาคุณภาพชวีติในการทํางานที่

สง่ผลต่อประสทิธภิาพการทาํงานของพนักงานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการทํางานซึง่

จะสง่ผลต่อการทาํงานทีด่ขี ึน้ โดยผูว้จิยัสนใจศกึษาคณุภาพชวีติในการทํางาน ทัง้ 8 ดา้น เพื่อทีจ่ะเป็นแนวทางในการ

วเิคราะห์และแก้ไขปญัหา เพื่อพฒันาการทํางานของพนักงานขององค์กรให้มีประสทิธิภาพสูงสุดแก่องค์กร อนัจะ

นําไปสูก่ารประสบความสาํเรจ็ ความกา้วหน้าและยัง่ยนืขององคก์รต่อไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 1.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการทํางาน ของพนักงานไทยในบรษิทัขา้มชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน อตัรา

เงนิเดอืน อายงุาน กลุ่มธรุกจิทีท่าํอยู่  

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติในการทํางาน ทัง้ 8 ด้าน ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธิภาพการทํางาน ของ

พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

   1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ  

    1.1.1.1  เพศชาย 

    1.1.1.2  เพศหญงิ 
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   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1  อาย ุ21 – 30 ปี 

    1.1.2.2  อายุ 31 – 40 ปี 

    1.1.2.3  อายุ 41 – 50 ปี 

    1.1.2.4  อายุ 51 – 60 ปี 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1  โสด 

    1.1.3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3  หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

   1.1.4  การศกึษา 

    1.1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  ตําแหน่งงาน 

    1.1.5.1  พนกังานระดบัปฏบิตังิาน 

    1.1.5.2  พนกังานระดบัหวัหน้างาน 

   1.1.6  อตัราเงนิเดอืน  

    1.1.6.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

    1.1.6.2  15,001 – 30,000 บาท 

    1.1.6.3  30,001 – 45,000 บาท 

    1.1.6.4  45,001 – 60,000 บาท 

    1.1.6.4  60,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.7  อายงุาน 

    1.1.7.1  1 – 5 ปี 

    1.1.7.2  6 – 10 ปี  

    1.1.7.3  11 – 15 ปี 

    1.1.7.4  16 ปีขึน้ไป 

   1.1.8  กลุ่มธรุกจิทีท่าํอยู่ 

    1.1.8.1  กลุ่มธุรกจิเกีย่วกบัโทรคมนาคม 

    1.1.8.2  กลุ่มธรุกจิเกีย่วกบัเครือ่งมอืการแพทย ์

  1.2  คุณภาพชวีติในการทาํงาน 

   1.2.8  ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 

   1.2.8. ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถ่กูสขุลกัษณะและปลอดภยั 

   1.2.8. ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ 

   1.2.8. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน 

   1.2.8. ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการทาํงานร่วมกนั 

   1.2.8. ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร 

   1.2.8. ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชวีติสว่นตวั 

   1.2.8. ดา้นการคาํนึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 



 5 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพการทาํงาน 

 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน อตัรา

เงนิเดอืน อายงุาน กลุ่มธรุกจิทีท่าํอยู ่ต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั  

 2.  คุณภาพชวีติในการทาํงาน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่ก

สุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้าน

การบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกนั ด้านประชาธปิไตยในองคก์ร ด้านความสมดุลระหว่างงานและชวีติ

สว่นตวั และดา้นการคาํนึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการทํางาน ของ

พนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42)[1] กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 

ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิี่วดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้

งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ 

 กรรณิการ์ เหมอืนประเสริฐ (2548: 10)[2] ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วย

บุคคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤตกิรรมของ

บคุคลทีแ่สดงออกแตกต่างกนัน้ี มสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน

ในองคก์ร ลกัษณะพฤตกิรรมในการทาํงานของบคุคล จะเป็นดงัน้ี 

 1. อายุกบัการทํางาน (Age and job performance) เป็นทีย่อมรบักนัว่าผลงานของบุคคลจะลดน้อยลงใน

ขณะที่อายุเพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็ามบุคคลที่มอีายุมากจะถือว่าเป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์ในการทํางานสูง และสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลผลติสงูได ้นอกจากน้ีจะเหน็ไดว้า่คนทีอ่ายมุากจะไมล่าออกจากงานหรอื ยา้ยงาน

แต่จะทาํงานทีเ่ดมิ ทัง้น้ีเพราะโอกาสในการเปลีย่นงานมน้ีอย ประกอบกบัชว่งเวลาในการทาํงานนานจะมผีลทาํใหไ้ดร้บั

ค่าตอบแทนทีม่ากขึน้ ตลอดจนสวสัดกิารต่างๆ กจ็ะไดเ้พิม่ขึน้ดว้ย รวมทัง้พนักงานทีม่อีายุมากขึน้จะปฏบิตังิานอย่าง

สมํ่าเสมอ ขาดงานน้อยกวา่พนกังานทีม่อีายนุ้อย 

 2. เพศกบัการทาํงาน (Gender and job performance) จากการศกึษาโดยทัว่ไปเรือ่งความสามารถเกีย่วกบั

การแก้ไขปญัหาในการทํางาน แรงจูงใจ การปรบัตวัทางสงัคม ความสามารถในการเรยีนรู้ระหว่างเพศชายและเพศ

หญงิไม่มคีวามแตกต่างกนั แต่อย่างกต็ามในการศกึษาของนกัจติวทิยาพบว่า เพศหญงิจะมลีกัษณะคลอ้ยตามมากกว่า

เพศชาย และเพศชายมคีวามคดิเชงิรุก ความคดิกา้วไกล มคีวามคาดหวงัในความสาํเรจ็มากกว่าเพศหญงิ แต่จะไม่มี

ความแตกต่างในเรือ่งผลงาน ในเรือ่งความพงึพอใจในงาน 

 3. สถานภาพสมรสกบัการทาํงาน (Marital status and job performance) จะพบว่าพนักงานทีส่มรสแลว้จะ

ขาดงาน และมอีตัราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ทีเ่ป็นโสด นอกจากน้ียงัมคีวามพงึพอใจในงานสูงกว่าผูท้ี่เป็นโสด 

ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ เหน็คุณค่าของงานและมคีวามสมํ่าเสมอในการทาํงานดว้ย 

 4. ความอาวุโสในการทํางานกบัการทํางาน (Tenure and job performance) ผูอ้าวุโสในการทํางานจะมี

ผลงานสงูกวา่บรรดาพนกังานใหม ่และมคีวามพงึพอใจในงานสงูดว้ย ผูบ้รหิารในองคก์รจะสามารคาดเดาไดว้่า ความ

