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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณภาพชีวิตและความผูกพันองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ            
ในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรที่ศึกษา ล ัก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์  ได้แก่  เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อ เดือน อายุงาน  คุณภาพ
ชีวิตในการท่างาน ความผูกพันองค์กร และ ประสิทธิภาพในการท่างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือพนักงานที่
ท่างานในสายงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ่านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลน่ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน           
t-test และ ANOVA ,Pearson Correlation ผลวิจัยพบว่า พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสดจ่านวน 239 คนมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท มีอายุงาน 1- 4 ปีและ17 ปีขึ้นไป ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 2) คุณภาพชีวิตในการท่างานโดยรวมมีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับปานกลางมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .682** 3) ความผูกพันองค์กรโดยความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงรวม   
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .732** 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต ความผูกพัน ประสิทธิภาพในการท่างาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

ABSTRACT 
  

The objective of this research is to study the quality of life and organizational commitment 
related to the work efficiency of employees in the textile industry in the Bangkok metropolitan area. 
The variables studied were demographic characteristics, including gender, age, status, educational level, 
salary, years of work experience, as well as quality of work life, organizational commitment, and work 
efficiency. The sample of this research included 400 employees in the textile industry sector in the 
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Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a research instrument for data collection. The 
data were analyzed using descriptive statistics, including mean, percentage, standard deviation, and 
inferential statistics, including a t-test, ANOVA and Pearson Correlation. Most of the respondents were 
female, aged 31-40, single people (n=239),graduated with a Bachelor’s degree, earned an average 
monthly income of 20,001 - 30,000 Baht, had 1-4 years and 17 years or more of work experience. The 
results of the testing hypotheses indicated the following: (1) respondents with different demographic 
characteristics, including age, gender, marital status, educational level, average monthly income, and 
years of work experience were not different; (2) quality of work life was moderately related with work 
efficiency of the respondents, with a correlation coefficient (r) of .682 ** and (3) organizational 
commitment was positively related with work efficiency at a high level with a correlation coefficient (r) 
of 732 **. 
 
Keywords: Quality Of Life, Organizational Commitment, Working Efficiency, Textile Industry 
 

บทน า 
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกิจการเงิน สังคม และการเมืองเกิดขึ้นท้ังภายในประเทศ

และในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีผลต่อการแข่งขันในทางธุรกิจการค้า ของผู้ประกอบการ
ประเภทต่างๆ มากขึ้นท่าให้องค์กรธุรกิจทุกแห่งต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ การด่าเนินงานทั้ง
ทางด้านการลงทุน การผลิต การตลาด และการให้บริการเพื่อให้สามารถด่าเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ได้ซึ่งการด่าเนินธุรกิจต่างๆ นั้น จุดมุ่งหมายที่ส่าคัญของการด่าเนินธุรกิจคือการผลิต การจ่าหน่ายสินค้าและ
บริการให้ได้ก่าไรสูงสุด ซึ่งการที่ให้เกิดก่าไรต้องมีการบริหารการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และวัตถุดิบให้
ได้ประโยชน์สูงสุด ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมมีการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 
ปี (ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะเวลา 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 .กระทรวงอุตสาหกรรม ตุลาคม 2559) 
พบว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่
ขัดขวางการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่่า มูลค่าและความสา่คัญของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย โดยภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย สะสม 9 
เดือน (มกราคม - กันยายน 2562) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 5,208.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 3.2 (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2562) โดยมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากข้ึนท่าให้ต้องหาแนวทาง
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นแรงงานส่าคัญอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปลายน้่า อุตสาหกรรมขั้นปลาย(Downstream) หมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มในลักษณะเสื้อผ้า
ส่าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน การผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอประกอบไปด้วยการตัด
เย็บ และการออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการใช้แรงงานเป็นส่าคัญ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาประเทศ
ไทยได้เปรียบในด้านค่าจ้างแรงงานจึงเป็นแหล่งการผลิตตามค่าสั่งซื้อ (Original Equipment Manufacturing) แต่เมื่อมี
การปรับค่าจ้างแรงงานท่ีสูงขึ้นท่าให้ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีค่าจ้างแรงงานท่ีถูกกว่า เช่น 
จีน อินเดีย และเวียดนาม และประเทศเหล่านี้ก็ได้พัฒนาแรงงานจนมีประสิทธิภาพมาแข่งขันกับประเทศไทยได้ แม้ว่า
ผู้ประกอบการเสื้อผ้าส่าเร็จรูปในประเทศหลายรายได้พยายามเพิ่มผลิตภาพในการผลิต (Productivity) เพื่อชดเชยต้นทุน
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ค่าแรงที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่สามารถทนกับค่าแรงที่สูงขึ้นได้ ในช่วงปลายปี 2562 มีโรงงานจ่านวนหลายแห่งท่ีไม่สามารถปรับตัว
และแบกรับกับค่าแรงท่ีปรับตัวสูงข้ึนก็ปิดกิจการไป โดยจ่านวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือน
มกราคม-ธันวาคม 2562 โรงงาน ที่ยกเลิกกิจการ สะสมจ่านวน 70 โรงงาน (ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ : 14 ภุมภาพันธ์ 2563) นอกจากน้ียังคงประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาพนักงาน
มาป้อนให้กับฝ่ายผลิต เพราะพนักงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ได้สรรหาเข้าบางส่วนก็ยังคงมีลาออกอยู่เสมอ เนื่องจาก
พนักงานที่เป็นเด็กจบใหม่ไม่มีความผูกพัน ไม่ได้รู ้ส ึกว่าองค์กรนี ้เป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วนั ้นจะให้
ความส่าคัญกับคุณภาพชีวิตที่จะได้จากที่ท่างานเพราะภาพลักษณะของคุณภาพชีวิตของแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
ประเทศไทยนั้นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่่ากว่าการท่างานในด้านอื่นๆ ค่าตอบแทนที่ได้เพียงพอต่อการด่ารงชีวิตใน
ปัจจุบัน จึงท่าให้เกิดปัญหาความขาดแคลนแรงงานซึ่งส่งผลกระทบกับสายการผลิต ท่าให้สายการผลิตเกิดการอยู่ชะงัก
ขาดประสิทธิภาพในการท่างานสิ่งเหล่านี้ท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นล้วนท่ีจะเป็นปัจจัยในท่ีส่าคัญในการแข่งขัน 

จากปัญหาข้างต้นทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส่าคัญของคุณภาพชีวิต ความผูกพันธ์ต่อองค์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท่างาน  เพื่อที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมจะไปน่าประโยชน์ไปในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาก่าลัง
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนั ท่าก่าไรและสร้างความอยู่รอดให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท่างาน ได้แก่ ปัจจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายได้ฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน ของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท่างาน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสภาพการท่างานที่มี

ความปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการท่างานร่วมกัน ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร  ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท่างาน ของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่อมั ่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  
ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กร และความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านลักษณประชากรศาสตรข์องพนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมสิง่ทอ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท่างาน แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท่างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงาน

ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานของ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่านักวิชาการแต่ละท่านจะให้ความส่าคัญ

