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การวิจัยครั้งนี ้มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือศึกษา  คุณภาพชีวิตและความผูกพันองค์กรท่ีมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรท่ีศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  อายุงาน  คุณภาพชีวิตในการท างาน  ความผูกพันองค์กร  และ 
ประสิทธิภาพในการท างาน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้  คือ พนักงานท่ีท างานในสายงาน
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู น ามาวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
สถิติ เชิงอนุมาน  t-test และ  ANOVA ,Pearson Correlation ผลวิจัยพบว่า  พนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสดจ านวน 239 คนมี
ระดบัการศกึษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีอายุงาน1 - 4 ปีและ17 ปีขึน้
ไป ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนักงานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายุงานท่ี
แตกต่างกัน  มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ  ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  2) คณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธโ์ดยรวมในระดบั
ปานกลางมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ .682**  3) ความผูกพันองคก์รโดยความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงูรวม มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .732** 
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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 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 **. 

 
Keyword : Quality of life, Organizational commitment, Working efficiency, Textile industry, 
Bangkok metropolitan area 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงิน  
สงัคม และการเมืองเกิดขึน้ทัง้ภายในประเทศและในภมูิภาคตา่งๆ ทั่วโลกซึ่งสิ่งเหลา่นีล้ว้นเป็นสิ่งท่ี
มีผลตอ่การแข่งขนัในทางธุรกิจการคา้ของผูป้ระกอบการประเภทตา่งๆ มากขึน้ ท าใหอ้งคก์รธุรกิจ
ทุกแห่งตอ้งมีการปรบัตวัและเปล่ียนแปลงกลยุทธก์ารด าเนินงานทัง้ทางดา้นการลงทุน การผลิต 
การตลาด และการใหบ้ริการเพ่ือใหส้ามารถด าเนินธุรกิจภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้นีไ้ดซ้ึ่ง
การด าเนินธุรกิจต่างๆ นั้น จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการด าเนินธุรกิจคือการผลิต การจ าหน่าย
สินคา้และบริการใหไ้ดก้ าไรสูงสุด ซึ่งการท่ีใหเ้กิดก าไรตอ้งมีการบริหารการใชท้รพัยากรทัง้ดา้น
บุคลากร เครื่องจักร และวัตถุดิบให้ไดป้ระโยชนส์ูงสุด เน่ืองจากประเทศไทยไดมี้การวางแผน
ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี ทางดา้นกระทรวงอตุสาหกรรมมีการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตรพ์ัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะเวลา 20 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579 .กระทรวงอุตสาหกรรม ตุลาคม 2559) พบว่าประเทศไทยไดมี้การพัฒนา
ทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ตอ้งเผชิญกับอุปสรรคต่างๆท่ีขัดขวาง  
การเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ได้แก่ ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  
ความไม่เท่าเทียม(Inequality Trap) และความไม่สมดลุของการพฒันา (Imbalance Trap) ส่งผล
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต ่าโดยหากพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม   
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมด้านสิ่งทอก็อยู่ในส่วนของแผนพัฒนาท่ีต้องมีการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในดา้นของการผลิต  

มลูคา่และความส าคญัของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย โดยภาพรวมการคา้ระหว่างประเทศ
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ดงักล่าว สะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน 2562) 
พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 5,208.6 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 3.2 
(สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2562) โดยมีการแข่งขันท่ีรุนแรงเพิ่มมากขึน้ท าให้ต้องหา
แนวทางสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทรพัยากรมนุษยท่ี์เป็น
แรงงานส าคัญอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน ้า  อุตสาหกรรมขั้นปลาย(Downstream) หมายถึง
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มในลักษณะเสือ้ผา้ส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งงาน
สูงสุดในห่วงโซ่อุปทาน การผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน า้ท่ีส  าคัญประกอบไปด้วย  



 2 

การตดัเย็บ การเดนิจกัร และการออกแบบ ซึ่งในปัจจบุนัผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เนน้การใชแ้รงงาน
เป็นส าคญั ซึ่งในระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยไดเ้ปรียบในดา้นค่าจา้งแรงงานจึงเป็นแหล่งการผลิต
ตามค าสั่งซือ้ (Original Equipment Manufacturing) แต่เม่ือมีการปรบัค่าจา้งแรงงานท่ีสูงขึน้ท า
ให้ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีค่าจ้างแรงงานท่ีถูกกว่า เช่น จีน 
อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม และประเทศเหล่านีก็้ไดพ้ัฒนาแรงงานจนมีประสิทธิภาพ  
มาแข่งขนักบัประเทศไทยได ้แมว้า่ผูป้ระกอบการเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปในประเทศหลายรายไดพ้ยายาม
เพิ่มผลิตภาพในการผลิต(Productivity) เพ่ือชดเชยตน้ทุนค่าแรงท่ีสูงขึน้  แต่ก็ไม่สามารถทนกับ
คา่แรงท่ีสงูขึน้ได ้ 

ในช่วงปลายปี 2562 มีโรงงานจ านวนหลายแห่งท่ีไม่สามารถปรบัตัวและแบกรับกับ
ค่าแรงท่ีปรับตัวสูงขึน้ก็ปิดกิจการไป โดยจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่ งห่ม 
(สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 โรงงาน ท่ียกเลิกกิจการ สะสมจ านวน 70 โรงงาน  
(ศูนยข์อ้มูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ : 14 ภุมภาพันธ์ 2563)  
บา้งโรงงานยงัประคองตวัให้อยู่ไดโ้ดยมีการปรบัลดวนัท างาน นอกจากนีย้งัคงประสบกับปัญหา
เก่ียวกับการสรรหาพนักงานมาป้อนให้กับฝ่ายผลิต เพราะพนักงานท่ีเป็นนักศึกษาจบใหม่  
ท่ีไดส้รรหาเขา้บางส่วนก็ยังคงมีลาออกอยู่เสมอ เน่ืองจากพนักงานท่ีเป็นเด็กจบใหม่ยังคงไม่มี
ความผูกพันไม่ได้รูส้ึกว่าองคก์รนีเ้ป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิต ท่ีจะได้จากท่ีท างาน  เพราะโดยภาพรวมของคุณภาพชีวิตของแรงงาน  
อตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนัน้มีคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีต  ่ากว่าการท างานในดา้นอ่ืนๆ 
จึงท าใหเ้กิดปัญหาความขาดแคลนแรงงานซึ่งส่งผลกระทบกับสายการผลิต ท าใหส้ายการผลิต 
เกิดการอยู่ชะงกัขาดประสิทธิภาพในการท างานสิ่งเหล่านีท่ี้ไดก้ล่าวมาแลว้นัน้ลว้นท่ีจะเป็นปัจจยั
ในท่ีส าคญัในการแขง่ขนั 

จากปัญหาข้างต้นทางผู้วิจัยจึง เล็ง เห็นถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิต และ  
และความผูกพันธ์ต่อองค์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน  เพ่ือท่ีทางโรงงาน
อุตสาหกรรมจะไปน าประโยชนไ์ปในการวางแผน ปรบัปรุง แกไ้ข พฒันาก าลงับุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแขง่ขนัท าก าไรและสรา้งความอยูร่อดใหก้บัอตุสาหกรรมสิ่งทอไทย  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ไดแ้ก่ 

ปัจจัยดา้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดฉ้ล่ียต่อเดือน อายุงาน ของพนักงาน 
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นการไดร้ับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ  
ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล 
ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกัน 
ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืน 
ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน  
ของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองคก์ร ได้แก่ ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร และความปรารถนาท่ีจะคง
สมาชิกภาพขององคก์ร ท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงาน
ของอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงาน 
ในสายงานอตุสาหกรรมเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการองคก์ร เพ่ือท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในงานอตุสาหกรรมเพิ่มสงูขึน้ 

2.น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุง และ พัฒนาแนวทางการบริหารจดัการของบริษัท
ตา่งๆท่ีด าเนินกิจการอตุสากรรมสิ่งทอ เพ่ือท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูในการปฏิบตังิาน ซึ่งจะท าให้
เกิดความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมสิ่งทอไทยกบัประเทศตา่งๆ 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการศึกษาวิ จัยครั้ง นี ้  ผู้ วิ จัยมุ่ ง เ น้น ศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพ ชีวิ ตและ  
ความผูกพันองคก์ร ท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมี
ทัง้หมด 4,814 โรง ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 2,016 โรง (สถิติสะสมจ านวนโรงงานท่ีไดร้บั
อนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จังหวดั รายประเภท ณ สิน้ปี 2561  
คน้หา : กรมโรงงานอตุสาหกรรม )จ าแนกตามโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้คือ พนกังานท่ีท างานในสายอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ พนักงานท่ีท างานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้
สูตรของนราศรี ไววานิชกุล (2552) โดยการค านวณประชากรใช้ระดับความเช่ือมั่น 95%  
ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดขึ ้น 0 .05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน  
เพิ่มจ านวนตวัอยา่ง 15 คน จะไดเ้ทา่กบั 400 คน 
 

n=
Z2(pq)

e2  

 
แทนคา่      n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง                                                        

e = ระดบัความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 
z = คา่มาตรฐานซึ่งขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมั่น 
p = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเทา่กบั 50% = 0.5 
q = 1-p 

 

ในทางปฏิบตัิเรานิยมใชร้ะดับความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้ Z = 1.96 (นราศรี ไววนิชกุล, 
2552) เพราะฉะนัน้ไดข้นาดตวัอยา่ง 
 

    n =
(1.96)2(0.5)(0.5)

 (0.5)2
 

  n =
(3.8416)(0.25)

 (0.0025)
 

  n = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
 

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 385 ตัวอย่างและเพิ่มอีก 4% หรือ
เทา่กบัจ านวน 15 ตวัอยา่ง รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่ง โดยมีวิธีการสุม่ตวัอยา่งดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ข้ันที่ 1 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เลือกสุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งเขตตามการบริหารงาน ซึ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
แบง่เป็น 6 กลุม่การปกครอง รวมทัง้สิน้ 50 เขต ดงันี ้

กลุ่มรตันโกสินทร ์ประกอบดว้ยเขตบางซ่ือ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน 
พระนคร สมัพนัธวงศ ์บางรกั ปอ้งปราบศตัรูพา่ย  

กลุ่มบูรพา ประกอบด้วยเขตดอนเมือง หลักส่ี บางเขน สายไหม จตุจักร 
ลาดพรา้ว บงึกุ่ม บางกะปิ    วงัทองหลาง  

กลุ่มศรีนครินทร ์ประกอบดว้ยเขตสะพานสงู มีนบรุี คลองสามวา หนองจอก 
ลาดกระบงั ประเวศ สวนหลวง คนันายาว  

กลุ่มเจา้พระยา ประกอบดว้ยเขตดนิแดง หว้ยขวาง วฒันา คลองเตย บางนา 
พระโขนง สาทร  บางคอแหลม ยานนาวา 

กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง  
ราษฎรบ์รูณะ ทุง่ครุ ธนบรุี คลองสาน บางแค  

กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วยเขตบางพลัด ตลิ่ งชัน บางกอกน้อย  
บางกอกใหญ่ ภาษีเจรญิ หนองแขม ทวีวฒันา  

โดยจะเลือกสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิ ธีจับฉลากเ พ่ือเลือกให้ได้  
จ านวน 8  เขตดังนี ้  1.เขตบางรัก 2.เขตบางกะปิ 3.เขตลาดกระบัง  4.เขตยานนาวา   
5.เขตราษฎรบ์รูณะ 6.เขตคลองสาน 7.เขตบางพลดั 8.เขตบางคอแหลม 

ข้ันที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตการปกครอง ท่ีถูก เ ลือกจากวิ ธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ าย   
(Simple Random Sampling) ใหมี้จ านวนเทา่กนัจงึไดจ้  านวนตวัอยา่งเขตละ 50 คน  

ข้ั น ที่  3 ก าร สุ่ มตั วอย่ า งแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี ค วามสะดวก 
(Convenience Sampling) เพ่ือรวบรวมขอ้มลูโดยน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้จดัเก็บขอ้มูล
สถานประกอบการ หรือโรงงาน ท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ท่ีตัง้อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แหง่ ตามโควตา้(Quota Sampling)จนครบ 400 คน ตามท่ีตอ้งการ 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
1.1.1   เพศ 