เป็นผูอ้าวโุสในการทาํงานจะบง่ชีถ้งึผลงานไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 มณีวรรณ ฉัตรอุทยั (2539)[3] ได้ศกึษาถงึความแตกต่างด้านลกัษณะชวีภาพที่มผีลต่อประสทิธภิาพการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ และสถานภาพสมรส 

 1. อาย ุ(Age) มกีารวจิยัไดศ้กึษาวา่ เมื่อพนกังานมอีายมุากขึน้มผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงานลดลงหรอืไม ่

ซึง่ผลสรุปวา่ อายทุีเ่พิม่ขึน้ไมไ่ดท้าํใหคุ้ณภาพการทาํงานดอ้ยลง แต่พบว่าอตัราการลาหรอืลางานอย่างไม่มเีหตุผลลด

น้อยลงในกลุ่มผูส้งูอายุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูท้าํงานทีอ่ายยุน้อยกว่า 

 2. เพศ (Sex) เพศไม่ได้สร้างให้เกดิความแตกแยกในการตดัสนิใจ ไม่ว่าจะในส่วนของทกัษะการคิด

วเิคราะห์ การจูงใจ การเข้าสงัคม ภาวะผู้นํา หรือการเรียนรู้ แต่ในเรื่องการขาดงาน พบว่า ผู้หญิงมีการขาดงาน

มากกว่าผู้ชาย ซึ่งอาจเกี่ยวเน่ืองจากค่านิยมที่ทําให้ผู้หญิงต้องดูแลครอบครัว ดังนัน้ เมื่อมีเหตุจําเป็นเกี่ยวกับ

ครอบครวั ฝา่ยหญงิจงึตอ้งเป็นฝา่ยลางานไปจดัการมากกวา่ผูช้าย 

 3. สถานภาพสมรส (Marital Status) การศกึษาพบว่า ผูส้มรสแลว้จะไม่ค่อยมกีารขาดงานหรอืยา้ยงาน ซึง่

อาจเป็นเพราะตอ้งการความมัน่คงในการสรา้งครอบครวัมากยิง่ขึน้รวมทัง้การศกึษายงัพบว่า จํานวนบุตรมผีลกระทบ

ต่อการลางานของพนกังานสตรมีากขึน้ 

 แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of work life) 

 วอลตนั (Walton. 1974: 12-16)[4] ได้ทําการศกึษาเรื่อง คุณภาพชีวติการทํางาน โดยพิจารณาจาก

คุณลกัษณะขอบุคคลเกีย่วกบัคุณภาพชวีติ เน้นแนวทางความเป็นมนุษย ์(Humanistic) ศกึษาสภาพแวดลอ้มตวับุคคล

และสงัคมทีส่่งผลทําใหก้ารทํางานประสบความสาํเรจ็ ผลผลติที่ไดร้บัตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของ

บคุคลในการทาํงานโดย Walton ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งคุณภาพชวีติในการทํางานนัน้ว่า ประกอบดว้ย

เงือ่นไขต่างๆ อยู ่8 ประการ ดงัน้ี 

 1. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม (Adequate and Fair Compensation) คอื ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั

จากการปฏบิตังิานนัน้ จะตอ้งมคีวามเพยีงพอในการดาํรงชวีติตามมาตรฐานการครองชพีทีส่มเหตุสมผลในสงัคมนัน้ๆ 

สาํหรบัค่าตอบแทนทีม่คีวามยุตธิรรมกเ็กดิจากการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนจากการทาํงานในตาํแหน่งหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีค่ลา้ยคลงึกนั หรอื เปรยีบเทยีบจากผลการปฏบิตังิานทีเ่ทา่เทยีมกนั 

 2. ดา้นสิง่แวดล้อมทีถู่กสุขลกัษณะและความปลอดภยั (Safe and Healthy Working Condition) คอื 

ผู้ปฏบิตัิงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดทีัง้ต่อร่างกายและการทํางาน ควรจะมกีารกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกบั

สภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิสขุภาพ ซึง่รวมถงึการควบคุมเกีย่วกบัเสยีง การรบกวนทางสายตา 

 3. ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ (Development of Human Capacities) คอื โอกาสในการพฒันา

และการใชค้วามสามารถของพนกังานในการปฏบิตังิานตามทกัษะและความรูท้ีม่ซีึง่จะทาํใหพ้นกังานรูส้กึว่าตนมคีุณค่า

และรูส้กึทา้ทายในการทาํงาน ไดใ้ชค้วามสามารถในการทาํงานเตม็ทีร่วมทัง้มคีวามรูส้กึว่ามสีว่นร่วมในการปฏบิตังิาน

ดว้ย 

 4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน (Growth and Security) ควรใหค้วามสนใจพนักงานไดร้กัษา

หรอืเพิม่ความสามารถของเขามากกวา่ทีจ่ะคอยเป็นผูนํ้าใหเ้ขาทาํตาม จะตอ้งมกีารมอบหมายงานใหมห่รอืงานทีต่อ้งใช้

ความรูแ้ละทกัษะทีเ่พิม่ขึน้อกีในอนาคต และจะต้องเปิดโอกาสใหม้กีารพฒันาภายในองคก์ร ในสายงานรวมถงึสมาชกิ

ครอบครวั 

 5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม (Social Integration) คอื การที่ผู้ปฏบิตัิงานรู้สกึว่ามคีุณค่า ได้รบัการ

ยอมรบั และร่วมมอืกนัทํางานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู้สกึว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน มกีารเปิดเผย

ตนเอง มบีรรยากาศในการทํางานทีด่ไีม่มกีารแบ่งชัน้วรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมอีคตแิละการทําลายซึ่งกนั 

และกนั 
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 6. ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร (Constitutionalism) คอื พนกังานมสีทิธอิะไรบา้งและจะปกป้องสทิธขิองตน

ไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ียอ่มขึน้อยูก่บัวฒันธรรมองคก์รนัน้ๆ วา่มคีวามเคารพในสทิธสิว่นตวัมากน้อยเพยีงใด ยอมรบัในความ

ขดัแยง้ทางความคดิ รวมทัง้วางมาตราฐานใหผ้ลตอบแทนทียุ่ตธิรรมแก่พนักงาน และมกีารจดัเตรยีมงานใหเ้กดิความ

เหมาะสมและมคีวามสมัพนัธก์นั 

 7. ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั (Work life balance) คอื บุคคลจะต้องจดัความสมดุลให้