ของประชากรศาสตร์นั้นหมายถึงศาสตร์ที่เรียนรู้ด้านกับประชากร สามารถน่ามาศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
แรงงานที่ส่าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อศึกษาความแตกต่างของพนักงาน เพราะในหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่างๆ เป็นจ่านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) 
ซึ่งผู้วิจัยได้น่าปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต จากการศึกษาจะพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท่างานคือ การ
พัฒนาให้บุคคลนั้นๆมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีโดยให้พนักงานมีสภาพการท่างานท่ีดีอยู่ภายใต้การท่างานท่ีเหมาะสมมีความ
ปลอดภัยได้รับประโยชน์และสิทธิต่างๆ อย่างยุติธรรมและเสมอภาคซึ่งสอดคล้องกับปณิชา ดีสวัสดิ์ (2550) โดยมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท่างานไว้ 8 ด้าน อ้างอิงตามแนวคิดของ Huse and Cummings (Huse & 
Cummings. 1985: 198-200) และ Walton (1975)  ซึ่งทางผู้วิจัยได้น่าองค์ประกอบ 8 ด้านดังต่อไปนี้มาใช้เป็น
เครื่องมือในการวิจัย คือ 1.การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2. สภาพการท่างานที่ค่านึงถึงความปลอดภัย
และสุขภาพ 3. โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 5. การบูรณา
การทางสังคมหรือการท่างานร่วมกัน  6.  ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร  7. ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น 8. ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันองค์กรมีความส่าคัญในการสร้างทัศนคติของบุคลากรใน
การยอมรับค่านิยมขององค์กรและมีความรู้สึกเป็นส่วนเดียวกันกับองค์กร มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน  ในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรร่วมกันเกิดเป็นความเต็มใจของบุคลากรในการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร (Mowday et al., 1982, p, 27) โดยความผูกพันต่อองค์กรสามารถแสดงออกมาได้ 3 ด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อัลเลน และเมเยอร์ (Allen & Meyer. 1990: 1-18) และ Steers (1977) โดยทางผู้วิจัยได้น่า
การแสดงออก 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อท่าประโยชน์ให้แก่องค์กร และ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์กร มาใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน การพัฒนาประสิทธิภาพการท่างาน คือ การปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม ความสามารถ และทักษะในการท่างานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท่างานมีความส่าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร สมใจ ลักษณะ (2544) และ สิริวดี ชูเชิด 
(2556) โดยลักษณะของงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นการท่าเป็นทีม ซึ่งลักษณะของการท่างานสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Woodcock (1989) ซึ่งมุ่งเน้นการท่างานที่มีประสิทธิภาพของการท่างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อศึกษาทัศนคติความรู้สึก
ทางบวกในตัวบุคคลจึงน่ามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท่างาน จะส่งผลให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพตามไปด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ พนักงานทีท่่างานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุง เทพมหานคร ที่

ไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอน ดั งนั้นจึ งก่าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ   
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นราศรี ไววานิชกุล (2552) โดยการค่านวณประชากรใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 
0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 385 คน เพิ่มจ่านวนตัวอย่าง 15 คน จะได้เท่ากับ 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเขตตามการ

บริหารงาน เลือกสุ่มตัวอย่าง ซึ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 6 กลุ่มการปกครอง รวมทั้งสิ้น 50 เขต 
โดยจะเลือกสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลากเพื่อเลือกให้ได้จ่านวน 8 เขต ดังนี้1.เขตบางรัก 2.เขตบางกะปิ            
3.เขตลาดกระบัง 4.เขตยานนาวา 5.เขตราษฎร์บูรณะ 6.เขตคลองสาน 7.เขตบางพลัด 8.เขตบางคอแหลม 

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก่าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขต
การปกครองที่ถูกเลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ให้มีจ่านวนเท่ากันจึงได้จ่านวน
ตัวอย่างเขตละ 50 คน  

ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามโดยใช้วิธีความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลโดยน่าแบบสอบถาม จัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ หรือโรงงาน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ่านวน 8 แห่ง ตามโควต้า(Quota Sampling)จนครบ 400 คน ตามที่ต้องการ 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดล่าดับเนื้อหา

ข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการเป็น 4 ส่วน เพื่อน่ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังน้ี 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน มีลักษณะค่าถามเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว            
(Closed-Ended Question) จ่านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการท่างาน ใช้วัดความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการ
ท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งท่าการศึกษา 8 ด้าน ด้านละ 3 ข้อ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
มี 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรใช้วัดความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งท่าการศึกษา 3 ด้าน ด้านละ 3 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ่านวน 11 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเดอร์ท สเกล (Likert Scale) เป็นระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วิธีการจากต่ารา หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน่ามาใช้ในการสร้าง

แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 
2. ผู้วิจัยท่าการทดสอบเครื่องมือ โดยการน่าแบบสอบถามที่ได้เรียบเรียงแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อขอค่าแนะน่าและน่ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม 

3. น่าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน่าไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ่านวน 40 ชุด จากนั้นน่ากลับมาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่า