1.1.1.1   ชาย 
1.1.1.2   หญิง 

1.1.2   อาย ุ
1.1.2.1   ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 
1.1.2.2   21 - 30 ปี 
1.1.2.3   31 - 40 ปี 
1.1.2.4   41 - 50 ปี 
1.1.2.5   สงูกวา่หรือเทา่กบั 51 ปีขึน้ไป 

1.1.3   สถานภาพ 
1.1.3.1   โสด 
1.1.3.2   สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
1.1.3.3   หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่/ มา่ย 

1.1.4   ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.1.4.3 สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.1.5   รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.5.1   10,001 - 20,000 บาท 
1.1.5.2   20,001 - 30,000 บาท 
1.1.5.3   30,001 - 40,000 บาท 
1.1.5.4   40,001 - 60,000 บาทขึน้ไป 
1.1.5.5   มากกวา่หรือเทา่กบั 40,001 บาทขึน้ไป 

1.1.6   อายงุาน 
1.1.6.1   1- 4 ปี 
1.1.6.2   5 - 8 ปี 
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1.1.6.3   9 -12 ปี 
1.1.6.4   13 - 16 ปี 
1.1.6.5   17 - 20 ปีขึน้ไป 

1.2 คณุภาพชีวิตในการท างาน 
1.2.1   คา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม 
1.2.2   สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสขุภาพ 
1.2.3   โอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล 
1.2.4   ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน  
1.2.5   การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกนั 
1.2.6   ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร 
1.2.7   ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 
1.2.8   ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

1.3 ความผกูพนัตอ่องคก์ร 
1.3.1   ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร 
1.3.2   ความเตม็ใจและทุม่เทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร 
1.3.3   ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร 

2.1 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ประสิท ธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1.อุตสาหกรรม หมายถึง อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน า้ท่ีท าการผลิตโดยการน าชิน้ส่วน
ต่างๆในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น ดา้ย ผืนผา้น ามาประกอบกันเพ่ือท าการผลิตเป็นตวัผลิตภัณฑ์
หรือสินคา้ส าเรจ็รูปพรอ้มน าไปใชง้าน โดยสินคา้จะออกจากโรงงานและสง่ตอ่ถึงลกูคา้ 

2. พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ หมายถึง บุคลากร พนกังาน เจา้หนา้ท่ีหรือ
ผูป้ฏิบตัิงาน ท่ีท าการปฏิบตัิงานในบริษัท โรงงาน หรือ หา้งรา้นท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
การผลิตการจดัจ าหนา่ย เสน้ใย เสน้ดา้ย ผืนผา้ การตดัเย็บ 

3. ลกัษณะประชากรศาสตร ์หมายถึง ขอ้มลูประชากร ท่ีแสดงออกถึงความแตกตา่งของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดแ้ก่ เพศ อายุ  สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน อายงุาน 
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4. คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลคนนั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ดว้ย 
ความสมบูรณท์างรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา และจะตอ้งอยู่ในสิ่งแวดลอ้มท่ีดี มีครอบครวัและอยู่
สงัคมท่ีดี ในสงัคมท่ีปลอดภยั พรอ้มกบัการประกอบอาชีพท่ีดี พรอ้มใหส้ามารถพฒันาตนเอง และ
มีสว่นรว่มในกิจกรรมของสงัคม โดยมีรายละเอียดในแตล่ะดา้นดงันี ้

4.1 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ปฏิบัติงานโดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอต่อค่าครองชีพการด ารงชีวิต และ ค่าตอบแทนนั้นมี
เหมาะสมกบัความสามารถในการปฏิบตังิานนัน้ๆ 

4.2 สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและสขุภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้ม
ของสถานท่ีท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีมีความสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เพียบพรอ้ม เพ่ือท่ีจะสง่เสริมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ 

4.3 โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามรถของบุคคล หมายถึง การท่ีได้รับ
มอบหมายงานใหม่ๆ การส่งไปฝึกอบรบ การส่งไปเรียนทกัษะเพิ่มเติมเฉพาะทาง การเพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาศในการไดพ้ฒันาความรูค้วามสามรถของตนเอง 

4.4 ความมั่นคงและกา้วหนา้ในงาน หมายถึง การท่ีไดร้บัการส่งเสรมิจากทางองคก์ร
และเพิ่มโอกาสในการพฒันาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการท างานอยา่งเตม็ท่ี สง่ผลใหมี้โอกาสท่ีจะ
ไดร้บัการเล่ือนต าแหนง่ ยกระดบัรายไดใ้หดี้ขึน้ 

4.5 การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกัน หมายถึง การท่ีพนกังานภายใน
องคก์รเดียวกนัมีการใหค้  าปรกึษา ค าแนะน า การช่วยกันแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์รหรือ
โรงงาน และ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการให้พนักงานได้ท าร่วมกันเพ่ือสร้างความคุ้นเคย  
ความสามคัคีกนัระหวา่งตวัของพนกังาน 

4.6 ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร หมายถึง การท่ีพนกังานสามารถ
จดัความสมดลุระหว่างชีวิตระหว่างในการปฏิบตัิงาน กับช่วงเวลาท่ีเป็นอิสระจากงานเป็นเวลา
สว่นตวัและแบง่ปันเวลาใหก้บัครอบครวั 

4.7 ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน หมายถึง การท่ีพนกังานสามารถบริหาร
จดัสรรปรมิาณงานท่ีไดร้บัใหพ้อดีกบัการเวลาในการปฏิบตั ิเพ่ือท่ีจะสามารถจดัสรรเวลาในการท า
กิจกรรมตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นชีวิตสว่นตวั มีเวลาใหก้บัครอบครวั มีเวลาในการสรา้งความสมัพนัธก์บั
คนในสงัคมรอบขา้ง 
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4.8 ลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง งานท่ีได้ท าได้ปฏิบัติอยู่นั้น
สามารถส่งต่อสรา้งรายได้ให้กับชุมชนรอบข้างโรงงาน  หรืองานท าเป็นการท่ีคิดค้นเพ่ือสรา้ง
นวตักรรมตา่งๆ เม่ือผลิตสินคา้ออกมาแลว้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

5. ความผกูพนัตอ่องคก์ร หมายถึง ความรูส้ึกของผูป้ฏิบตัิงานท่ีมีต่อองคก์ร เช่น มี ความ
จงรกัภกัดีตอ่องคก์ร ยอมรบัเปา้หมาย คา่นิยม และวฒันธรรมขององคก์ร มีความรูส้ึกเป็น อนัหนึ่ง
อนัเดียวกนักบัองคก์ร และมีความยินดีท่ีจะใชค้วามรูค้วามสามารถท่ีตนเองมีอยู่อย่างเต็มท่ี และ
เตม็ใจท่ีจะเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองคก์ร โดยแบง่เป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความภาคภมูิใจในการเป็น
ส่วนหนึ่งขององคก์ร ความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ความจงรกัภักดีต่อองคก์ร 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

5.1 ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร หมายถึง การท่ีบคุคล
จะเช่ือมั่นและเช่ือถือคา่นิยมในองคก์ร บคุคลนัน้จะแสดงออกกบัการรูส้ึกภูมิใจกบัการไดเ้ป็นส่วน
หนึ่งขององคก์รนี ้

5.2 ความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร หมายถึง การทุ่มเททัง้ร่างกาย
แรงใจ และ พรอ้มจะท าอยา่งสดุความสามารถเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัองคก์ร 

5.3 ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร หมายถึง การท่ีบคุคลจะพยายาม
รกัษาสภาพใหเ้ป็นสมาชิกภายในองคก์ร โดยไมค่ดิท่ีจะท าการยา้ย หรือเปล่ียนงานจากองคก์ร 

6. ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง การท างานท่ีไดผ้ลงานมีท่ีมีคุณภาพมีความ
ถกูตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเรว็ ประหยดั ส าเร็จตรงเวลา คุม้คา่กบัคา่ตอบแทน มีความสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคเ์กิดประโยชนส์งูสดุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตและความผูกพันองคก์ร ท่ีมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพกาในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไดมี้การก าหนดตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานวิจัยและเป็น
แนวทางในการคน้หาค าตอบแนวคดิในงานวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)               ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

ประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรม

สิง่ทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศกึษา 

- รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือน 

- อายงุาน 

 2.คณุภาพชีวิตในการท างาน  
 - การไดร้บัคา่ตอบแทนที่เพยีงพอและยตุิธรรม 
- สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสขุภาพ 
 - โอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล 
- ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน 
- การบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั 
- ธรรมนญูในองคก์รหรอืประชาธิปไตยในองคก์ร 
- ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวติดา้นอื่น 
- ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

3. ความผกูพนัตอ่องคก์ร 
- ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมของ
องคก์ร 
-  ความเต็มใจและทุม่เทเพื่อประโยชนข์ององคก์ร 
- ความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององคก์ร 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1.ปัจจัยดา้นลักษณประชากรศาสตรข์องพนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุงาน แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน แตกตา่งกนั 

2.ปัจจยัดา้นคณุภาพชีวิตในการท างาน มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร มีความสมัพันธก์ับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศกึษาในครัง้นี ้มีความมุ่งหมายท่ีศกึษาเรื่อง คณุภาพชีวิตและความผกูพนัองคก์ร 

ท่ีมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหก้ารศึกษานีด้  าเนินไปตามขัน้ตอน ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งครอบคลมุตามหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
3. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัความผกูพนัองคก์ร 
4. แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
5. ประวตัขิองอตุสาหกรรมสิ่งทอและสถานการณอ์ตุสาหกรรมสิ่งทอ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์

ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์เป็นความหลากหลายดา้นภมูิหลงัของบคุคล ซึ่งไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นตน้ โดยจะ
แสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ในหน่วยงานหรือในองคก์รต่างๆ ซึ่ง
ประกอบดว้ยพนกังานหรือบคุลากรในระดบัตา่งๆ ซึ่งมีลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีแตกตา่ง
กนัมีสาเหตมุาจากความแตกตา่งทางดา้นประชากรศาสตรห์รือภมูิหลงัของบคุคลนั่นเอง 

กรรณิการ ์เหมือนประเสริฐ (2548) ไดก้ล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์รตา่งๆ จะประกอบไป
ดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป
ลกัษณะพฤติกรรมของบคุคลท่ีแสดงออกแตกตา่งกนันี ้มีสาเหตมุาจากปัจจยัตา่งๆ ซึ่งไดแ้ก่ อาย ุ
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบคุคล 
จะเป็นดงันี ้

1. อายกุบัการท างาน (Age and Job Performance) เป็นท่ียอมรบักันว่าผลงานของ
บุคคลจะลดน้อยลงในขณะท่ีอายุเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามบุคคลท่ีมีอายุมากจะถือว่าเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได ้
นอกจากนีจ้ะเห็นไดว้่า คนท่ีอายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรือยา้ยงานแต่จะท างานท่ีเดิม ทัง้นี ้
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เพราะโอกาสในการเปล่ียนงานมีนอ้ย ประกอบกับช่วงเวลาในการท างานนานจะมีผลท าใหไ้ดร้บั
คา่ตอบแทนมากขึน้ ตลอดจนสวสัดิการตา่งๆ ก็จะไดเ้พิ่มขึน้ดว้ย รวมทัง้พนกังานท่ีมีอายมุากขึน้
จะปฏิบตัหินา้ท่ีการงานอยา่งสม ่าเสมอ ขาดงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย 

2. เพศกับการท างาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป 
เรื่องความสามารถเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม 
ความสามารถ ในการเรียนรู ้ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไมมี่ความแตกตา่งกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม
ในการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และ  
เพศชายจะมีความคิดเชิงรุกความคิดก้าวไกล และมีความคาดหวังในความส าเร็จมากกว่า  
เพศหญิง แตจ่ะไมมี่ความแตกตา่งใน เรื่องผลงาน และในเรื่องความพงึพอใจในงาน 

3. สถานภาพการสมรสกับการท างาน (Marital Status and Job Performance) 
พบว่า พนักงานท่ีสมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ท่ีเป็นโสด 
นอกจากนีย้งัมีความพึงพอใจในงานสงูกว่าผูท่ี้เป็นโสด ตลอดจนมีความรบัผิดชอบ เห็นคณุคา่ของ
งาน และมีความสม ่าเสมอในการท างานดว้ย 

4. ความอาวุโสในการท างานกับการท างาน (Tenure and Job Performance)  
ผูอ้าวโุสในการท างานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดาพนกังานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่า
คนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตรต์า่งกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาตา่งกนั (ปรมะ สตะเวทิน , 2533: 
112) โดยวิเคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี ้