เกดิขึน้ในชวีติ โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทใหส้มดุล ไดแ้ก่ การแบง่เวลา อาชพี การเดนิทาง ซึง่จะตอ้งมสีดัสว่นเหมาะสม

ระหวา่งการใชเ้วลาวา่งของตนเองและครอบครวั รวมทัง้ความกา้วหน้าในอาชพี 

 8. ด้านการคํานึงถึงประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social relevance) คอื การที่พนักงานมี

ความรู้สึกว่ากิจกรรมหรืองานที่ทํานัน้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้องค์กรตนได้ทํา

ประโยชน์ให้สงัคม เป็นการเพิม่คุณค่าความสําคญัของอาชพีและเกดิความรู้สกึภูมใิจในองค์กรของตน ตวัอย่างเช่น 

ความรูส้กึของพนักงานทีร่บัรู้ว่าหน่วยงานของตนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นการผลติ การกําจดัของเสยี วธิดีา้น

การตลาด การฝึกปฏบิตังิานและการมสีว่นร่วมในการรณรงคด์า้นการเมอืงและอืน่ๆ 

 แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงาน 

 วดูคอ็ก (Woodcoch. 1989: 116)[5] ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพว่าการทํางานร่วมกนั 

บุคลากรจะต้องมพีฤติกรรมในการทํางานที่ด ีแสดงออกถงึลกัษณะสาํคญั 11 ประการ ทีเ่รยีกว่า “Building Blocks” 

คุณลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย 

 1. มวีตัถุประสงค์ที่ชดัเจนและเป้าหมายที่เหน็พ้องต้องกนั (Clear Objective and Agreed Goal) 

วตัถุประสงค์ คอื จุดมุ่งหมายของการปฏบิตัิงานที่ใช้เป็นแนวทางการปฏบิตัิงานขององค์กรที่ต้องการทําให้องค์กร

บรรลุผลสาํเรจ็ การทีบ่คุลากรมวีตัถุประสงคใ์นการทาํงานทีช่ดัเจนตรงตามเป้าหมายของบรษิทั จะทาํใหผ้ลการทาํงาน

เป็นไปตามนโยบายทีไ่ดต้ัง้ไว ้

 2. ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหา (Openness and Confrontation) ความเปิดเผยต่อ

กนัของบคุลากรเป็นสิง่สาํคญัต่อการทาํงานร่วมกนั การทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ บคุลากรจะตอ้งกลา้แสดงความคดิเหน็

อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา จะต้องกลา้เผชญิหน้าช่วยแกไ้ขปญัหาอย่างเตม็ใจและจรงิใจ การทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพ

จะตอ้งมองไปทีค่วามเชื่อถอืว่ามคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั สามารถพูดคุยกนัแลว้ไม่เกดิปญัหาต่อตนเอง การทําความ

เขา้ใจซึง่กนัและกนั หมายถงึ การทีบุ่คคลหน่ึงพยายามทําความเขา้ใจพฤตกิรรม ทศันะ และความต้องการของบุคคล

อื่นๆ เพื่อใหเ้กดิการให้อภยั รู้จกัผ่อนสัน้ผ่อนยาวในการปฏบิตัิงานต่อกนั ทัง้น้ีเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกนัและทํางาน

ร่วมกนัไดอ้ย่างด ี

 3. การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (Support and Trust) การสนบัสนุนและไวว้างใจกนัโดยธรรมชาติ

แล้วจะต้องไปด้วยกนั เพราะถ้าปราศจากอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว ไม่สามารถจะได้รบัความสําเรจ็อย่างดทีี่สุดได้ ถ้า

บุคลากรไม่มคีวามรูส้กึว่าเขาจะต้องปกป้องงานทีเ่ขารบัผดิชอบ การทํางานกจ็ะขาดประสทิธภิาพ คนเราไม่ว่าจะใน

ครอบครวัหรอืในทีท่าํงานดว้ยกนักต็าม ไมเ่คยทีจ่ะแสดงความรูส้กึตรงไปตรงมา และเปิดเผย นอกเสยีจากเขาเหล่านัน้

รูส้กึว่าคนอื่นๆ แสดงอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเท่าๆ กนั 

 4. ความร่วมมอื และการใชค้วามขดัแยง้ในทางสรา้งสรรค ์(Cooperation and Conflict) ความร่วมมอืกค็อื 

การทีแ่ต่ละคนพรอ้มทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัการทาํงานร่วมกนัเมือ่ไดร้บัมอบหมาย พรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนั

และกนัทุกคนจะแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระเพราะทุกคนมคีวามไวว้างใจซึ่งกนัและกนั และสามารถพูดกนัได้อย่าง

ตรงไปตรงมา 

 5. กระบวนการทาํงานและการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม (Sound Working and Decision Procedure) 

การทํางานที่มปีระสทิธภิาพนัน้ จะคดิถึงผลงานเป็นอนัดบัแรก ส่วนวธิกีารทํางานเป็นอนัดบัรองลงมา อย่างไรกต็าม

ก่อนที่จะตดัสนิใจนัน้ จุดมุ่งหมายควรต้องมคีวามชดัเจนเป็นหวัใจสําคญัเพราะจะสามารถป้องกนัการเขา้ใจผดิ และ
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สามารถป้องกนัการโตเ้ถยีงกนัในการตดัสนิใจสัง่การ บุคลากรทีด่จีะมคีวามสามารถในการรวบรวมขอ้มูลอย่างรวดเรว็

และอธบิายเพือ่หาทางเลอืกต่างๆไดถ้กูตอ้งการตดัสนิใจสัง่การเป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานของการบรหิารงานอยา่งไรก็

ตามมีบ่อยครัง้ที่ได้มกีารปฏบิตัิไม่ดเีกิดขึ้น เช่น การตัดสนิใจในระดบังานผดิพลาด มขี้อมูลไม่สมบูรณ์เพื่อให้การ

ตดัสนิใจทีด่มีรีะเบยีบทีย่ดืหยุ่นและชดัเจน ต้องอยู่ทีส่มาชกิทุกคนเขา้ใจและยดึมัน่ในหลกัการ การเหน็พอ้งต้องกนัใน

กระบวนการตดัสนิใจ ปจัจยัน้ีค่อนขา้งจะใกลเ้คยีงกบัโครงสรา้งและบทบาทของทมีงาน ถ้าบุคลากรไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามขอบเขต กฎเกณฑพ์ืน้ฐานร่วมกนัได ้จะรูส้กึว่าไม่มอีํานาจและสญูเสยีความเชื่อมัน่ในตนเอง ซึง่เกดิขึน้ไดใ้นทุก