6 
 

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัด (Cronbach's Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 59) และท่าการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้เหมาะสมแล้วจึงท่าการส่งแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วให้กลุ่มตัวอย่างจริงเพื่อท่าการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่า a 
ที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤a ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1มากแสดงว่ามี
ความเช่ือมั่นสูง โดยก่าหนดเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงเป็น
แบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่น ค่าความเชื่อมั่นรายด้าน ได้แก้  

ด้านคุณภาพชีวิตในการท่างาน  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .964  
ด้านความผูกพันองค์กร    มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .918   
ด้านประสิทธิภาพในการท่างาน   มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .851 

      

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
   1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) 
   1.2 คุณภาพชีวิตในการท่างาน ประกอบด้วย ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ ด้านสภาพการท่างานที่มี

ความปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการท่างานร่วมกัน ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เเสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

   1.3 ความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วยด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ด้าน
ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กร ด้านความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององค์กร การแสดงผลเป็นค่า
เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

   1.4 ประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงเป็นค่า
ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิดิ SPSS โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

   2.1 ใช้สถิติ Independent Sample t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่
เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานด้านเพศ 

   2.2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-Way Analysis of Variance) ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมุติฐานด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุงาน 

   2.3 ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต 
และความผูกพันองค์กรกับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมีจ่านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 มี

อายุมีอายุ 31– 40 ปี จ่านวน 179 คนคิดเป็นร้อยละ 44.8 มีสถานภาพโสด จ่านวน 239 คนคิดเป็นร้อยละ 59.8 ระดับ
การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจ่านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–
30,000 บาทจ่านวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 36.3 มีอายุงานอยู่ที่ 17 ปีขึ้นมีจ่านวน 104 คนคิดเป็นร้อยละ 26  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท่างานในระดับดี 4 ด้านคือ ด้านความสมดุลของชีวิตในการท่างาน  (x̅=3.71) 

ด้านสภาพการท่างานที่มีความปลอดภัย (x̅= 3.55) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท่างานร่วมกัน (x̅ = 3.55) ด้านโอกาสใน

การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล (x̅=3.42) และ คุณภาพชีวิตในการท่างานระดับปานกลาง 4 ด้าน คือด้าน

ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (x̅ =3.39) ด้านธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร (x̅ = 3.37) ด้าน

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (x̅ = 3.20) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (x̅  = 3.02) การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความผูกพันองค์กรของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.78) รายด้านพบว่าพนักงานมีความผูกพันธ์องค์กรในระดับมาก 3 ด้านคือ ด้านความเต็มใจ

และทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กร (x̅ = 4.01) ด้านความเช่ือมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (x̅ = 3.67) 

และ ด้านความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององค์กร (x̅ = 3.65)  
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขต

กรุงเทพมหานครผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับสูง (x̅ = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง ได้แก่ ท่านปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบและใช้ทุกทักษะในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ (x̅ = 4.21) ท่านมีการพัฒนาตัวเอง ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานที่ท่าอยู่เสมอ ((x̅ = 3.99) ภายใน

องค์กรของท่านมีการช่วยเหลือกันในการท่างานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ((x̅ = 3.91) ท่านมีการ

ติดตาม ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อไม่เกิดการผิดพลาดในการท่างานครั้งต่อไป ( x̅ = 3.88) องค์กรของท่านมีการ

ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นโดยใช้ทรัพยากร บุคคลที่เท่าเดิม และ สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ((x̅ = 3.77) ภายใน

ทีมงานของท่านมีการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ( x̅ = 3.77)ผู้บังคับบัญชาของท่านมี

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ (x̅ = 3.76)ทุกคนในองค์กรของท่านจะช่วยแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาที่

มีผลกระทบต่อเป้าหมายก่าไรขององค์กร (x̅ = 3.74)ภายในทีมงานของท่านมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหากันอย่าง

ตรงไปตรงมา (x̅  = 3.68)ในองค์กรของท่านมีการปรับปรุงวิธีการท่างานให้มีความคล่องตัวเสมอ เพื่อลดระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน (x̅ = 3.65) องค์กรของท่านมีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้องรวดเร็ว(x̅ = 3.56)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  
สมมติฐานที่ 1 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท่างานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า 
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1.1 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีเพศ แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานใน
สายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส่าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