4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสาร
ตา่งกัน คือเพศหญิงมีแนวโนม้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ี
เพศชายไมไ่ดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรบัขา่วสารเพียงอย่างเดียวเทา่นัน้แตมี่ความตอ้งการท่ีจะ
สรา้งความสมัพันธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ดว้ย (Will, 1980: 87) นอกจากนี้
เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทัง้นี ้
เพราะวฒันธรรม และสงัคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต้า่งกนั 

4.2 อาย ุเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้ยมกัจะมีความคดิเสรีนิยมยึดถืออดุมการณแ์ละมอง
โลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายมุาก ในขณะคนท่ีอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนรุกัษ์นิยม ยึดถือการ
ปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ี
แตกต่างกัน ลักษณะการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกัน คนท่ีมีอายุมากมกัจะใชส่ื้อเพ่ือแสวงหาข่าวสาร
หนกัๆ มากกวา่ความบนัเทิง 
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4.3 การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม
แตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสงูจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ความ
กวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ แตจ่ะเป็นคนท่ีไมเ่ช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไมมี่หลกัฐานหรือเหตผุลเพียงพอ 

4.4 สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทาง
สงัคม ของบุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูร้บัสารท่ีมีต่อผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมี
วฒันธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกันทฤษฎีความแตกต่างระหว่าง
ปัจ เจกบุคคล  ( Individual Differences Theory) ของเดอร์เฟอร์ (De Fleur, 1996) ได้เสนอ
หลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัทฤษฏีความแตกตา่ง ระหวา่ง ปัจเจกบคุคลดงันี ้

4.4.1 มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยา
บคุคล 

4.4.2 ความแตกตา่งนี ้บางส่วนมาจากลกัษณะแตกตา่งทางชีวภาคหรือทาง
รา่งกายของแตล่ะบคุคล แตส่ว่นใหญ่แลว้จะมาจากความแตกตา่งกนัท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู ้

4.4.3 มนุษยซ์ึ่งถูกชุบเลีย้งภายใตส้ถานการณต์่างๆ จะเปิดรบัความคิดเห็น
แตกตา่งกนัไปอยา่งกวา้งขวาง 

4.4.4 จากการเรียนรูส้ิ่งแวดลอ้มท าใหเ้กิดทศันคติ คา่นิยมและความเช่ือถือท่ี
รวมเป็นลกัษณะทางจิตวิทยาสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งกนัไป 

จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า 
ประชากรศาสตรน์ัน้หมายถึงศาสตรท่ี์รียนรูเ้ก่ียวดา้นกบัประชากร ซึ่งสามารถน ามาศกึษาเก่ียวกบั
ทรพัยากรมนษุยซ์ึ่งเป็นแรงงานท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจอตุสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือศกึษาความ
แตกต่างของพนักงานซึ่งหากองคก์รเข้าใจในความแตกต่างดา้นประชากรศาสตรแ์ล้วสามารถ
น ามาวางแผนปรบัใชก้บัองคก์รไดอ้าจจะท าใหเ้กิดประโยชนด์า้นประสิทธิภาพในการท างานเพิ่ม
สงูขึน้ 
 
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

ความหมายของคุณภาพชีวิต (Quality of Working Life : QWL) 
ในดา้นของการท างานเป็นมิติส  าคญัมิติหนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตจึงมีหลาย

หน่วยงาน แยกการวัดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) ออกจากการวัด
คุณภาพชีวิตโดยทั่ วๆ  ไป เ น่ืองจากชีวิตการท า งานมีช่วง เวลาท างานและช่วง เวลา  
ส่วนตวัท่ีคาบเก่ียวกันส าหรบัประชากรวยัแรงงานท่ีมีงานท า การศกึษาคณุภาพชีวิตเพ่ือใหว้ดัได้
อย่างแทจ้ริงควรศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานเพ่ือน ามาประกอบการจดัท าตวัชีว้ดัคณุภาพชีวิต
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ดว้ยความหมายของ ''คณุภาพชีวิตการท างาน''จากการศึกษาเรื่องคณุภาพชีวิตการท างานพบว่า
ไดมี้ผูท่ี้ใหค้วามหมายของค าวา่ ‘คณุภาพชีวิตการท างาน’ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

สทุธิลกัษณ ์สนุทโรดม (2018) และ สมุิดา เหมือนครุฑ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของ
คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ขีดหรือระดับท่ีคนแต่ละคนพึงพอ ใจในหน้าท่ีการงาน   
เพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างานมีส่วนประกอบดงันีคื้อ การควบคมุ การยอมรบั 
ความกา้วหนา้และการพฒันา และการไดร้บัรางวลัตอบแทนการท างาน 

องคก์รยูเนสโก (ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร ,์กาญจนา ตัง้ชลทิพย์, 
จรมัพร โหล้  ายอง อา้งอิงจาก UNESCO, 1978) ไดใ้หค้วามหมายคณุภาพชีวิตไวด้งันี ้ความรูส้ึก
ของการอยู่อย่างพอใจ มีความสขุ ความพอใจตอ่องคป์ระกอบตา่งๆ ท่ีมีส่วนส าคญัตอ่บุคคลนัน้ๆ 
ไดแ้ก่ อาหารสขุภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดลอ้ม รายได ้ท่ีอยู่อาศยัและทรพัยากร 
โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นภาวะวิสัย ซึ่งเป็นการวดัขอ้มูลท่ี
สามารถนบัไดห้รือวดัไดเ้ช่น ขอ้มลูทางประชากรและเศรษฐกิจ และการศกึษา ดา้นอตัวิสยัเป็นการ
สอบถามข้อมูลเก่ียวกับความรูส้ึก และเจตคติในดา้นต่างๆซึ่งเป็นการวัดโดยใช้การตอบตาม
ความรู้สึก ความนิยม ความคิดเห็นการตัดสิน และความเช่ือต่อสิ่งท่ีถามในแบบสอบถาม   
องค์กรยูเนสโก(UNESCO) ยังได้กล่าวว่า พื ้นฐานคุณภาพชีวิตของประชากร ดูได้จาก   
1) รายไดค้รอบครวัท่ีพอเพียงแก่การเลีย้งชีพ 2) การมีงานท า 3) การศกึษาและอตัราการรูห้นงัสือ
ของประชาชน 4) โอกาสในการมีส่วนรว่มทางการเมือง 5) การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจาก
การแทรกแซงจากรฐับาลอ่ืน 

จากความหมายของคุณภาพ ชีวิตการท างานกล่าวมาข้างตัน สามารถแบ่ง
ความหมายคณุภาพชีวิตการท างานเป็นสองมิต ิคือ ในมติของพนกังานนัน้คณุภาพชีวิตการท างาน 
หมายถึงความรูส้ึกของพนักงานต่อสภาพการท างานและประสบการณใ์นการท างานในองคก์ร  
ท่ีไดร้บัการตอบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการ ท าใหพ้นกังานท างานไดอ้ย่างมีความสุข
และมีสุขภาพดีอีกดา้นหนึ่งเป็นมิติขององคก์ร คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง กระบวนการท่ี
องศก์ารจัดใหมี้ขึน้เพ่ือสนับสนุนใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมีความสุข โดยพยายามตอบสนอง
ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของพนกังานเพ่ือใหเ้กิดผลทางบวกตอ่องคก์รทัง้ในดา้นทศันคติ
และพฤติกรรมในการท างานของพนักงาน เช่น ความพึงพอใจในงาน มี ความกระตือรือร้น 
ในการท างาน เป็นตน้สรุปไดว้่า คณุภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความรูส้ึกพึงพอใจท่ีพนกังาน
หรือผูป้ฏิบตัิงานไดร้บัจากการท างานและประสุบการณก์ารท างานในองคก์รท่ีสามารถตอบสนอง
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ตามความคาดหวงัและความตอ้งการทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ โดยผ่านกระบวนการท่ีองคก์รได้
จดัใหมี้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุ 

แนวคิดเกี่ยวและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ปณิชา ดีสวสัดิ์ (2550) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างานนัน้มา

จากแนวคิดของคณุภาพชีวิต ซึ่งหมายถึง การพฒันาใหบ้คุคลนัน้ๆมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีโดยให้
พนกังานมีสภาพการท า งานท่ีดีอยู่ภายใตก้ารท า งานท่ีเหมาะสมมีความปลอดภยั ไดร้บัประโยชน์
และสิทธิต่างๆ อย่างยุติธรรมและเสมอภาคในสงัคม ผลของงานท่ีมีต่อพนักงาน ซึ่งเกิดจากการ
ปรบัปรุงหน่วยงานและลกัษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนกังานควรจะไดร้บัการพิจารณาเป็น
พิเศษเก่ียวกับการส่งเสริมชีวิตการท า งานในแต่ละบุคคล และรวมถึงความตอ้งการของพนกังาน
ในเรื่องความพึงพอใจในงานการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการท า งานของเขา
ดว้ย 

Kerce and Kewley (1993:189-209) กล่าวถึงองคป์ระกอบคณุภาพชีวิตการท างาน
ประดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Overall job satisfaction) เป็นการประเมิน
ความพึงพอใจในงานโดยรวมในรูปแบบของความรู้สึกอย่างเดียว เป็นความรู้สึกโดยรวมท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานของตน 

2. ความพึงพอใจในงานเฉพาะดา้น (Facet satisfaction) เป็นการประเมินความ
พึงพอใจในงานโดยมุ่งไปท่ีความพึงพอใจรายด้าน หรือความคาดหวังท่ีแตกต่างกันของคน
ประกอบดว้ยคา่ตอบแทน สภาพการท างาน เพ่ือนรว่มงาน ความกา้วหนา้ในต าแหนง่หนา้ท่ี ความ
มั่นคงของงาน สิ่งแวดลอ้มดา้นกายภาพ แหล่งประโยชนแ์ละอปุกรณ ์โอกาสในการพฒันาทกัษะ 
การนิเทศงานโอกาสในการกา้วหนา้และพฒันาตนเอง 

3. ลักษณะงาน (Job characteristics) ประกอบดว้ย ความมีเอกลักษณ์ ควา
หลากหลายของงาน ความส าคญัของงาน ความเป็นอิสระในงาน และการไดร้บัขอ้มลูปอ้นกลบั 

4. การมีส่วนรว่มในงาน (Job involvement) เป็นความรูส้ึกท่ีมีตอ่หนา้ท่ีการงาน
ท่ีสง่ผลใหต้นเองรูส้กึมีคณุคา่เม่ือไดป้ฏิบตังิาน ระดบัการมีปฏิสมัพนัธก์บังานตามบทบาทของตน 

จากการศกึษามาขา้งตน้จึงท าการเปรียบเทียบองคป์ระกอบเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตใน
การท างานท่ีเหมือนกันของ Huse and Cummings (Huse & Cummings. 1985: 198-200) และ 
Walton (1975) ซึ่งแตกตา่งกบั Kerce and Kewley (1993:189-209) ดงัตารางนี ้
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Huse and Cummings (Huse & Cummings. 1985: 198-200)  แ ล ะ  Walton 
(1975) ไดเ้ห็นตรงกนัวา่องคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตการท างานไว ้8 ดา้น ดงันี ้

1. การไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ค่าตอบแทนเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึง
คณุภาพชีวิตในการท างานได ้เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจและมุ่งท างาน
เพ่ือใหไ้ดร้บัการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความตอ้งการส าหรบัการมีชีวิตอยู่รอด นอกจาก
จะสรา้งความดาดหมายในคา่ตอบแทนส าหรบัตนแลว้ บคุคลยงัมองในเชิงเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นใน
ประเภทของงานแบบเดียวกัน ดังนั้นเกณฑ์ในการตัดสินเก่ียวกับค่าตอบแทนท่ีจะบ่งชี ้ว่ามี  
คณุภาพชีวิตการท างานจะพิจารณาในเรื่องเหลา่นีคื้อ 

1.1 ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนท่ีได้จากการท างานนั้นเพียงพอท่ีจะ
ด ารงชีวิตอยูต่ามมาตรฐานสงัคม 

1.2 ความยตุิธรรม ประเมินจากความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ตอบแทน มีลกัษณะ
งานพิจารณาไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีไดร้ับจากงานของตนกับงานท่ีมีลักษณะ  
คลา้ยๆ กันหมายถึง รายไดป้ระจ า ไดแ้ก่ เงินเดือนหรือเงินตอบแทนท่ีได้จากการปฏิบตัิงานเต็ม
เวลา ได้รับอย่างเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตามอัตภาพของตน และได้รับอย่างยุติธรรมเม่ือ
เปรียบเทียบต าแหนง่ของตนกบัต าแหนง่หนา้ท่ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนั 