ระดบัองคก์าร ผูท้ีรู่้สกึว่าไม่มอีํานาจจะมนิีสยัของการแตกแยก เพื่อทีจ่ะมโีอกาสควบคุมภายในทมีงาน การตดัสนิใจ

ขึน้อยูก่นัการเหน็พอ้งตอ้งกนักใ็ชว่า่จะเหมาะสมต่อไป การเหน็พอ้งตอ้งกนัอยา่งแทจ้รงิหมายความวา่ ผูร่้วมงานควรจะ

รูส้กึว่าเขาไดร้บัการรบัฟงัและเขา้ใจ เพื่อทีจ่ะรกัษาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของทมีงานทุกๆ คน จนต้องพอใจว่า

อยา่งน้อยทีส่ดุพวกตนกม็โีอกาสมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจและรูส้กึวา่สามารถชว่ยเหลอืการตดัสนิใจได ้

 6. ภาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสม (Appropriate Leadership) การทํางานโดยทัว่ไปไม่มทีมีงานไหนต้องการผูนํ้าที่

ถาวร หน่วยงานที่พฒันาแล้วจะถูกเปลี่ยนภาวะผู้นําให้เป็นไปตามสถานการณ์ หมายความว่า จะมกีารผลดัเปลี่ยน

หมุนเวยีนกนัเป็นผู้นําภายในกลุ่มตลอด เพราะการทํางานที่ดนีัน้จะต้องดงึความสามารถของบุคคลออกมา มใิช่ผูนํ้า

เป็นคนทาํเสยีเอง ผูนํ้าทมีควรเป็นผูช้ีแ้นะประเดน็สาํคญั อกีประการหน่ึงทีท่าํใหไ้ดผ้ลงานมากทีส่ดุกค็อื การมอบหมาย

งาน (Delegation) การมอบหมายงานไมเ่พยีงแต่จะทาํใหผู้บ้รหิารมเีวลาสาํหรบัคดิแกป้ญัหาอืน่ๆ เทา่นัน้แต่ยงัเป็นการ

พฒันาการบรหิารอกีดว้ย หน่วยงานใดไมม่กีารมอบหมายงาน การทีไ่มม่กีารมอบหมายงานหรอืมกีารมอบหมายงานใน

ระดบัตํ่า อาจมสีาเหตุจากการขาดความเชื่อมัน่ในลูกน้อง การขาดเวลาสาํหรบัการพฒันาบุคลากรหรอืเกดิจากความ

กลวัผลทีจ่ะเกดิตามมาจากการมอบหมายงาน สาํหรบัสมาชกิของทมีงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูนํ้า ตอ้งพรอ้มทีจ่ะ

ใหอ้าํนาจหน้าทีเ่หมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธิใีนการทํางาน (Regular Review) ทมีงานทีด่ไีม่เพยีงแต่จะดจูาก

ลกัษณะของทมี แลบทบาททีม่อียู่ในองคก์รเท่านัน้ แต่ต้องดูวธิทีี่การทํางานดว้ยการทบทวนงานจะทําใหบุ้คลากรได้

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีท่าํ รูจ้กัคดิ ปรบัปรุงวธิกีาร การทบทวนงานนัน้มหีลายวธิ ีและทกุวธิจีะเกีย่วขอ้งกบัการไดร้บั

ขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของแต่ละคน หรอืของทมีงานโดยสว่นรวม 

 8. การพฒันาตนเอง (Individual Development) การทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพจากการพฒันาทกัษะต่างๆ 

ของแต่ละคน ซึง่การกระทําเช่นน้ีจะไดผ้ลดขีึน้ ขณะเดยีวกนัประสทิธภิาพของทมีจะมากขึน้ถ้าหากหน่วยไดใ้หค้วาม

สนใจต่อการพฒันาทกัษะของแต่ละคนหรอืทมี การพฒันาบคุลากรในองคก์รมกัจะมองในเรื่องทกัษะและความรูท้ีแ่ต่ละ

คนมอียู่ แล้วกท็ําการฝึกอบรมเพื่อปรบัปรุงให้ดขีึน้ แต่การทํางานภาคปฏบิตัิจําเป็นต้องอาศยัตวัแปรหลายตวัแปร

หลายอย่างไม่เพยีงแต่คาํนึงถงึทกัษะความรูเ้ท่านัน้ ไดม้ผีูใ้หข้อ้สงัเกตว่าประสทิธภิาพในการทํางานของคนเรานัน้ม ี2 

ลกัษณะคอื มปีระสทิธภิาพในการทาํงานสงู และมปีระสทิธภิาพในการทาํงานตํ่า ปกตแิลว้ไม่มใีครเลยสามารถทีจ่ะเป็น

ข้างใดข้างหน่ึงของแต่ละลักษณะได้ทัง้หมด อย่างไรก็ตามทีมที่มีประสิทธิภาพต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก

คุณลกัษณะดงักล่าว และการสนบัสนุนใหส้มาชกิของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพน้อยกว่า ไดเ้ลื่อนไปสู่ความมปีระสทิธภิาพที่

สงูขึน้ 

 9. ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกลุ่ม (Sound Inter – Group Relation) ในการทํางานร่วมกนัแมว้่าทมีงานจะมี

คุณลกัษณะทีด่เีพยีงใด แต่ถา้หากขาดความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกลุ่มหรอืระหว่างบุคคลในกลุ่มแลว้ ความสาํเรจ็ของการ

ทาํงานกจ็ะมอุีปสรรค ดงันัน้ทกุคนตอ้งใหค้วามร่วมมอืทีด่ต่ีอกนัในการทาํงาน 

 10. การกําหนดบทบาทของสมาชกิอย่างชดัเจน (Balanced Roles) สมาชกิในทมีแต่ละคนจะต้องมคีวาม

เขา้ใจในบทบาทของตนเอง มกีารจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการทํากจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร ทุกคนต้องรูว้่า

ใครทาํหนาทีอ่ะไร เพือ่กาํหนดพฤตกิรรมของสมาชกิในทมีทีแ่สดงออกใหช้ดัเจน เหมาะสมกบัตาํแหน่งทีร่บัผดิชอบอยู่ 
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 11. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communication) จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร 

(ผูบ้งัคบับญัชา) กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรอืผูร่้วมปฏบิตังิานอย่างเปิดเผย (Openness) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสื่อ

ความหรอืแลกเปลีย่นขา่วสารซึง่กนัและกนั การตดิต่อสือ่สารจงึตอ้งอาศยัศลิปะในการถ่ายทอดขอ้ความ คอื ตอ้งหาวธิี