1.2 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุ แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานใน
สายงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสา่คญั 
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 1.3 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส่าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยแตกต่างกัน 2 คู่ได้แก่พนักงานที่มีสถานภาพ
โสด กับ สมรส/อยู่ด้วยกัน จากการวิเคราะห์พบว่าค่า sig. เท่ากับ .006 ซึ่งน้อยกว่า .01 และ พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด 
กับ หม่าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จากการวิเคราะห์พบว่าค่า sig. เท่ากับ .009 ซึ่งน้อยกว่า .01 หมายความว่าพนักงานท่ีมี
สถานภาพโสดมีประสิทธิภาพในการท่างานโดยรวม แตกต่างจากพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และ หม่าย/
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 1.4 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท่างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 1.5 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างาน
ของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท่างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 1.6 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุงาน แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงาน
ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท่างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสาย
งานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมิตฐานพบว่าคุณภาพชีวิตในการท่างานโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสิถิติที่ระดับ.01ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r)มีค่าเท่ากับ.682** แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  

สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันองค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมิตฐาน พบว่า ความผูกพันองค์กรโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสิถิ
ติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) มีค่าเท่ากับ .732** แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ ถ้าพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีระดับคุณภาพชีวิตในการท่างานในระดับสูง จะท่าให้ประสิทธิภาพในการท่างานโดยรวมเพิ่มขึ้นใน
ระดับสูง 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 1.1. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานโดยรวมไม่แตกตา่ง
กัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพศชายและเพศหญิง ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีโอกาสใช้ทักษะ
ความสามารถในการท่างานท่ีเท่าเทียมกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตเมธ เลขา(2561)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท่างานกับประสิทธิภาพในการท่างาน ของพนักงานบริษัท ไฮท์ ควอลิตี้ การ์เม้นท์ จ่ากัด ที่มีเพศแตกต่างกัน                 
มีประสิทธิภาพในการท่างาน ไม่แตกต่างกัน 
 1.2. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานโดยรวมไมแ่ตกตา่ง
กัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากก่อนการรับสมัครพนักงานเข้ามาท่างานทางองค์กรได้มีการก่าหนด
อายุของพนักงานแต่ละต่าแหน่งงานแล้ว เป็นผลให้ตัวแปรด้านอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท่างาน                   
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา เปรมฤทัย(2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท่างาน ของพนักงานประกันชีว ิตแห่งหนึ ่ง พบว่าพนักงานที ่ม ีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างาน                       
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.3. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีสถานภาพโสดและสมรส
แล้วท่า ให้พนักงานสนใจท่า งาน และมีสมาธิ เกี่ ย วกับการท่า งานซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มนัสวิน 
พรสุทธิสินธุ์ (2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานร้านสะดวก
ซื้อในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าสถาพภาพที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานใน ร้านสะดวกซื้อ             
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 1.4. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพบว่าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วน
ใหญ่จบปริญญาตรี ร้อยละ 74. ซึ่งพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่เรี ยนทางสายงานวิชาชีพที่ตรงมา
เฉพาะด้าน จึงท่าให้มีทักษะในเรื่องของสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระ วงศ์แสง (2553) 
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ่ากัด พบว่า 
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท่างานไม่แตกต่างกัน  
 1.5. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกับประสิทธิภาพในการท่างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานยอมรับในรายได้ที่ทางองค์กรได้ให้ตั้งแต่
เข้ามาท่างานจึงท่าให้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท่างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตย์ ป้อมสัมฤทธิ์ (2556) 
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวิศวกร พบว่าวิศวกรทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิศวกรไม่แตกต่างกัน 
 1.6. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท่างานโดยรวม               
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอายุงานแตกต่างกัน สามารถท่างานในต่าแหน่งงานของตัวเองได้โดยมีประสิทธิภาพโดยอายุ
แตกต่างกันไม่มีผลในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา จูงหัตถการสาธิต (2552) ศึกษา
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ความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์ค คอมมูนิเคช่ันส์ จ่ากัด 
พบว่าอายุงานท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท่างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท่างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสาย
งานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.1 ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับค่ าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ส่าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการด่ารงชีวิตในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัสวีภรณ์ วสุสิริกุล (2560) ได้ท่าการศึกษาความผูกพัน
ต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการท่างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของวิศวกรในเขตสวน
อุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี พบว่าวิศวกรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับต่าแหน่งงานและปริมาณงานที่