2. สภาพการท างาน ท่ีค านึ งถึ งความ ปลอดภัยและสุขภาพ  หมายถึ ง 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสถานท่ีท างาน บรกิารเก่ียวกบัเครื่องมือเครื่องใชท่ี้จดัไวอ้  านวยตอ่
การปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีดีท่ีสดุ ค  านึงถึงความปลอดภยัจากอบุตัิเหตมีุผลตอ่สขุภาพของผูใ้หบ้รกิารและ
ผูร้บับริการ โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้โรค การใช้ประโยชน ์ความ
สะดวกสบายและความพอใจของผูป้ฏิบตังิาน ปลอดภยัจากอบุตัเิหตแุละมีการก าหนดป็นระเบียบ
ปฏิบตัแิละระเบียบการจดัสภาพการท างาน 

2.1 การจัดสถานท่ีของการท างาน หมายถึง ความเพียงพอของอาคาร
สถานท่ีในการท างานและหอ้งท างานท่ีมีความสะดวกสบาย 

2.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง การไม่มีมลภาวะท่ีเป็นอุปสรรค
ในการท างาน เชน่ เสียงและกลิ่นรบกวนเป็นตน้ 

3. โอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการ
เสริมสรา้ง ความสามารถในการท างานใหมี้คณุภาพ โดยการให้บคุคลมีอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
สามารถควบคมุ งานดว้ยตนเองได ้สามารถใชท้กัษะความรูค้วามสามารถท่ีมีอยู่ รูจ้กัหาหรือไดร้บั
สารสนเทศเก่ียวกับ กระบวนการท างาน แนวทางปฏิบตัิและสามารถคาดคะเนผลของการปฏิบตัิ
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ไดถู้กตอ้งเหมาะสม มีการวางแผนการท างานและไดมี้ส่วนช่วยเหลือในการท างานทุก ๆ ขัน้ตอน 
โดยมีลกัษณะงาน ดงันี ้

3.1 ทกัษะการท างานท่ีซบัซอ้น เป็นการพิจารณาจากความมากนอ้ยของงาน
ท่ีผูป้ฏิบตัิงานไดใ้ชค้วามรูค้วามช านาญมากขึน้กวา่ท่ีจะปฏิบตัิดว้ยทกัษะคงเดิม เป็นการขยายขีด 
ความสามารถในการท างาน       

3.2 ความรูใ้หม่และความเป็นจริงท่ีเดน่ชดั คือ บคุคลไดร้บัการพฒันาใหรู้จ้กั
หาความรู ้เก่ียวกบักระบวนการและแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบตัิ ตลอดจนผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
จากแนวทาง นัน้ ๆ เพ่ือท าให้บุคคลมีการคาดคะเนเลือกแนวทางปฏิบตัิงานและผลท่ีจะเกิดขึน้
อยา่งถกูตอ้งและ เป็นท่ียอมรบั    

3.3 ภารกิจทั้งหมดของงาน เป็นการพิจารณาสมรรถภาพของบุคคลท่ี
เก่ียวกับการท างาน ผู้ท่ีปฏิบตัิจะไดร้บัการพฒันาใหมี้ความรูค้วามช านาญท่ีจะปฏิบตัิงานนัน้ได้
ดว้ยตนเองทกุขัน้ตอน ไมใ่ชป่ฏิบตัไิดเ้ป็นบางสว่นของงาน     

3.4 การวางแผน คือ บุคคลท่ีมีสมรรถภาพต้องมีการวางแผนท่ีดีในการ
ปฏิบตังิานตา่ง ๆ    

4. ความมั่ นคงและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การได้รับมอบหมายให้
รับผิ ดชอบงานมาก  ขึ ้น ได้รับ เตรี ยมความ รู้และทักษะ เ พ่ือหน้า ท่ี ท่ี สู ง ขึ ้น  มี โอกาส  
ประสบความส าเร็จในงานตามท่ีมุ่งหวงั อนัเป็นท่ียอมรบัของผูร้่วมงาน ครอบครวัและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ซึ่งมีความมั่นคงในรายไดห้รือหนา้ท่ีท่ีไดร้บั    

5. การบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกัน หมายถึง การท างานร่วมกัน
เป็นการท่ีผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่า รูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน  
มีการยอมรบัและ ร่วมมือกันท างานดว้ยดี สามารถปฏิบตัิงานให้ประสบผลส าเร็จได ้ซึ่งเป็นการ
เก่ียวขอ้งกบัสงัคมของ องคก์ร ธรรมชาติความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์รมีผลตอ่บรรยากาศ
ในการท างาน ซึ่งลกัษณะ ดงักล่าวนีพ้ิจารณาตามรายละเอียดดงันี ้ 

5.1 ความเป็นอิสระจากอคติ เป็นการพิจารณาการท างานร่วมกัน โดย
ค านึงถึงทกัษะ ความสามารถ ศกัยภาพของบคุคล ไม่ควรมีอคตหิรือไม่ควรค านึงถึงพวกพ่อง และ
ยดึถือเรื่องสว่นตวั มากกว่าความสามารถในการท างาน  

5.2 ไมมี่การแบง่ชัน้วรรณะในองคก์รหรือทีมงาน   
5.3 การเปล่ียนแปลงในการท างานรว่มกนั คือ ควรมีความรูส้ึกวา่บคุคลมีการ 

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกวา่เดมิได ้   
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5.4 มีการสนบัสนนุในกลุ่ม คือ มีลกัษณะการท างานท่ีช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัมีความ 
เขา้ใจในลกัษณะของบคุคล ใหก้ารสนบัสนนุทางดา้นอารมณแ์ละสงัคม    

5.5 มีความรูส้กึวา่การท างานรว่มกนัท่ีดีในองคก์รมีความส าคญั    
5.6 มีการติดตอ่ส่ือสารในลกัษณะเปิดเผย คือ สมาชิกในองคก์รหรือบคุคลท่ี

ท างานควร แสดงความคดิเห็น ความรูส้กึของตนอยา่งแทจ้รงิตอ่กนั   
6. ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร หมายถึง การยึดหลกัธรรมนญู

เป็นหลกั ในการท างานโดยในการท างานบคุคลไดร้บัความเคารพในสิทธิส่วนบคุคล มีอิสระในการ
พดู มีความ เสมอภาคในเรื่องต่างๆ ของงานตามความเหมาะสมและให้ความเคารพต่อความเป็น
มนษุยด์ว้ยกนัของผูร้ว่มงาน ซึ่งสามารถพิจารณาไดจ้าก    

6.1 การปกปอ้งขอ้มลูเฉพาะของตน ในลกัษณะการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารอาจ
ต้องการข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติก็จะให้เฉพาะข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
การปฏิบตัิงาน มีสิทธิท่ี จะไม่ใหข้อ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเฉพาะส่วนตน ครอบครวั ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบตังิาน    

6.2 มีอิสระในการพูด คือ การมีสิทธิท่ีจะพูดถึงการปฏิบัติงาน  นโยบาย
เศรษฐกิจหรือ สงัคมขององคก์รผูบ้ริหาร โดยปราศจากความกลวัว่าจะมีผลต่อการพิจารณาความ
ดีความชอบของตน    

6.3 มีความเสมอภาค เป็นการพิจารณาถึงความต้องการรกัษาความเสมอ
ภาคในเรื่อง ของบคุคล กฎระเบียบ ผลท่ีพงึไดร้บั คา่ตอบแทนและความมั่นคงในงาน    

6.4 ใหค้วามเคารพตอ่หนา้ท่ี ความเป็นมนษุยข์องผูร้ว่มงาน   
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืน หมายถึง การแบ่งเวลาใหมี้สัดส่วน

เหมาะสม ระหวา่งการใชเ้วลาส าหรบักิจกรรมของตน งาน ครอบครวั และสงัคม    
8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม หมายถึง กิจกรรมการท างานท่ีด าเนินไป

ในลกัษณะ ท่ีไดร้บัผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งจะก่อใหเ้กิดการเพิ่มคณุคา่ ความส าคญัของงานและอาชีพ
ของผูป้ฏิบตัิ เช่น การท่ีผูป้ฏิบตัิงานรบัรูว้า่องคก์รของตนมีส่วนรวมรบัผิดชอบในการรณรงคส์งัคม 
การเมืองและ อ่ืน ๆ การท างานท่ีรบัผิดชอบต่อการท าใหส้งัคมของชมุชนตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในการกระท า กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนอ่ื์นๆ 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบองคป์ระกอบของคณุภาพชีวิตในการท างาน 

 

Huse & Cummings(1985) and 
Walton(1975) 

Kerce and Kewley(1993:189-209) 

1. การไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม 1. ความพงึพอใจในงานโดยรวม 
2. สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยั
และสขุภาพ 

2. ความพงึพอใจในงานเฉพาะดา้น 

3. โอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของบคุคล 

3. ลกัษณะงาน 

4. ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน 4. การมีสว่นรว่มในงาน 
5. การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างาน
รว่มกนั 

 

6. ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยใน
องคก์ร 

 

7. ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน  
8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม  

 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบแนวคิดในแต่ละดา้นนัน้จะเห็นไดว้่าแนวความคิดของ  
Huse , Cummings และ Walton  มีทั้งหมด 8 ดา้นความครอบคลุมในทุกๆดา้น ดังนั้นจึงเลือก
ทฤษฏี Huse , Cummings และ Walton มาท าการศึกษาถึงความสัมพันธข์องแต่ละดา้น โดยได้
เลือกมาทั้งหมด 8 ดา้นคือ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย 
ดา้นความก้าวหนา้และมั่นคงในงาน ดา้นความสมดุลของชีวิตในการท างานซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามแบบเคา้โครงวิจัยของ พัสวีกรณ์ วสุสิริกุล (2560) ไดท้  าการศึกษา
ความผูกพันต่อองคก์ร และคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ
ท างานของวิศวกรในเขตสวนอตุสาหกรรมบางกะดีจงัหวดัปทมุธานี 
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2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองคก์ร  
ความส าคัญของความผูกพันองคก์ร 

ความผูกพันองคก์รมีความส าคญัในการสรา้งทัศนคติของบุคลากรในการยอมรับ
คา่นิยมขององคก์รและมีความรูส้กึเป็นสว่นเดียวกนักบัองคก์ร ท าใหบ้คุลากรมีคา่นิยมท่ีสอดคลอ้ง
กับสมาชิกอ่ืนในองคก์ร มีความรูส้ึกเป็นพวกเดียวกัน ในการบรรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกัน 
เกิดเป็นความเต็มใจของบคุลากร ในการทุ่มเท ความสามารถและความพยายามในการปฏิบตัิงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์ร พรอ้มท่ีจะเสียสละเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ตอ้งการรกัษาความ
เป็นสมาชิกในองคก์ร เป็นความตัง้ใจท่ีจะปฏิบัติงานในองคก์รตลอดไป เกิดเป็นความภักดีต่อ
องคก์ร (Mowday et al., 1982, p, 27) 

ความผูกพันองค์กรยังมีความส าคัญต่อการสรา้งความอยู่รอดและขององค์กร 
บุคลากรท่ีมีระดับความผูกพันองค์กรสูงจะมีระดับความมุ่งมั่ นในการท างานเพ่ือให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย และยินดีท่ีจะใชค้วามพยายามในการท างานใหก้ับองคก์รดว้ยความ
เตม็ใจเพื่อประโยชนข์ององคก์ร ความผกูพนัองคก์รมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลขององคก์รไดแ้ก่ 
การมีสว่นรว่มในการท างาน และความภกัดีตอ่องคก์ร (Buchanan, 1974, p. 533) 

ความผูกพันองคก์รมีความส าคัญเน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีความสัมพันธ์กับตัวแปร 
อ่ืน ๆ เช่น การลาออก (Turnover) การขาดงาน (Absenteeism) และความเฉ่ือยชา (Tardiness) 
นอกจากนัน้การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูแ้ละมีความเช่ียวชาญ มีค่าใชจ้่ายในการพัฒนาและ
รกัษา เป็นการลงทนุขององคก์ร ท าใหก้ารสรา้งความผกูพนัองคก์รระหวา่งบคุลากรกลุม่นีใ้หอ้ยู่ใน
ระดบัสูงจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เพราะองคก์รอาจสูญเสียการลงทุนท่ีเกิดขึน้นีไ้ด้  
จากการลาออกหรือการขาดงาน หากระดบัความผกูพนัองคก์รของบุคลากรกลุ่มนีอ้ยู่ในระดบัต ่า 
(Mowday et al., 1982; May et al., 2002; Meyer and Allen, 1997; Angle and Perry, 1981)  