หยัง่ความตอ้งการ อารมณ์ ความรูส้กึของผูร่้วมงานทุกคน เพื่อจะไดถ่้ายทอดขอ้มูลต่างๆ เช่น คําพูด กริยิาท่าทาง สี

หน้า แววตา ภาษาเขยีนสญัลกัษณ์ หรอืสือ่มวลชน การสือ่สารทีไ่มด่จีะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจไมต่รงกนั ซึง่นําไปสูค่วาม

ขดัแยง้หรอืความลม้เหลวในการทาํงาน 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน           

2 บรษิทั ซึง่มจีาํนวนประชากรรวมทัง้หมด 433 คน (ขอ้มลูจากแผนกทรพัยากรบคุคล ณ สิน้เดอืน กนัยายน 2557)  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานไทยทัง้ชายและหญิงที่ปฏิบัติงานในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น             

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูร Taro Yamane (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ

คณะ; 2548: 193-194)[6] และกําหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% ค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้สงูสดุ 0.05 (5%) ได้

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 208 คน และเพิม่จาํนวนกลุ่มตวัอย่างอกี 30 % ไดเ้ท่ากบั 62 คน ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบั

การวจิยัครัง้น้ีคอื 270 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) และการสุ่มตวัอย่าง

แบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา”คุณภาพชวีติในการทํางานที่มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการทํางานของพนักงานไทยใน

บรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา 

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ จาํนวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.22 มอีายุ 31 - 40 ปี จํานวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.07 มสีถานภาพ

สมรส โสด/หย่ารา้ง/หม้าย/แยกกนัอยู่ จํานวน 181 คน คดิเป็นร้อยละ 67.04 มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า

ปรญิญาตร ีจาํนวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.0 มตีาํแหน่งงานระดบัปฏบิตังิาน จาํนวน 212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.52

มอีตัราเงนิเดอืนตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 30,000 บาท จาํนวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.04 มอีาย ุ1 - 5 ปี จาํนวน 123 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 45.56 และทาํงานในกลุ่มธุรกจิโทรคมนาคม จาํนวน 203 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.19  

 ตอนท่ี  2  การวิเคราะหข์้อมูลคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 

 คุณภาพชวีติในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.89 เมื่อพจิารณารายดา้น โดยเรยีงลําดบั

จากมากไปน้อยพจิารณาพบว่า คุณภาพชวีติในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก คอื ดา้นการคํานึงถึงประโยชน์

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.34 รองลงมา คอื ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกนั 

ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ด้านประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นสิง่แวดล้อมทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั 

ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และด้านความมัน่คงและ

ความกา้วหน้าในงานโดยมคี่าเฉลีย่ 4.00,3.94,3.91,3.82,3.81,3.72,3.60 ตามลาํดบั โดยพจิารณาแต่ละดา้นพบวา่  

 ดา้นการคาํนึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคีา่เฉลีย่ 4.34 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า องคก์รของท่านคํานึงถงึการทําประโยชน์ด้านการศกึษา เช่น สนับสนุนทุนการศกึษาเพื่อ

เรยีนต่อ องคก์รของท่านคาํนึงถงึการทาํประโยชน์ดา้นสงัคม เช่น รณรงคใ์หช้่วยกนับรจิาคเลอืด และ องคก์รของท่าน
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คํานึงถึงการทําประโยชน์ด้านสิ ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานช่วงพักเที่ยง โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.40,4.33,4.29 ตามลาํดบั 

 ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการทาํงานร่วมกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีา่เฉลีย่ 4.00 เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้พบว่า ท่านคดิว่าองคก์รมกีารสนับสนุนใหพ้นักงานมคีวามสามคัคโีดยมกีารทํางานเป็นทมีหรอืทํากจิกรรม

ร่วมกนั ท่านไดร้บัความช่วยเหลอืและแนะนําจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างด ีและ ท่านคดิว่าองค์กรปฏบิตัต่ิอพนักงาน

ดว้ยความเสมอภาคและยุตธิรรม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.17,4.12,3.73 ตามลาํดบั 

 ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีา่เฉลีย่ 3.94 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ท่านได้รบัการสนับสนุนให้อบรมพฒันาเพื่อส่งเสริมความรู้อย่างต่อเน่ือง ท่านมโีอกาสทํางานที่ได้ใช้ทกัษะ

หลากหลาย และ ท่านได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้มีอํานาจการตัดสินใจในการทํางานโดยมีค่าเฉลี่ย 

3.98,3.93,3.90 ตามลาํดบั 

 ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.91 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่าน

ไดร้บัวนัลากจิ ลาป่วย ตามที่กฎหมายกําหนด ท่านคดิว่าเพื่อนร่วมงานให้ความเคารพในสทิธสิ่วนบุคคลและไม่กา้ว

ก่ายในเรื่องส่วนตัว และ ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีการใช้ระบอบประชาธิปไตยในการทํางาน โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.28,3.82,3.62 ตามลาํดบั 

 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั รวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.82 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า องค์กรท่านมอุีปกรณ์อํานวยความสะดวกเพยีงพอในการทํางานและมเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั องค์กรท่านมี

ระบบรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิขององคก์รและทรพัยส์นิส่วนบุคคลอย่างด ีและสถานทีท่ํางานของท่านมคีวาม

ปลอดภยัสงู โดยมคี่าเฉลีย่ 4.03,3.81,3.63 ตามลาํดบั 

 ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.81 เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ท่านสามารถแบ่งเวลาระหว่างชวีติครอบครวัและเวลางานไดอ้ย่างเหมาะสม ท่านมเีวลาพกัผ่อนและมี

เวลาดูแลสุขภาพตวัเองอย่างเพยีงพอ และ ท่านมคีวามสุขในชีวติส่วนตวัขณะที่ทํางานกบัองค์กรน้ี โดยมคี่าเฉลี่ย 

3.87,3.77,3.77 ตามลาํดบั 

 ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.72 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ท่านมคีวามพอใจกบัสวสัดกิารทีไ่ด้รบัจากองค์กร ท่านได้รบัเงนิเดอืน/ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัตําแหน่งและ

ปริมาณงานที่รบัผิดชอบ และ ท่านมคีวามพอใจในอตัราการขึน้เงินเดอืนและผลตอบแทนประจําปี (โบนัส) โดยมี

ค่าเฉลีย่ 3.94,3.64,3.58 ตามลาํดบั 

 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.60 เมื่อพจิารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า ท่านมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ลื่อนตําแหน่งทีส่งูขึน้ ท่านมคีวามมัน่คงในชวีติการทาํงาน และ ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