รับผิดชอบ พอใจในอัตราการขึ้นเงินเดือน  
 2.2  สภาพการท่างานที่ค่านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสิถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับสภาพการท่างานที่มีความ
ปลอดภัยและสถานที่ท่างานที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กฤตเมธ เลขาวิจิตร (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท่างานกับประสิทธิภาพในการท่างานของ
พนักงานบริษัท ไฮท์ควอลิตี้การ์เม้นท์ จ่ากัด ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจปัจจยัจูงใจในด้านความส่าเร็จของงานและ 
ปัจจัยค้่าจุนในด้านสภาพการท่างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท่างานด้านคุณภาพ เนื่องจากพนักงานต้องการที่จะมี
ความรู้สึกประสบความส่าเร็จในด้านการท่างาน และสภาพอาคาร อุปกรณ์มีความพร้อมเอื้ออ่านวยต่อการท่างาน  
 2.3 โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสิถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับโอกาส 
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยทางองค์กรมีการจัดส่งไปอบรมสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณรัต  ค่าสด (2553) 
ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท่างานและความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท่างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าคุณภาพของงานเมื่อ
เทียบกับบุคคลอื่นมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท่างานด้านโอกาศท่ีได้ใช้และพัฒนาความสามารถของบุคคล อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 2.4 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสิถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานสอดคล้อง
กับและสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนี ฐอสุวรณ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ การรับรู้
ความสามารถของตน ความเครียดและคุณภาพชีวิตในการท่างานของพนักงงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง
พบว่าพิจารณารายด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานอยู่ในระดับปานกลาง 
 2.5 การบูรณาการทางสังคมหรือการท่างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงาน
ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ปฏิบัติงานภายในโรงงานเดียวกันหรือต่าแหน่ง ส่วนใหญ่สามารถให้ค่าปรึกษาและคอยสอนงานเพือ่น
ร่วมงานท่ีท่างานอยู่ในต่าแหน่งเดียวกัน เช่น การสอนเทคนิคการเย็บ การให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับการออกแบบ  สอดคล้อง
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งานวิจัยของนาจรีย์ ทองวนิช (2557) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท่างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานใน บริษัท อิมเมจ โลโก้ จ่ากัด พบว่าด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบรูณาการทางสังคม ภาพรวมรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง  
 2.6 ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงาน
ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแสดงออกความคิดเห็น และ 
เสนอแนะเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธีรัชต์ ศิริปุณย์(2552) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท่างาน
ของพนักงานในโรงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษา บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย 
สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จ่ากัด(FBT) พบว่าพนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการท่างานด้านประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.42)  
 2.7  ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอ่ืน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสาย
งานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคญัทางสิถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดับปานกลางกล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับความสมดุลระหว่าง งานกับชีวิตด้านอื่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของของวรรณรัต  ค่าสด(2553) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท่างานและความพึงพอใจในชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าคุณภาพของงานเมื่อเทียบกับบุคคลอื่นมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท่างานด้าน
บทบาทของการท่างานท่ีมีความสมดุล มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
 2.8 ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพงศ์ รัตนนุพงศ์ (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการ ท่างานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ข่าว SMM พบว่าด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากการศึกษาพบว่าพนักงาน
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท่างานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันองค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1 ความเชื่อมั่นที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับประสทิธิภาพในการท่างานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสิถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ซึ่งเช่ือว่าองค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรที่อยู่แล้วรู้สึกดีและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอารีรัตน์ สีขาว (2555) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้าวะผู้น่าการเปลีย่นแปลงและคุณภาพชีวติ
การท่างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด(มหาชน) ศูนย์ธุรกิจลูกค้า
ผู้ประกอบการ1 พบว่าความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 3.2 ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงาน
ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสิถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ท่างานที่ตัวเองชอบตัวเองอยากท่ีจะท่าก็
จะมีความสุขมีความเต็มใจที่ปฏิบัติสอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก สวัสดิ์ดรงค์(2559) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์บริการเชฟโรเลต ในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.3 ความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงานใน
สายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส่าคัญทางสิถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้มีความปราณาที่จะเป็นพนักงานของ
องค์กร โดยที่ไม่ยากที่จะสับเปลี่ยนโยกย้ายงานไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มีสอดคล้องกับงานวิจัยของดิเรก สวัสดิ์ดรงค์
(2559) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานศูนย์บริการเชฟโรเลต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความปราณาอย่างแรงกล้าที่จะคงเป็นสมาชิกขององค์กร 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  
 