ความหมายของความผูกพันองคก์ร 
จากการศึกษาค้นคว้า  พบว่า มีนักวิ จัย ได้ให้ทัศนคติ เ ก่ียวกับ นิยามของ  

ความผูกพันต่อองคก์รไวเ้ป็นจ านวนมากโดยมีความหลากหลายแตกต่างกัน โดยผูว้ิจยัสามารถ
สรุปนิยามความหมายของความผูกพันพอสังเขปไดด้งันี ้ ความผูกพันองคก์ร (Organizational 
commitment) ไดจ้  าแนกตามมุมมองของนักวิชาการได้ 2 ประเภท คือ ความผูกพันองคก์รใน
ความหมายการผูกพนัท่ีเกิดจากความรูส้ึกผูกพนัยึดติดกับองคก์ร เป็นความตอ้งการ (want to)  
ท่ีจะผูกพัน และความผูกพันองคก์รในความหมายของการผูกพนัอยู่กับองคก์ร ท่ีไม่ใช่ความรูส้ึก
ตอ้งการผกูพนั แตม่าจากเหตผุลอ่ืน จงึเป็นความจ าเป็น (need to) ตอ้งผกูพนั ความผกูพนัองคก์ร
ในความหมายการผกูพนัท่ีเกิดจากความรูส้กึผกูพนัยึดตดิกบัองคก์ร  
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Hulin (1991, p. 448) มีความเห็นแยง้จากความหมายของความผูกพนัองคก์รท่ีเกิด
จากความจ าเป็นหรือจากการบงัคบั โดยอธิบายวา่ไมน่า่จะเป็นความผกูพนัองคก์ร เพราะไมไ่ดเ้กิด
จากความตอ้งการของตนเองหรือความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองคก์ร แตเ่พราะไม่มีทางเลือก จงึตอ้ง
อยู่กับองคก์ร ดงันัน้ความหมายท่ีเกิดจากขอ้ผูกมดัหรือจากการบงัคบัไม่เป็นความผูกพนัองคก์ร 
อยา่งไรก็ตาม 

O’Reilly and Chatman (1986, pp. 492-499) กล่าวว่า ความผูกพันองคก์รมาจาก
พืน้ฐานของการปฏิบัติตาม (compliance) เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมเพ่ือให้ไดร้างวัลท่ี
ก าหนดไว้ การแสดงตน ( identification) เป็นความตอ้งการท่ีจะผูกพันยึดติดอยู่กับองคก์ร  
ดว้ยการรกัษาความเป็นสมาชิกในองคก์ร การยอมรบั (internalization) เป็นการยอมรบัค่านิยม
และเป้าหมายขององคก์รเข้ามาหล่อหลอมรวมไวด้้วยกันในตนเองส่วนความผูกพันองคก์รใน
ความหมายของการผูกพันอยู่กับองคก์ร ท่ีไม่ใช่ความรูส้ึกตอ้งการผูกพัน แต่มาจากเหตุผลอ่ืน  
จงึเป็นความจ าเป็นตอ้งผกูพนั 

Mowday, Porter, and Steers (1982, p. 27) อธิบายว่าความผูกพันองค์กรเป็น
ระดบัความตอ้งการของบคุลากรในการระบุตนเอง มีส่วนรว่มกบัองคก์รโดยยอมรบัเอาเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร ท าใหเ้กิดความเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย รวมทัง้
เ สียสละเพ่ือประโยชน์และความส าเร็จขององค์กร ความปรารถนาอย่างยิ่ ง ท่ี จะรักษา  
ความเป็นสมาชิกกบัองคก์รตลอดไป  

Hrebiniak and Alutto (1972, p. 556) กล่ าวว่าความผูกพันด้านคิดค าน วณ 
(calculative) และดา้นบรรทัดฐานทางสังคม (normative) เป็นความผูกพันของบุคลากรท่ีต้อง
ท างานอยู่กบัองคก์รตอ่ไป เพราะเช่ือว่าจะสญูเสียผลประโยชนม์ากกวา่ หากตอ้งออกจากองคก์รนี ้
ไป จงึตอ้งท างานผกูพนัไป 

March and Simon (1958 , p.74) พบว่า ความผูกพันองค์กรเป็นทัศนคติ ท่ี มี
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียนระหว่างบุคลากรกับองคก์ร โดยบุคลากรจะมีความผูกพันองคก์ร
เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งรางวลัหรือผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากองคก์ร  
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แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองคก์ร 
การท่ีผูท่ี้ปฏิบตัิงานในองคก์รจะเกิดความผูกพนัต่อองคก์ร มีความตัง้ใจและเต็มใจ

ในการปฏิบตัิงานใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์ององคก์รไดน้ัน้ องคก์รจ าเป็นตอ้งตอบสนองในสิ่งตา่งๆท่ี
บุคลากรตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม โดยตระหนักว่าบุคคลแต่ละคนก็จะมีความตอ้งการ
แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในท่ีสุด   
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร ไดแ้ก่ 

อลัเลน และเมเยอร ์(Allen & Meyer. 1990: 1-18) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองคก์ร
คือ สภาวะทางจิตใจท่ีท าใหบ้คุคลไดย้ดึมั่นอยูก่บัองคก์ร ประกอบดว้ยแนวความคิด 3 สว่นดงันี ้

1).แนวความคิดดา้นทศันคติ แนวความคิดนี ้กล่าวไวว้่า ความผูกพนัต่อองคก์ร
เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู ้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีผู้ให้ความหมายของ  
ความผูกพันต่อองคก์รว่า ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์รหมายถึง การท่ีเป้าหมายขององคก์รและของบุคคล สามารถร่วมไปในทิศทางเดียวกันได ้
หรือเกิดความสอดคล้องกัน เม่ือบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่าบรรทัดฐานและระบบค่านิยมของ
องคก์รเป็นสิ่งท่ียอมรบัได ้บุคคลก็จะแสดงตนเองว่าเห็นดว้ยกับจุดหมายปลายทางขององคก์ร 
และตัง้ใจท่ีจะยอมรบัจดุหมายนัน้ บคุคลจะประเมินองคก์รและรูส้ึกตอ่องคก์รในทางท่ีดี รูส้ึกยินดี
และภาคภูมิใจกบัการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมตา่งๆ 
ขององคก์ร เช่ือมั่นว่าองคก์รจะน าเขาไปสู่ความส าเร็จได ้และมองเห็นแนวทางท่ีจะท าให้องคก์ร
บรรลถุึงเปา้หมายรูส้กึถึงโอกาสและสามารถประสบความส าเรจ็ในการท างานได ้

2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท าประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร
หมายถึง การแสดงออกของความพยายามอย่างเต็มท่ี เต็มใจ และตัง้ใจท่ีจะอทุิศแรงกาย แรงใจ
สติปัญญาในการท างานเพ่ือประโยชนแ์ละความก้าวหน้าขององคก์ร และสรา้งสรรคใ์ห้องคก์ร
บรรลุเป้าหมายหรืออยู่ในสถานะท่ีดี มีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ความสม ่าเสมอ   
ความคงเสน้คงวาในการท างาน ใชค้วามพยายามอย่างมากเพ่ือตอบสนองหรือมุ่งสู่เปา้หมายของ
องคก์รไดส้ะดวกขึน้ มีความคดิเสมอวา่ งานคือหนทางซึ่งตนสามารถท าประโยชนแ์ละท าใหอ้งคก์ร
บรรลุเป้าหมายได ้จึงท าใหเ้ขามีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัท่ีดีกว่าคนอ่ืน เม่ือปัญหาเกิดขึน้  
ก็จะพยายามชว่ยกนัแกปั้ญหา 

3) ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร
หมายถึง การแสดงออกถึงความจงรกัภักดี ซ่ือสตัยต์่อองคก์ร เป็นความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิงาน
โดยไม่โยกยา้ยเปล่ียนท่ีท างาน พยายามรกัษาสมาชิกภาพไวโ้ดยไม่โยกยา้ยไปไหน จะแสดงให้
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เห็นถึงความไม่เต็มใจหรือปฏิเสธท่ีจะลาออกจากองคก์รหรือเปล่ียนงานไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม
เงินเดือน รายไดส้ถานภาพ ต าแหน่ง ความมีอิสระทางวิชาชีพ ตลอดจนความสัมพันธก์ับเพ่ือน
ร่วมงานท่ีดีขึน้ เป็นความตั้งใจและปรารถนาอย่างแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกต่อไป   
เพ่ือท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย ไม่คิดจะลาออกไม่ว่าองคก์รจะอยู่ในสภาวะปกติ หรืออยู่ในภาวะ
วิกฤตการณอ์นัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1986 อ้างใน สมยศ นาวีการ,2540: 148-150) และ
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่  (Hertzberg’sTwo 
Factor Theory) ซึ่งสรุปวา่มีปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีสมัพนัธก์บัความชอบหรือไมช่อบในงานของ
แตล่ะบคุคล กลา่วคือ 

2.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับงาน
โดยตรง เพ่ือจงูใจใหค้นชอบและรกังานปฏิบตั ิเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความพงึพอใจใหแ้ก่บคุคลใน
องคก์ร ให้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะปัจจัยท่ีสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการภายในบคุคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ 

2.1.1 ความส าเร็จในการท าางานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ท างานไดเ้สรจ็สิน้และประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ การ
รูจ้ักป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรูส้ึกพึงพอใจและปลาบปลืม้ใน
ผลส าเรจ็ของงานนัน้ ๆ 

2.1.2 การไดร้บัการยอมรบันบัถือ หมายถึง การไดร้บัการยอมรบันบัถือไม่ว่าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา การยอมรบันีอ้าจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การใหก้ าลงัใจหรือ
การแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อใหเ้ห็นถึงการยอมรบัในความสามารถ เม่ือไดท้  างานอย่างหนึ่งอย่างใด
บรรลผุลส าเรจ็ การยอมรบันบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเรจ็ในงานดว้ย 

2.1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคท์า้ทายใหต้อ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ัง้แต่
ตน้จนจบโดยล าพงัแตผู่เ้ดียว 

2.1.4 ความรบัผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้จากการไดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรบัผิดชอบไดอ้ย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคมุอย่าง
ใกลช้ิด 

2.1.5 ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดร้บัการเล่ือนต าแหนง่สงูขึน้ของบคุคลในองคก์ร 
การมีโอกาสไดศ้กึษาเพ่ือหาความรูเ้พิ่มเติมหรือไดร้บัการฝึกอบรม 
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2.2 ปัจจัยค ้าจุน  (Maintenance Factor) ปัจจัยค ้าจุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจัย
สขุอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค า้จนุใหแ้รงจงูใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มี
หรือมีในลกัษณะไมส่อดคลอ้งกบับคุคลในองคก์ร บคุคลในองคก์รจะเกิดความไมช่อบงานขึน้ 
และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบคุคล ไดแ้ก่ 

2.2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขัน้เงินเดือนในหน่วยงานนัน้  ๆ 
เป็นท่ีพอใจของบคุลากรในการท างาน 

2.2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการท่ี
บุคคลได้รบัการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคล
สามารถไดร้บัความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพดว้ย 

2.2.3 ความสมัพนัธก์ับผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานหมายถึง
การตดิตอ่ไปไมว่่าเป็นกิรยิา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กนั สามารถท างานรว่มกนัมี
ความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัอยา่งดี 

2.2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรบันับถือของสังคมท่ีมี
เกียรต ิและศกัดิศ์ร ี

2.2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองคก์ร
การตดิตอ่ส่ือสารภายในองคก์ร 

2.2.6 สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง
อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณห์รือเครื่องมือต่าง ๆ 
อีกดว้ย 

2.2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง ความรูส้ึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดร้บัจาก
งานในหนา้ท่ีของเขาไมมี่ความสขุ และพอใจกบัการท างานในแหง่ใหม ่

2.2.8 ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรูส้กึของบคุคลท่ีมีตอ่ความมั่นคง
ในการท าางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคก์ร 

2.2.9 วิ ธีการปกครองของผู้บังคับบัญ ชา หมายถึ ง ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือความยตุธิรรมในการบรหิาร 
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Steers (1977) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถแสดงออกมาได้ 3 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. มีความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร 
2. มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ผลประโยชนข์ององคก์ร 
3. มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะรกัษาไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิภาพขององคก์ร

สามารถแสดงออกมาทางความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีแต่ละบุคคล  
ตกลงใจจะมอบสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่องคก์ร เพ่ือท่ีจะช่วยให้องคก์รประสบความส าเร็จและ
เจริญรุ่งเรือง โดยปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดความผูกพันต่อองคก์ร โดยเสนอไว้ในตัวแบบจ าลอง
เก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

3.1 ปัจจยัดา้นการก าหนดความผกูพนัตอ่องคก์ร ประกอบดว้ย 3 สว่น คือ  
ลกัษณะสว่นบคุคล ลกัษณะงาน และประสบการณใ์นการท างาน ดงันี ้

3.1.1 ลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristics) ได้แก่เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการท างานและระดบัต าแหนง่ 

3.1.2 ลักษณะงาน (job characteristics) คือ ลักษณะของงานท่ีต้อง
รบัผิดชอบของผูป้ฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความมี
ลกัษณะเฉพาะของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและผลลพัธข์องงานท่ีท า 

3.1.3 ประสบการณ์ในงาน (work experiences) คือ สภาพของการ
ท างานท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ ได้แก่ ความรูส้ึกว่าตนมีความส าคัญต่อองศก์ร ทัศนคติต่อเพ่ือน
รว่มงานและองคก์รและความคาดหวงัท่ีจะไดร้บัการตอบสนองจากองคก์ร 

3.2 สกัษณะของความผกูพนัตอ่องคก์ร 
3.3 ผลของความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

ดา้นดีตอ่องคก์ร 
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ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas McGregor (1960 อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ, 

2540:150-152) ศาสตราจารยท์างการบรหิารท่ีมีช่ือเสียงของ M.I.T. Douglas ช่ือ McGregor ได้

สรุปขอ้สมมตุฐิานท่ีเก่ียวกบัตวัคนในหนงัสือ ช่ือ ‚The Human Side of Enterprise ขอ้สมมตุฐิาน

ทัง้สองคือ Theory X และ Theory Y ซึ่งแสดงเปรียบเทียบลกัษณะของคนใหเ้ห็นในสองทรรศนะท่ี

แตกตา่งกนัดงันี ้

 
    ขอ้สมมตุฐิานเก่ียวกบัคน 
 
 
                ธาตแุทข้องคนจะเป็นทางไหน 
                 ทฤษฎี X        ทฤษฎี Y 
 

เกียจครา้น      รกังาน 
พยายามหลีกเล่ียงไมท่  างาน    พยายามเรียนรูแ้ละปรบัปรุงงาน 
จะบดิพลิว้เม่ือมีโอกาส     ใฝ่หาความรบัผิดชอบ  

    
ใชว้ิธีควบคมุงานใกลช้ิด     ใหเ้สรีภาพแก่คนงาน 
คอยแตจ่ะจบัผิดดว้ยตนเอง    ใหโ้อกาสทดลองรเิริ่มและท างานดว้ย
ไมใ่หท้ัง้เสรีภาพและโอกาส    ควบคมุหา่งๆ โดยกวา้งๆ ครา่วๆ 

 
                                 สไตลก์ารบริหารจะเป็นไปตามสมมตุฐิานความเช่ือถือ 
  
                  
 
 
 

พฤตกิรรมการบริหารของผูน้  า 
 

ภาพประกอบ 2 ขอ้สมมตฐิานเก่ียวกบัคน ของ McGregor (1960) 
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ทฤษฎี X McGregor ไดต้ัง้สมมุติฐานท่ีเก่ียวกบัตวัคนว่าจะมีลกัษณะดงันี ้คือ ลกัษณะ
ของคนโดยทั่วไปจะไมช่อบการท างาน และจะพยายามหลีกเล่ียงหรือบดิพลิว้เม่ือมีโอกาส ดว้ยเหตุ
ท่ีคนไม่ชอบงานดงักล่าว ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะใหค้นปฏิบตัิงานใหอ้งคก์รสามารถบรรลวุตัถุประสงคไ์ด ้
จึงตอ้งใชว้ิธีการบงัคบั (Coerced) ควบคมุ(controlled) ก ากับ(directed) หรือ ข่มขู่(threatened) 
ดว้ยวิธีการลงโทษต่างๆ คนทั่วไปมักจะชอบวิธีการดงักล่าว และอยากท่ีจะใหมี้การบงัคบัสั่งการ
โดยตัวผู้บริหารเท่านั้น ทั้ง นี ้เ พ่ือจะได้หลีกเ ล่ียงการรับผิดชอบต่างๆ  คนทั่ วไปจะไม่มี  
ความกระตือรือรน้หรือใฝ่สงู และมีความตอ้งการในเรื่องความมั่นคงเป็นส าคญัเท่านัน้ 

ทฤษฎี Y ภายหลงัจากท่ีวิชาการความรูท่ี้เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษยไ์ดร้บัการศึกษาและ
คน้ควา้อย่างกวา้งขวาง มีผลใหเ้กิดขอ้สมมตุิฐานท่ีเก่ียวกบัคนขึน้มาใหม่ McGregor ไดส้รุปไวว้่า
ในขณะท่ีคนก าลงัปฏิบตัิงานโดยใชแ้รงก าลงัความคดิในหนา้ท่ีตา่งๆนัน้ คนงานอาจถือว่างานเป็น
เรื่องท่ีสนกุสนานและเป็นสิ่งท่ีใหค้วามเพลิดเพลินไดด้ว้ย แตง่านตา่งๆจะดีหรือไม่ดีส  าหรบัคนงาน
หรือไม่ ย่อมขึน้อยู่กับสภาพของความควบคุม ถา้หากงานนัน้ไดร้บัการจดัอย่างเหมาะสม ก็อาจ
เป็นสิ่งหนึ่งท่ีตอบสนองสิ่งจูงใจของคนงานได ้ในทางตรงกันขา้ม ถา้หากงานนัน้เป็นไปลักษณะ
บงัคบัจะท าใหค้นไม่ชอบท่ีจะท างานดงันัน้ การควบคมุและข่มขู่ดว้ยวิธีการลงโทษตา่งๆ จึงไม่ใช่
วิธีท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงคไ์ด ้แตท่ี่ถกูตอ้งควรจะเปิดโอกาสใหค้นมีโอกาสใชด้ลุพินิจ
ของตนเอง (Self-direction)และสามารถรบัผิดชอบควบคมุตนเอง (self-control) ในขณะท่ีก าลัง
ปฏิบตังิานตามท่ีไดร้บัมอบหมายมา เพ่ือใหส้  าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ข้า งต้นมาแล้วนั้นส รุปได้ว่ าแนวคิดของ  
ความผูกพันต่อองคก์รมีแนวความคิดท่ีคลา้ยคลึงกันของ อัลเลน และเมเยอร ์(Allen & Meyer. 
1990: 1-18) และ Steers (1977) ท่ีพูดถึงว่าบุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองคก์รจะมีลักษณะ  
ทัศนะคติการแสดงออกมา 3 ดา้น คือ ดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือท าประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร และ 
ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ้ึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์รมาเป็นตวัแปรตน้
ในการวิจยัในครัง้นี ้เพ่ือศกึษาวา่ความผกูพนัดา้นท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน 

Ryan and Smith (1954 อ้างถึงใน ภัทรีย์ จันทรกองกุล, 2550, น. 37) ได้พูดถึง
ประสิทธิภาพของบุคคล (Human Efficiency) ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวก 
กับสิ่งท่ีทุ่มเทและลงทุนใหก้ับงานซึ่งประสิทธิภาพในการท างานนัน้ มองจากแง่มุมของการ
ท างานแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งท่ีให้กับงาน เช่นความพยายาม ก าลังงานกับ
ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากงานนัน้ 

สมใจ ลักษณะ (2544) และ สิริวดี ชูเชิด (2556) ไดก้ล่าวว่า การมีประสิทธิภาพใน
การท างานของตวับคุคล หมายถึงการท างานใหเ้สรจ็ โดยสญูเวลาและเสียพลงังานนอ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่
การท างานไดเ้ร็ว และไดง้านท่ีดี บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรท่ีตัง้ใจใน
การปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ใช้กลวิธี หรือเทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานได้มาก   
เป็นผลงานท่ีมีคณุภาพเป็นท่ีนา่พอใจ โดยสิน้เปลืองตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย พลงังาน และเวลานอ้ยท่ีสดุ 

มิลเล็ท (Millet,1954) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีท าให้
เ กิดความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง   
ความพงึพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดยพิจารณาจาก เชน่ การใหบ้รกิารอยา่งเทา่เทียมกนั  
การใหบ้ริการอย่างรวดเร็วทนัเวลา การใหบ้ริการอย่างเพียงพอ การใหบ้ริการอย่างต่อเน่ือง  และ
การใหบ้รกิารอยา่งกา้วหนา้ เป็นตน้ 

สรุปว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม เติม 
ความสามารถ และทกัษะในการท างานของตนเองหรือผูอ่ื้นใหดี้ขึน้เจรญิขึน้เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย
ขององคก์ร ซึ่งจะท าใหต้นเองผูอ่ื้นและองคก์รเกิดความสุขในท่ีสุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการท า ง าน มีความส าคัญอย่ า งยิ่ งต่อการพัฒนาองค์ก รหรื อการพัฒนาสังคม   
ดังนั้นจึงมาท าการศึกษาเก่ียวกับทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องว่ามีปัจจัยในด้านใดท่ีส่งผลเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน  

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

Certo (2000) ได้กล่ าวว่า  ปั จจัย ท่ี ส่ งผลต่อป ระสิท ธิภ าพขององค์ก ร 
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ 

1. ปัจจัยดา้นโครงสรา้งองคก์ร องคก์รจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึน้อยู่กับ
ลกัษณะโครงสรา้งท่ีเหมาะสม โดยจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
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1.1 ปัจจยัดา้นนโยบายท่ีครอบคลมุถึงการก าหนดวิสยัทศัน ์การก าหนด
พนัธะกิจท่ีสอดคลอ้งกับวิสยัทศัน ์การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว การก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน และการด าเนินงาน เป็นตน้ 

1.2 ปัจจยัดา้นการบรหิารและการจดัการท่ีครอบคลมุถึงการจดัโครงสรา้ง
เก่ียวกับงานใหม่ความซับซ้อน ความเป็นทางการ การรวมศูนย์หรือกระจายอ านาจ การจัด  
สายงาน การบงัคบับญัชา การจดักลุ่มงาน การจัดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน การวางแผน 
การสั่ งการ การควบคุมการท างาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามก ากับดูแล และการ
ประเมินผลการท างาน 

2. ปัจจยัดา้นบคุคล เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุเพราะบคุคลคือหมูค่ณะท่ีรวมตวั
กันเป็นองคก์ร มีวตัถุประสงคร์่วมกัน มีบทบาทในการท างาน หรือด าเนินงานต่าง ๆ สมัพนัธก์ัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค ์ดังนั้นบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ ตามโครงสรา้งงานในองคก์ร 
ครอบคลุมบุคคลระดับสูง กลาง และล่าง รวมถึงบุคคลในระดับการท างานทั้งหมด ซึ่ ง
ประสิทธิภาพขององคก์รจะขึน้อยู่กบัคณุลกัษณะและคณุสมบตัท่ีิพึงปรารถนาในดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 
จ  านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน ความรูค้วามสามารถท่ีเก่ียวกับ
งานในหนา้ท่ี ความเป็นผูน้  า ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะดา้นเทคโนโลยี ทกัษะดา้นการบริหารจดัการ 
เจตคติ คา่นิยมท่ีพึงปรารถนา ความสามารถในการพฒันาคน พฒันางาน และการปรบัเปล่ียนให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแผนการด าเนินงานขององคก์ร 

3. ปัจจัยดา้นเทคโนโลยี เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ ์
การออกแบบการบริหาร การใชเ้ครื่องมือ และอุปกรณท่ี์ทนัสมยัในกระบวนการผลิต การควบคมุ
และการตรวจสอบคุณภาพ การจัดท าระบบข้อมูลการเช่ือมโยงการตลาด การบริการ เพ่ือการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑส์ูส่งัคม 

Bruce and Blackburn (1992) กล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัของคณุภาพชีวิต
การท างานมีดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2. สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและไมท่ าลายสภุาพ 
3. การมีโอกาสในการพฒันาความสามารถ และแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ใน