ทาํงานจนเกษยีณอาย ุโดยมค่ีาเฉลีย่ 3.79,3.74,3.28 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลประสิทธิภาพการทาํงาน 

 ประสทิธิภาพการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อยพบวา่ พบวา่ประสทิธภิาพการทาํงานอยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ท่านมกีารสือ่สาร/แลกเปลีย่น

ข่าวสารระหว่างเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเรว็อยู่เสมอ ท่านและเพื่อนร่วมงานมมีนุษยสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั ท่านให้ความ

ร่วมมอื/ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงานเสมอ ท่านมคีวามรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดี ท่านปฏิบตัิตาม

วตัถุประสงค์และจุดมุง่หมายในการทํางานชัดเจน ท่านมีความเชี่ยวชาญในการทํางานเป็นอย่างดี ท่านทําตาม

คาํแนะนําของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งถกูตอ้ง และทา่นสามารถแกไ้ขปญัหาจากการทาํงานร่วมกบัเพือ่นร่วมงานใหลุ้ล่วงไป

ได้ด้วยดโีดยมคี่าเฉลี่ย 4.40,4.40,4.32,4.26.4.24,4.23,4.22 ตามลําดบั และประสทิธภิาพการทํางานอยู่ในระดบัด ี

ไดแ้ก่ ทา่นไดร้บัความไวว้างใจจากเพือ่นร่วมงาน หน่วยงานของทา่นมกีารวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบทาํใหก้าร
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ทาํงานรวดเรว็ขึน้ และ หน่วยงานของท่านมกีารประเมนิการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.17,4.07,4.05 

ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2  การการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่ง

งาน อตัราเงนิเดอืน อายงุาน กลุ่มธรุกจิทีท่าํอยู ่ต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทาํงาน พบว่า มคี่า Probability (prob.) เท่ากบั 

.418 ซึง่มากกวา่ .05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1)  หมายความว่า พนักงานทีม่ี

เพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทาํงานต่างกนั พบว่า มคี่า Probability (prob.) 

เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 

พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมติ

ฐานรองทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทํางานต่างกนั พบว่า มีค่า 

Probability (prob.) เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า พนกังานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ 1.4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทํางานต่างกัน พบว่า มีค่า 

Probability (prob.) เท่ากบั .004 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้   

 สมมติฐานท่ี 1.5 ตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทาํงานต่างกนั พบว่า มคี่า Probability 

(prob.) เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 

พนกังานทีม่ตีาํแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบั

สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้   

 สมมติฐานท่ี 1.6 อตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทาํงานต่างกนั พบว่า มคี่า Probability 

(prob.) เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ 

พนักงานที่มอีตัราเงนิเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 ซึง่

ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้   

 สมมติฐานท่ี 1.7 อายุงานแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทํางานต่างกนั พบว่า มีค่า Probability 

(prob.) เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)  หมายความ

วา่ พนกังานทีม่อีายงุานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบั

สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานที่ 1.8 กลุ่มธุรกิจท่ีทําอยู่แตกต่างกนัมีประสิทธิภาพการทํางานต่างกนั พบว่า มีค่า 

Probability (prob.) เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความวา่ พนกังานทีท่าํงานในกลุ่มธรุกจิแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพชวีติในการทํางาน ประกอบด้วย ดา้นค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม ด้าน

สิ่งแวดลอ้มทีถ่กูสขุลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าใน

งาน ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหว่างงานและ

ชวีติส่วนตวั และดา้นการคํานึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการทํางาน

ของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 คณุภาพชวีติในการทาํงานโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทาํงานโดยรวม อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .689 นัน่คอื มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หมายความว่า เมื่อพนักงานมคีุณภาพชวีติในการทํางานทีด่ ีจะทําให้

ประสทิธภิาพการทํางานโดยรวมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง โดยสามารถวเิคราะหร์ายดา้นไดโ้ดยเรยีงลําดบัค่า r จาก

มากไปน้อย ดงัน้ี 

 1. ดา้นการคาํนึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .701 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง  

 2. ด้านการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกนัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .620 มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง  

 3. ดา้นค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .596 มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

 4. ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถ่กูสขุลกัษณะและปลอดภยัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทาํงานอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .508 มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

 5. ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชวีติสว่นตวัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั .479 มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

 6. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทาํงานอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .467 มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

 7. ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทาํงานอย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .417 มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

 8. ดา้นประชาธปิไตยในองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .363 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

 

สรปุผลและอภิปรายผล  

 การศกึษาวจิยัเรื่อง ”คุณภาพชวีติในการทํางานทีม่คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการทํางานของพนักงาน

ไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครัง้น้ี พบว่า 
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 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ตําแหน่ง

งาน อตัราเงนิเดอืน อายงุาน กลุ่มธรุกจิทีท่าํอยู ่ต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั    

 1. พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .01   

โดยพนักงานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปจะมปีระสทิธภิาพการทํางานมากกว่าพนักงานทีม่อีายุระหว่าง 21 - 30 ปี และ อายุ

ระหวา่ง 31 - 40 ปี อาจจะเน่ืองมาจากพนกังานทีม่อีายุมากนัน้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า เขา้ใจ

ในหน้าที่และความรบัผดิชอบของงานเป็นอย่างดแีละรู้จกัวางแผนการทํางานใหส้ําเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดสี่งผลให้งาน

ประสบความสําเรจ็ตามที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ ทําให้พนักงานที่มีอายุ 41 ปีขึน้ไปมปีระสทิธภิาพการทํางานมากกว่า

พนกังานทีม่อีายุน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วรรณภา รงัสมิาวงศส์กุล (2557:86)[7] พบว่า พนักงานทีม่อีายุ

แตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั เน่ืองจากพนักงานทีม่อีายุมากกว่านัน้จะมคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุตํ่ากว่าเพราะผ่านการทํางานมาเป็นระยะเวลานาน ทราบถึง

รายละเอยีดในการทํางานและวธิกีารทํางานทีจ่ะส่งผลใหง้านประสบความสําเรจ็ได้ดกีว่าพนักงานที่อายุน้อยกว่าและ

สง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกวา่ 

 2. พนักงานทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดย พนกังานทีส่ถานภาพโสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ มปีระสทิธภิาพการทํางานน้อยกว่า พนักงานทีม่ี

สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั อาจจะมีวุฒิภาวะและความ

รบัผดิชอบมากกว่า เน่ืองจากพนกังานกลุ่มน้ีจะเป็นผูท้ีม่ภีาระรบัผดิชอบครอบครวัมากกว่า ทําใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีตัง้ใจ

ทําให้พนักงานกลุ่มน้ีมปีระสทิธภิาพการทํางานมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ศรนิทพิย์ คล่องพยาบาล 

(2551:127)[8] พบว่า พนักงานทีส่มรส/อยู่ดว้ยกนั มปีระสทิธภิาพในการทํางานมากกว่าพนักงานทีเ่ป็นโสด โดยทัง้น้ี

สถานภาพสมรสอาจจะแปรผนัไปตามอายขุองพนกังานดว้ย ซึง่พนกังานทีม่อีายมุากกอ็าจจะมสีดัสว่นของการไดส้มรส

มากและมปีระสบการณ์ในการทาํงานกอ็าจจะมมีากจงึทาํใหม้ปีระสทิธภิาพการทาํงานมาก  

 3. ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย 

โดยพนักงานที่มีระดบัการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จะมีประสทิธิภาพการทํางานมากกว่าพนักงานที่มีระดบั

การศกึษาระดบัตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีทัง้น้ีอาจะเน่ืองมาจากมคีวามรู้ความเขา้ใจในหน้าที่มากกว่า และมี

ความละเอยีดรอบคอบมากกวา่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนพร วฒันศรานนท ์(2555:142)[9] พบว่า พนักงานทีม่ี

ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพการทาํงานดกีวา่ระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีอนัเน่ืองมาจากจบการศกึษา

สงู มกีารสัง่สมทกัษะ มคีวามรูม้าก ทาํใหพ้ฒันาตนเองไดร้วดเรว็ สง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพการทาํงานมากกวา่ 

 4. ตําแหน่งงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย 

พนักงานระดับหัวหน้างานมีประสิทธิภาพการทํางานมากกว่าพนักงานระดับปฏิบัติงาน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากมี

ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า สามารถทํางานใหลุ้ล่วงสาํเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์รไดด้กีว่า ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ธนพร วฒันศรานนท์ (2555:142) พบว่า ระดบัตําแหน่งผูบ้งัคบับญัชามปีระสทิธภิาพดกีว่าตําแหน่ง

ปฏบิตัิการ อนัเน่ืองมาจากตําแหน่งผู้บงัคบับญัชามีประสบการณ์การทํางานมากกว่าและรบัผดิชอบงานทัง้ฝ่ายได้

สามารถมองเหน็ภาพรวมไดท้าํใหพ้ฒันาประสทิธภิาพไดด้ ี

 5. อตัราเงนิเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย

อตัราเงนิเดอืน 45,001 บาทขึน้ไปมปีระสทิธภิาพการทาํงานมากกวา่อตัราเงนิเดอืน 30,001 – 45,000 บาท และ อตัรา

เงนิเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท เน่ืองมาจากพนักงานพอใจในอตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัทําใหม้กีําลงัใจในการ

ทาํงานสง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพการทาํงานทีม่ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรวรรณ สายจําปา (2555:102)[10] 

พบว่า พนักงานที่มอีตัราเงินเดือนแตกต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั กล่าวคือ พนักงานที่มีอตัรา

เงนิเดอืนปจัจบุนัสงู ตัง้แต่ 60,000 บาทขึน้ไป มคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากทีส่ดุ เน่ืองจากอตัราเงนิเดอืนเป็นปจัจยัหน่ึง

ทีท่าํใหพ้นกังานจะทาํงานกบัองคก์รต่อไป 
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 6. อายุงานแตกต่างกนัมีประสทิธิภาพการทํางานต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดย               

อายุงาน 11 ปีขึ้นไปมีประสิทธิภาพการทํางานมากกว่าอายุ 6 - 10 ปี และอายุงาน 1 - 5 ปี ทัง้น้ีเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์การทํางานที่สัง่สมมานาน มคีวามเชื่อมัน่ในการทํางาน ทําให้เรยีนรู้ความผดิพลาด รู้จกัวิธกีารแก้ไข 

ส่งผลให้งานมปีระสทิธภิาพการทํางานมากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณภา รงัสมิาวงศส์กุล (2557:112) 

พบวา่ พนกังานทีม่รีะยะเวลาการทาํงาน 16 ปี จะมปีระสทิธภิาพการทํางานมากกว่าระยะเวลาการทํางาน 11 - 15 ปี, 

6 - 10 ปี, 1 - 5 ปี และตํ่ากวา่ 1 ปี เน่ืองจากพนักงานทีท่ํางานเป็นระยะเวลานานจะมปีระสบการณ์การทํางาน เรยีนรู้

เทคนิคการทาํงานหลากหลายรปูแบบ รูจ้ดุขอ้ผดิพลาดสาํหรบัการทาํงานและมกีารปรบัปรุงพฒันาการทาํงานไดด้กีว่า

พนกังานทีม่รีะยะเวลาการทาํงานน้อย 

  7. กลุ่มธุรกจิที่ทําอยู่แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

อาจจะเน่ืองมาจากลกัษณะงานทีม่กีารตดิต่อสื่อสารทีห่ลากหลายและสดัส่วนการลงทุนทีแ่ตกต่างกนัโดย พนักงานที่

ทาํงานในกลุ่มธรุกจิโทรคมนาคมมปีระสทิธภิาพการทาํงานมากกวา่ธรุกจิเครือ่งมอืแพทย ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ดารนิ ปฏเิมธภีรณ์ (2556:102)[11] พบว่า สถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานต่างกนั เน่ืองมาจาก

แต่ละสถานีมลีกัษณะงานที่แตกต่างและหลากหลาย จงึต้องอาศยัทกัษะในการวางแผนและทกัษะการแกไ้ขปญัหาที่

แตกต่างกนัทาํใหม้ปีระสทิธภิาพการทาํงานต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 สว่นคุณภาพชวีติในการทาํงาน ประกอบดว้ย ดา้นคา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม ดา้น

สิง่แวดลอ้มทีถ่กูสขุลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าใน

งาน ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการทาํงานร่วมกนั ดา้นประชาธปิไตยในองคก์ร ดา้นความสมดุลระหว่างงานและ

ชวีติส่วนตวั และดา้นการคํานึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพการทํางาน

ของพนกังานไทยในบรษิทัขา้มชาตญิีปุ่น่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดอ้ธบิายดงัน้ี 

 ดา้นค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีเน่ืองมาจากพนักงาน

พอใจในเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบัตาํแหน่ง พอใจในสวสัดกิาร และพอใจในการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัประจาํปี 