ข้อเสนอะแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีสถานะภาพโสดและสมรสสามารถท่างานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

พนักงานที่มีสถานหย่าร้าง ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัทควรที่การตรวจสอบสถานในตอนการคัดเลือก
พนักงานเข้ามาท่างาน และมีพนักงานส่วนใหญ่ที่มีอายุงาน 17 ปีขึ้นไป จ่านวนมากถึง 104 คน จากข้อมูลดังกล่าวฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ควรมีการควรมีวางแผนสร้างพนักงานท่ีให้มีความเชี่ยวชาญหากพนักงานเล่านี้
เกษียณออกไปอาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท่างานโดยรวมลดลง  

2. คุณภาพชีวิตในการท่างาน 
 2.1 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ควรมีนโยบายให้ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรท่าการศึกษา
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ว่าในอุตสาหกรรมอื่นน้ันมีฐานเงินเดือนเท่าไหรแ่ล้วควรน่ามาปรบัเปลีย่นเงินเดอืน และมีอัตรา
ค่าจ้างต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ควรมีการปรับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อพื้นท่ีที่
องค์กรตั้งอยู่ และควรมีเบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าโอทีต่างๆ เพื่อเพิ่มก่าลังใจให้พนักงาน 
 2.2 สภาพการท่างานที่มีความปลอดภัย องค์กรหรือบริษัทขนาดเล็กที่ด่า เนินกิจการเกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท่างานให้ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการท่างาน 
เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต้องมีกระบวนการตัดเย็บซึ่งเป็นกระบวนการที่ท่างานกับเครื่องจักร หากสภาพแวดล้อมในท่ี
ท่างานไม่ปลอดโปร่งและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการท่างานได้ และยังต้องจัดให้มีจุดพักผ่อนหรือ
มุมผ่อนคลายเพื่อให้พนักงานมานั่งพักระหว่างวันเพ่ือลดความเครียดในการท่างาน  
 2.3 โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล องค์กรและผู้บังคับบัญชาควรมีส่งเสริมให้พนักงานได้มี
การส่ารวจจุดพกพร่องในการปฏิบัติงานขงตนเอง เพื่อน่าไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ นอกเหนือจากนี้
ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง เช่น การสอนงานการจัดอบรมพนักงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
พนักงานเกิดทักษะในการท่างาน และส่งให้ไปอบรมและดูงานนอกสถานท่ี  
 2.4 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน องค์กรหรือบริษัทขนาดเล็กที่ด่าเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ องค์กรด้านโรงงานอุตสาหกรรมด่าเนินกิจการให้ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจและ
มั่นคงในการท่างาน แนะน่าให้องค์การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ให้พนักงานเห็นความก้าวหน้าในการเลื่อน
ต่าแหน่งให้เหมาะสมกับผลงาน และท่างานได้อย่างเต็มที่และมีความสุข และที่ส่าคัญหัวหน้างานต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความเป็นธรรมกับพนักงาน 
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 2.5 การบูรณาการทางสังคมหรือการท่างานร่วมกัน องค์กรควรให้ความส่าคัญกับการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้บังบญัชาและเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานต่างแผนกต่างหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระชับและสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน อันจะน่ามาซึ่งความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และน่ามาซึ่งความสามัคคีในองค์กร ไม่มีการแบ่งชนช้ัน ไม่มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก ส่งเสริมให้มีการท่างานร่วมกัน โดยประสานความคิดระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน  
 2.6 ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร ควรเปิดโอการให้พนักงานในสายงานอุตสาหกรรม 
สิ่งทอมีอิสระในการพูด ในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิที่จะพูดถึงวิธีการปฏิบัติงานโดยสามารถพูดกับระหว่างหัวหน้า
งานหรือ ผู้บริหารได้ โดยปราศจากความกลัวว่าจะมีผลต่อการพิจารณาการปรับต่าแหน่งการปรับเงินเดือน  
 2.7 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น องค์กรควรศึกษาเรื่องการท่างาน และความเป็นอยู่ของพนักงาน 
เช่นพนักงานต้องไปเช่าบ้านอยู่ไกลต้องเดินทางนานเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงการท่างานต้องท่าให้อยู่ห่างไกลกับลูก 
ดังนั้นโรงงานควรจัดการเรื่องที่อยู่ให้พนักงานอยู่ใกล้โรงงาน และอยู่ในราคาเช่าที่ถูก หรือให้เป็นสวัสดิการเพื่อท่า ให้
พนักงานมีความสมดุลในการด่าเนินชีวิตมีเวลาให้ครอบครัวสม่่าเสมอ  
 2.8 ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควรมีจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือกิจกรรมคืนประโยชน์ให้กับ
สังคมซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้เข้าร่วม โดยใช้ทักษะความสามารถความถนัดในงานที่ปฏิบัติอยู่ในการ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การเย็บชุด PPE ให้กับหมอและพยาบาล การเย็บผ้าห่มเพื่อเอาไปแจกให้กับผู้ขาดแคลน และควรมี
การเปิดรับสมัครพนักงานท่ีอยู่ใกล้บริเวณองค์กรเพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชนรอบๆองค์กร   