การท างาน 
4. ความกา้วหนา้และความมั่นคงซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู ้

ทกัษะและความสามารถ รวมทัง้รูส้กึถึงความมัน้คงในการท างาน 
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5. การบรูณาการทางสังคม หมายถึง การมีโอกาศไดมี้ปฏิสัมพันธร์ะหว่าง
บคุลากรและผูบ้รหิาร 

6. การท่ีบุคลากรท างานโดยปราศจากความวิตกกังวล และการมีโอกาส
กา้วหนา้อยา่งเทา่เทียมกนั 

7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบง่เวลาใหก้ับเรื่องส่วนตวั
และงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานท่ีรับผิดชอบและต่อ
นายจา้ง 

Woodcock (1989) ไดก้ล่าวว่าลักษณะของทีมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพไว้ 11 ดา้น 
ดงันี ้

1. ความสมดุลในบทบาท (Balanced Roles) คือ ในทีมการท างานจะผสมผสาน
ทกัษะความรู ้ความสามารถ ท่ีแตกตา่งกันของบคุคล และใชค้วามแตกตา่งด าเนินบทบาทของแต่
ละงานไดอ้ยา่ง เหมาะสม ตามสถานการณท่ี์แตกตา่งกนัไป  

2. เป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Clear Objectives  and  
Agreed Goals) คือ ทีมการท างานมีเปา้หมายและวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน สอดคล้องกนั สมาชิกทกุ
คนในทีมรบัรูแ้ละยอมรบั เปา้หมายและวตัถปุระสงค ์

3. การเปิดเผยและเผชิญ (Openness and Confrontation) คือบรรยากาศในการ
ท างานเป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถท่ีจะแสดงความรูส้ึกความคิดเห็นของตนต่อ
การท า งานไดก้าร ส่ือสารโดยตรง หนัหนา้มารว่มแกไ้ขปัญหาสรา้งความเขา้ใจกนั 

4. การสนบัสนุนและการไวว้างใจ (Support and Trust) คือ สมาชิกทุกคนไดร้บัการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกันสามารถพูดไดอ้ย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ในการท างาน พรอ้มท่ีจะรบัมือในการแกไ้ขปัญหา  

5. ความรว่มมือและขดัแยง้ (Co-operation and Conflict) คือ สมาชิกในทีมใหค้วาม
รว่มมือกนัท างาน พรอ้มท่ีจะช่วยเหลือสนับสนนุ ช่วยเสริมสรา้งทกัษะความรูค้วามสามารถใหแ้ก่
กันรวมทัง้การ สนบัสนุนแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสารท่ีเอือ้ประโยชนต์่อการท างาน มีการใชค้วาม
ขดัแยง้ในทาง สรา้งสรรคเ์พ่ือรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหา 

6. วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน (Sound Procedures) คือ การท างานของทีมมีการ
ประชุม ปรึกษาหารือ และหาแนวทางปฏิบตัิร่วมกันการตดัสินใจจะใช้ขอ้มูลและความเห็นของ
สมาชิกทีมทกุคน  
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7. ภาวะผู้น  าท่ีเหมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานในทีม จะต้องมี
ผูน้  าท่ีมี ความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณน์ัน้ๆ โดยสมาชิกทกุคนสามารถท่ีจะเป็น
ผูน้  าทีมไดข้ึน้อยูก่บัสถานการณน์ัน้  

8. ทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอ (Regular Review) คือ การติดตามผลการ
ปฏิบตังิานของ ทีมอยา่งสม ่าเสมอวา่ มีปัญหาใดท่ีจะตอ้งรว่มกนั ปรบัปรุงแกไ้ข 

9. การพัฒนาบุคลากร (Individual Development) คือ การพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ ของสมาชิกทีม ใหโ้อกาสสมาชิกไดใ้ชท้กัษะความรูค้วามสามารถท่ีมีในการท างาน
อยา่งเตม็ท่ี  

10. สมัพนัธภ์าพระหว่างกลุ่มท่ีดี (Sound Inter-group Relations) คือ การท างาน 
ท่ีมีสมัพนัธภ์าพท่ีดีมีการรว่มมือใหค้วามชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั 

11. การติดต่อส่ือสารท่ีดี (Good Communications) คือ การติดต่อส่ือสารในทีม
เป็นไปอย่าง ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม ส่ือสารกันทางตรง สมาชิกในทีมมีการส่ือสารเพ่ือ
แลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสาร ความคดิเห็น 

แคมเบลล์ (Campbell, 1977, p. 36) ได้ศึกษาผลการด าเนินงานขององค์กร และ
กลา่วถึงบรรทดัฐานขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพดงันี ้

1. ประสิทธิภาพโดยรวม (Overall efficiency) การประเมินผลโดยทั่วไปขององคก์ร 
โดยเจาะจงเขา้ไปในเกณฑห์ลายๆ อย่างเท่าท่ีจะประเมินไดโ้ดยทั่วๆ จะท าการประเมินโดยใชก้าร
ตดัสินจากบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถในองคก์ร 

2. ผลผลิต (Productivity) ปรมิาณหรือจ านวนของผลิตภณัฑห์รือการบริการหลกัๆ ท่ี
องคก์รด าเนินอยู่ โดยวดัได ้3 ระดบั คือรายบคุคล รายกลุ่ม และทัง้องคก์ร โคยผ่านขอ้มลูและการ
บนัทกึเป็นเอกสารหรือการประเมินระดบั 

3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) อัตราส่วนระหว่างหน่วยผลปฏิบตัิงานของตัวบ่งชี ้ 
ตวัหนึ่งกบัตนัทนุท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบตังิานนัน้ 

4. ก าไร (Profit) ผลรวมรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑห์ลงัหกัลบกนัตนัทุนและพนัธะ
ตา่งๆท่ีตอ้งช าระ 

5. คณุภาพ (Quality) เป็นคณุภาพเบือ้งตน้ของการบรกิารหรือผลิตภณัฑท่ี์จดัท าโดย
สญูเสียเวลา 

6. อุบตัิเหต ุ(Accident) ความถ่ีในการเกิดอุบตัิเหตใุนขณะท างานอนัเป็นผลใหเ้กิด
การสญูเสีย 
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7. การเติบโต (Growth) เป็นการวดัสิ่งท่ีเป็นตวัแทนของการเพิ่มขึน้ของตวัแปรตา่งๆ 
เช่นก าลังการผลิตของโรงงาน สินทรัพย์ ยอดขาย ก าไร ส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น  
โดยเปรียบเทียบคา่ในปัจจบุนักบัในอดีต 

8. การขาดงานเสมอ (Absenteeism) การขาดงานโดยไม่ไดร้บัอนุญาต อาจจะวัด
โดยการหาจากเวลาทัง้หมด 

9. การลาออก (Turnover) วัดจากบุคลากรท่ีลาออกจากงานเทียบกับบุคลากร
ทัง้หมด 

10. ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) วดัไดห้ลายอย่าง เช่น วดัความพอใจส่วน
บคุคลดว้ยจ านวนของงานตา่งๆ ท่ีปราฎออกมาจากงานตา่งๆ ท่ีบคุลากรไดท้  าอยู่ 

11. การจูงใจ (Motivation) การจดัการเพ่ือโนม้นา้วใหบุ้คคลแต่ละบุคคลปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามทิศทางของเปา้หมายท่ีวางไว ้

12. การจัดการค้น ส่ือสารข้อมูล  ( Information Management Communication) 
ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ และความถูกตอ้งในการวิคราะหแ์ละกระจายขอ้มูลส าคญัๆ ของ
องคก์รอยา่งเกิดประสิทธิผล 

13. การอบรมและการพัฒนาสิ่ งท่ีมีความส าคัญ (Training and development 
emphasis) ความพยายามขององคก์รท่ีจะเอาใจใสใ่นการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

จากการศึกษาทฤษฏีแลว้นัน้พบว่าจากแคมเบลล ์(Campbell. 1977.36) ไดศ้ึกษาผล
การด าเนินงานขององคก์ร และกล่าวถึงบรรทดัฐานขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้หมด 13 ดา้น 
และ Certo (2000) ได้กล่าวปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรประกอบด้วย 3 ปัจจัย  
ปัจจัยดา้นองคก์ร ปัจจัยดา้นบุคคล ปัจจัยดา้นเทคโนโลยี ส่วน  Woodcock (1989) มุ่งเนน้การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพการท างานรว่มกนัเป็นทีม โดยครัง้นีท้างผู้วิจยัไดเ้ลือก Woodcock (1989) 
เพ่ือศกึษาทศันคตคิวามรูส้ึกทางบวกในตวับคุคล ซึ่งบคุคลท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน จะสง่ผล
ใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 
  



 34 

4. ประวัตขิองอุตสาหกรรมส่ิงทอ และสถานการณอุ์ตสาหกรรมส่ิงทอ 
ความเป็นมาของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

การทอผ้าด้วย เครื่ องจักรของไทย เริ่มขึ ้นในสมัยรัชกาลท่ี  6  ประมาณปี  
พ.ศ. 2465-2468 หลกัจากท่ีประเทศไทยเริ่มมีการน าไฟฟ้าเขา้มาใชใ้นปี พ.ศ. 2432 โดยชาวจีน
จากเมืองเซียงไฮไ้ดน้  าเครื่องจักรทอผ้าเขา้มา และต่อมาในปี พ.ศ. 2476 กระทรวงกลาโหม ได้
จัดตั้ง โรงงานทอผ้าขึ ้น เ พ่ือผลิตผ้าขึ ้นใช้ในราชการทหาร โดยน า เข้า เครื่ อง ป่ันด้าย   
จ านวน 3,232 เครื่อง เครื่องทอผา้ 72 เครื่อง เครื่องยอ้มผา้ 1 ชุด และเครื่องท าส าลี 1 ชุด เขา้มา
เพ่ือผลิตใชใ้นราชการกองทพับก เน่ืองจากในช่วงเวลานัน้เป็นระยะเวลาท่ีอาจเกิดสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 ซึ่งเป็นการผลิตสิ่งทอเพ่ือความมั่นคงของประเทศมากกวา่เหตผุลทางการคา้ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยท่ีผลิตโดยภาคเอกชนในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนญ่ีปุ่ น เซ่ียงไฮ ้โดยคิดติดตัง้แกนป้ันดา้ยจ านวน 
8,760 แกนป้ัน แต่ไม่สามารถด าเนินการได ้ซึ่งต่อมาโรงงานฝ้ายสยามซึ่งภายหลังเปล่ียนเป็น
โรงงานฝ้ายไทย ด าเนินการโดยรฐับาลไดร้บัโอนกิจการเขา้มาด าเนินงาน หลงัจากนัน้ในปี 2492 
ภาคเอกชนไดท้ าการเช่าโรงงานผ้าไทย ซึ่งเป็นของรฐัเข้ามาด าเนินการและติดตัง้แกนป่ันดา้ย
เพิ่มขึน้อีก 10,000 แกน แต่หลงัจากนัน้กิจการลม้เหลว และรฐับาลไดโ้อนกลบัเขา้มาด าเนินการ
เองโดยองคก์รทอผา้ หลงัจากนัน้เริ่มมีการน าเขา้เครื่องจกัรสิ่งทอทัง้เครื่องทอผา้และเครื่องป่ันดา้ย
เขา้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากช่วงปี 2497 ซึ่งเป็นปีท่ีเริ่มมีการส่งเสริมการลงทุน ในช่วงนีมี้
โรงงานทอผา้เขา้มาเปิดกิจการรวมทัง้การลงทุนในโรงงานป่ันดา้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน
ของโรงงานสิ่งทอขนาดใหญ่อาทิ บรษิัท Thai Durable และ Thai Blanket Industry 