 ดา้นสิง่แวดลอ้มทีถู่กสุขลกัษณะและปลอดภยั มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีเน่ืองมาจากองคก์ร

ใหค้วามสาํคญัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มสีถานทีท่าํงานทีน่่าอยู ่ทาํใหพ้นกังานรูส้กึปลอดภยัในทรพัยส์นิพรอ้มทัง้

มอุีปกรณ์อาํนวยความสะดวกในการทาํงานทีท่นัสมยั สง่ผลใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากพนักงานได้

ใชท้กัษะการทาํงานทีห่ลากหลาย สนบัสนุนใหม้กีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิม่พูนความรูค้วามสามารถอยู่เสมอและ

พนกังานไดร้บัโอกาสจากผูบ้งัคบับญัชาใหม้อีาํนาจการตดัสนิใจ ทาํใหอ้งคก์รไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ๆ เพื่อนํามาพฒันาการ

ทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากพนักงานมี

ความรูส้กึวา่เมือ่ทาํงานแลว้มโีอกาสทีจ่ะไดเ้ลือ่นตาํแหน่งงานใหส้งูขึน้ ทาํใหเ้กดิความมัน่คงในการทาํงาน และตัง้ใจจะ

ทาํงานจนเกษยีณอายงุาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการทํางานร่วมกนั มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ทาํงานอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

ทัง้น้ีเน่ืองจากพนักงานมคีวามรูส้กึว่าองค์กรปฏบิตัต่ิอพนักงานดว้ยความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั สนับสนุนใหท้ํางาน

ร่วมกนั พร้อมกนัน้ียงัได้รบัความช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานเป็นอย่างดีทําให้พนักงานเข้ากบัเพื่อนร่วมงานได้ด ี

ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการทาํงาน 
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 ดา้นประชาธปิไตยในองค์กร มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 

.01 มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากพนักงานไดร้บัสทิธิก์าร

ทาํงานตามทีก่ฏหมายกาํหนด เช่น ลาป่วย ลาพกัรอ้น และมกีารใชร้ะบอบประชาธปิไตยในการทํางานโดยเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานแสดงความคดิเหน็เพือ่นํามาปรบัปรุงการทาํงาน อกีทัง้เพื่อนร่วมงานใหค้วามเคารพในสทิธสิว่นบุคคลและ

ไมก่า้วก่ายในเรือ่งสว่นตวักนัและกนั 

 ดา้นความสมดุลระหว่างงานและชวีติส่วนตวั มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจากพนกังาน

สามารถแบ่งเวลาระหว่างชวีติครอบครวัและเวลางานไดอ้ย่างเหมาะสม มเีวลาพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ ทําใหพ้นักงาน

รูส้กึผอ่นคลายและรูส้กึมคีวามสขุทีไ่ดท้าํงานกบัองคก์รน้ี 

 ดา้นการคาํนึงถงึประโยชน์และความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ทัง้น้ีเน่ืองจาก

พนักงานเลง็เหน็ว่าองค์กรคํานึงถึงการทําประโยชน์ต่อสงัคม เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อ รณรงค์ให้

ช่วยกนับรจิาคเลอืด รณรงคใ์หช้่วยกนัประหยดัพลงังานช่วงพกัเทีย่ง ทําใหพ้นักงานเกดิความภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่น

หน่ึงขององคก์รน้ีในการทําประโยชน์เพื่อสงัคมและเมื่อพนักงานร่วมมอืร่วมใจกนัทํากจิกรรมร่วมกนัจะทําใหเ้กดิการ

ร่วมมอืกนัทาํงาน ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการทาํงาน 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าคุณภาพชวีติในการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางาน 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณรตั คาํสด (2553:205)[12] พบวา่ คณุภาพชวีติในการทาํงานถอืเป็นปจัจยัพืน้ฐานใน

การทาํงาน ประกอบดว้ย ดา้นการทํางานดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ดา้นโอกาสที่

ไดใ้ช้และพฒันาความสามารถของบุคคล ด้านโอกาสในความเจรญิกา้วหน้าและความมัน่คงในการทํางาน ดา้นความ

สอดคล้องกบักฏหมายรฐัธรรมนูญ ด้านบูรณาการทางสงัคมความเสมอภาคของบุคคลหรือการทํางานร่วมกนั ด้าน

บทบาทของการทํางานที่มีความสมดุลและด้านการคํานึงถึงผลประโยชน์และความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพราะถ้า

ปจัจยัพืน้ฐานในการทาํงานดแีลว้ยอ่มสง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพการทาํงานมากขึน้ และทุ่มเทความรูค้วามสามารถเพื่อให้

องคก์รประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. คุณภาพชวีติในการทาํงาน เป็นเรือ่งเกีย่วกบัทศันคตขิองบคุคลมใิชส่ิง่ทีถ่าวรและสามารถมองเหน็ได ้ซึง่

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดงันัน้การวิจัยซํ้าในเรื่องน้ีจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยควรมี

ระยะห่างพอสมควร ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนบรหิารงานบุคคลให้เกดิประสทิธภิาพในการบรหิารงานของ

องคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 2. ควรทาํการศกึษาในหวัขอ้ “แรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอองคก์รของพนกังานไทยในบรษิทั

ขา้มชาติญี่ปุ่น” เพื่อเป็นแนวทางใหอ้งคก์รทราบว่าจะทําอย่างไรใหพ้นักงานทํางานกบัองคก์รใหน้านทีสุ่ด เน่ืองจาก

พนกังานคอืกุญแจแหง่ความสาํเรจ็ขององคก์ร และเพือ่ลดอตัราการลาออกของพนกังาน 

 3. ควรทําการศึกษาในหัวข้อ “ความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ประสทิธภิาพการทาํงานของพนกังานในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน” เพื่อใหม้องเหน็ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เพื่อ

นําผลทีไ่ดม้าประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารและพฒันาองคก์รต่อไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 

ได้ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่
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เริม่ต้น จนงานวิจยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรกึษาจงึขอกราบ

ขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย์วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ที่ได้กรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ไดช้ว่ยแกไ้ขเครือ่งมอืใหส้มบรูณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แงค่ดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณครอบครวั ปานหนู รวมทัง้เพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการ 

รุ่น 15 ทีค่อยใหก้ารสนับสนุน แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยใหก้ําลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยาม

เหน็ดเหน่ือยและทอ้แท ้นํามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีาก

สารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์กุท่านทีป่ระสทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน

สาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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