3. ความผูกพันองค์กร 
 3.1ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ควรมีการก่าหนดเป้าหมายและค่านิยมขององค์ที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย และคอยต้องย้่าเกี่ยวกับค่านิยมขององค์กรอยู่ต่อเนื่องบ่อยครั้ง และนอกเหนือจากนี้ทางองค์กรต้องมี
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิง่ทอเข้าใจตรงกันว่า หน้าท่ีของตนและสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากตวั
ของพนักงานนั้นคืออะไร เพื่อให้พนักงานนั้นสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามแนวทางที่องค์กรคาดหวังเอาไว้ ซึ่งท่าให้
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีความภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 3.2 ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กร ควรตอบสนองความคาดหวังของพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ได้ลงแรงในการปฏิบัติงานให้องค์กรแล้วนั้น คือการที่พนักงานได้รับผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน 
เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ค่าโอที ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความดีความชอบให้เป็นกรณีพิเศษ
เพิ่ม ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจและที่จะทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอจะได้ไม่รู้สึกเสียแรงเปล่าที่ทุ่มเทให้กับงาน 
 3.3 ความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององค์กร องค์กรหรือบริษัทขนาดเล็กที่ด่าเนินกิจการที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ควรมีการปลูกฝั่งการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเปรียบเสมือนองค์แห่งนี้เป็นองค์กรของพนักงงานเอง
สร้างความเป็นเจ้าขององค์กรให้กับพนักงาน โดยจัดการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดเห็น เพื่ อให้
พนักงานมีความรู้สึกรักและมีความผูกพันธ์กับองค์กรมากข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส่าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความช่วยเหลือ ความเมตตากรุณาจากท่าน  อาจารย์             
ดร.ญาณพล แสงสันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ข้อคิดเห็นค่าแนะน่าเป็นอย่างดี นับตั้งแต่
เริ่มต้นด่าเนินการจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากน้ีผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบรูณ์ กรรมการในการสอบที่ให้ความ
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เมตตาและค่าแนะน่าต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามในการวิจัย
ในครั้งนี ้
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