ซึ่งอย่างไรก็ตามการผลิตสิ่งทอเริ่มซบเซาลงในช่วงปี พ.ศ. 2498-2502 เน่ืองจากมี
การน าเขา้ผลิตภณัฑ ์สิ่งทอท่ีท าจากฝา้ยซึ่งมีราคาถกูจากประเทศปากีสถาน ราคาของเสน้ใยฝา้ย
น าเขา้ถกูกวา่เสน้ใยท่ีผลิตในประเทศถึงรอ้ยละ 25-30 ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะปากีสถานไดน้  าสินคา้เขา้
มาทุ่มตลาด โดยได้รับการอุดหนุนส่งออกจากรัฐบาล (Santikarn : 1977) จากการทุ่มตลาด
ดงักลา่วท าใหโ้รงงานป่ันดา้ยของไทยหลายโรงงานตอ้งลม้ละลายและถึงกบัปิดกิจการ รฐับาลไทย
แก้ปัญหาการทุ่มตลาดดว้ยการให้การปกป้องอุตสาหกรรมนีเ้ป็นครัง้แรก โดยการประกาศใช้
พระราชบญัญัติจ  ากดัการน าเขา้ของดา้ยท่ีท าจากฝา้ยในปี พ.ศ. 2498 ตอ่มาพระราชบญัญัตินีไ้ด้
ถกูแกไ้ขและครอบคลมุถึงฝา้ยดว้ยในปี พ.ศ. 2500อตัราอากรขาเขา้และพระราชบญัญัติส่งเสริม
การลงทุนในปี พ.ศ. 2503 ท าใหเ้กิดการกระตุน้การลงทุนในอุตสาหกรรมนีใ้นระยะแรกของการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โรงงานสิ่งทอซึ่งปิดกิจการลงในช่วงปี พ.ศ.2498-2502 สามารถกลับมา
ด าเนินกิจการต่อและขยายกิจการต่อไป โดยมีทัง้ผู้ประกอบการท่ีเป็นชาวไทยและผูป้ระกอบการ
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ชาวจีนจากเซ่ียงไฮ ้และฮ่องกง นอกจากนีแ้ลว้ในช่วงนีเ้ริ่มมีการลงทนุจากตา่งประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากญ่ีปุ่ นเขา้มาในประเทศไทยมากขึน้ มีการรว่มลงทนุในลกัษณะของการรว่มลงทนุแบบ 
(Joint-Venture) เพิ่มขึน้  และมีบริษัทร่วมทุนท่ีส าคัญเข้ามาท าการลงทุน 5 บริษัท รวมทั้ง
อตุสาหกรรมฟอกยอ้ม 

การลงทุนร่วมกับบริษัทจากประเทศญ่ีปุ่ นเขา้มามีบทบาทส าคญัในอุตสาหกรรม  
สิ่งทอ โดยมีส่วนช่วยในดา้นเงินทุน เทคโนโลยีและการจัดการ  Katano (1981) ไดก้ล่าวถึง  
การลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอของญ่ีปุ่ นในไทย ซึ่งรวมทัง้ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ 
ฟิลิปปินสด์ว้ย ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธท่ี์จะรกัษาส่วนแบง่ตลาดในแตล่ะประเทศ ซึ่งเป็นตลาด
ท่ีมีการคุม้ครองสงูขึน้เพราะการด าเนินนโยบายทดแทนการน าเขา้ (Import Substitution) ในระยะ
หลงัการลงทนุของบริษัทญ่ีปุ่ นในอตุสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งหม่และสิ่งทอนัน้เป็นการลงทนุเพ่ือ
หลีกเล่ียงข้อจ ากัดการส่งออกโดยสมัครใจ (Voluntary Export Restictions,VERs) ของสิ่งทอท่ี
ผลิตจากฝา้ยในสหรฐัอเมริกาภายใตข้อ้ตกลงเก่ียวกบัสิ่งทอระยะสัน้ (Short Term Arrangement 
STA) และระยะยาว (Long Term Arrangement,LTA)โรงงานท่ีมีการลงทุนร่วมระหว่างไทยกับ
ประเทศญ่ีปุ่ นบางแหง่จะมีการปลิตครบวงจรโดยเริ่มตัง้แตก่ารผลิตเสน้ใยประดษิฐ์ การป่ันทอดา้ย 
ส่วนแบ่งการถือหุน้ของญ่ีปุ่ นในบริษัทร่วมทุนเหล่านีมี้ประมาณรอ้ยละ36 ในปี 2521 แต่บริษัท
ญ่ีปุ่ นจะควบคุมดา้นการบริหาร ในขณะท่ีผูถื้อหุ้นชาวไทยไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมดา้นนีเ้ท่าใดหนัก 
(Tambuniertchai and Yamazawa 1981) เน่ืองจากญ่ีปุ่ นเป็นผูร้่วมลงทุนรายใหญ่ เครื่องจกัร 
สิ่งทอและเทคโนโลยีท่ีใชใ้นประเทศไทยจึกมกัมาจากญ่ีปุ่ นตัง้แตป่ระมาณปี พ.ศ. 2518 บรษิัทของ
ไต้หวัน และฮ่องกง เริ่มย้ายฐานการผลิตเขา้มาในประเทศไทยมากขึน้ เน่ืองจากพยายามหา
ช่องทางหลบเล่ียงจากการควบคุมการน าเข้าของประเทศอุตสาหกรรม แต่การลงทุนในช่วง ปี  
พ.ศ. 2523-2532 นัน้ไดร้บัแรงผลกัดนัจากการท่ีคา่แรงและคา่เงินของประเทศทัง้สองไดเ้พิ่มสงูขึน้  
(ศภุชั ศภุชลาศยั, 2539) 

สถานการณอุ์ตสาหกรรมส่ิงทอ 
ภาพรวมการคา้ระหว่างประเทศของอตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในเดือน

ธนัวาคม 2562 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุง่ห่ม มีมลูคา่ 544.8 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลง
รอ้ยละ 4.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลคา่ 330.9 
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 6.9 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 213.9 ลา้น
เหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 ขณะท่ีภาพรวมการน าเขา้ของอุตสาหกรรมดงักล่าว มี
มูลค่า 412.0 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 1.7 แบ่งเป็น (1) การน าเขา้กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 
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247.7 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 10.5 และ (2) การน าเขา้กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลคา่ 164.3 
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.4 และส่งผลใหภ้าพรวมดลุการคา้เกินดลุ คิดเป็น
มลูคา่ 132.8 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงภาพรวมการคา้ระหวา่งประเทศของอตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่หม่ไทย 
เดือนธนัวาคม 2562 

 
ในขณะท่ีภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว ในปี 2562 

(มกราคม - ธันวาคม 2562) พบว่า การส่งออกสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 6,909.8 ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 3.3 แบ่งเป็น (1) การสง่ออกกลุ่มสิ่งทอ มีมลูคา่  4,343.4ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 7.0 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,566.4 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.7 ขณะท่ีภาพรวมการน าเข้า ในปี 2562 ของอุตสาหกรรม
ดงักล่าว มีมูลค่า 5,312.7 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 1.0 แบ่งเป็น (1) การน าเขา้ (สะสม) 
กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,511.3 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 3.8 และ (2) การน าเขา้ (สะสม) 
กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,801.4 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.9 และส่งผลให้
ภาพรวมดลุการคา้เกินดลุ คิดเป็นมลูคา่ 1,597.1 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ(สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรม
สิ่งทอ, 2562)  
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5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยภายในประเทศ 

ธีระ สินเดชารกัษ์ (2561) โครงการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Engagement Survey) ประจ าปี 2561 เป็น
การส ารวจอย่างตอ่เน่ืองนบัตัง้แตปี่ 2557 เป็นตน้มา การส ารวจระดบัความพึงพอใจในการท างาน
และความผูกพนัต่อองคก์รใชก้ารส ารวจออนไลนผ์่าน Google form ไดร้บัแบบส ารวจท่ีใชใ้นการ
ประมวลผลได ้515 ชุด คิดเป็นรอ้ยละ 87.73 จากจ านวนบุคลากรทัง้สิน้ 587 ราย ผลการส ารวจ 
พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ดา้นวตัถุประสงคใ์น
การท างาน และความทา้ทายและโอกาสกา้วหนา้ตามมา ในขณะท่ีความพงึพอใจดา้นผลตอบแทน
และสวัสดิการมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับองคป์ระกอบอ่ืน ความผูกพันต่อองคก์รใน
ภาพรวม พนกังานมีความผูกพนัอยู่ในระดบัมาก การกล่าวถึงองคก์รในแง่บวก (Say) และความ
พยายามอยา่งเตม็ความสามารถ (Strive) มีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ 

พสัวีภรณ ์วสสุิริกลุ (2560) ไดท้  าการศกึษาความผกูพนัตอ่องคก์ร และคณุภาพชีวิต
ในการท างานท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ วิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรม
บางกะดี จงัหวดัปทุมธานี จ  านวนทัง้สิน้ 400 คน ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่งอาย ุ22 - 25 ปี มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรีสถานภาพโสดรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 24,000 - 32,999 บาท และอายงุาน 4-6 ปื ความผกูพนัตอ่องคก์รของวิศวกรในเขต
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี โดยรวม อยู่ในระดบัมากคณุภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมอยู่ ในระดับสูง  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าวิศวกรในเขตสวนอดุสาหกรรมบางกะดี จงัหวดัปทมุธานีท่ีมีอายุ
งานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ความผกูพนัตอ่องคก์ร 

แยม้ขจร อมราพรม และ นฤตยพ์ล อุรบุญนวลชาติ (2560) ไดศ้ึกษาคณุภาพชีวิต 
ในการท างานและความผูกพันต่อองคก์ารของพนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ ์รีเสิรช์ จ  ากัด  
เพ่ือศึกษา 1) คณุภาพชีวิตในการทางานและ ความผกูพนัตอ่องคก์ารของพนกังาน2)เปรียบเทียบ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3)ผลของการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการศกึษาคณุภาพชีวิตในการท างานและความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้ นีคื้อพนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ ์รีเสิรช์ โดยรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยดา้นสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีมีความปลอดภัย มี
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คา่เฉล่ียเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีมีความปลอดภยั ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านการบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน  
ดา้นสิทธิของพนักงาน ดา้นโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดา้นความเก่ียวขอ้งและ
เป็นประโยชนต์่อสังคม ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และดา้นความก้าวหน้าและ  
ความมั่ นคงใน การท างาน ตามล าดับ 2) พนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิร ์ช จ  ากัด  
มีความผูกพันต่อองคก์รอยู่ในระดบัปานกลางโดย ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่าง
เต็มก าลังความสามารถเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร มีความผูกพันเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ ดา้น
ความเช่ือมั่นและยอมรบัในเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็น
สมาชิกภาพขององคก์รตอ่ไป ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมี
ผลท า ใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษัท กลุ่มแอดวานซ ์รีเสิรช์ จ  ากดั แตกต่างกัน คือ 
อาย ุและอายงุาน 2) คณุภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัตอ่องคก์ร
ของพนกังานบรษิัท กลุม่แอดวานซ ์รีเสิรช์ จ  ากดั 

พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์ (2559) การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานกับการ
รกัษาความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรต่างวยั: กรณีศกึษาบุคลากรในส านกังานปลดักระทรวง
มหาดไทย พบวา่ 1) คณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากรตา่งวยัทัง้สามกลุม่อยูใ่นระดบัปานกลาง
และ ความผกูพนัตอ่องคก์รของบคุลากรตา่งวยัในกลุม่เบบีบ้มูเมอรส์และกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซมี์
ร ะดับความผูกพันต่อองค์ก รอยู่ ใ น ระดับมาก  ส่ วนกลุ่ ม เ จน เนอ เ รชั่ น วาย มี ระดับ  
ความผูกพันต่อองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองคก์รตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ช่วงปีพ.ศ.เกิด ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับเงินเดือน และ
หน่วยงานท่ีสงักดั แตกตา่งกนั ส่วนเพศ และต าแหน่งงาน ไม่แตกตา่งกนั คณุภาพชีวิตการท างาน
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุงาน และหน่วยงานท่ีสังกัดแตกต่างกัน นอกนั้นไม่
แตกตา่งกนั 3) คณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของบคุลากรตา่ง
วยัทัง้สามกลุม่ ยกเวน้คณุลกัษณะของกลุม่เบบีบ้มูเมอรส์ไมส่ง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างาน 

ชินกร นอ้ยค ายาง และปภาดา นอ้ยค ายาง (2555) ศกึษาระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน  
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองคก์รของ
บคุลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือสรา้งสมการพยากรณท์ านาย
ความผูกพันต่อองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
351 คน พบว่า 1) บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีคณุภาพชีวิต
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การท างานอยู่ในระดับปานกลาง และมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 2) ปัจจัยท่ีมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัตอ่องคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มี 8 ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  ดา้นการ
ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร  ดา้นโอกาสและการพฒันา
ความสามารถของตนเอง ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยัและค านึงถึงสขุภาพ ดา้นความ
สมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตวั ดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ับสงัคม และดา้น
การบูรณาการทางสังคม 3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีดว้ยกัน 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีส่งผลมาก
ท่ีสดุไปยงัปัจจยัท่ีสง่ผลนอ้ยท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน  ดา้นสภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภัยและค านึงถึงสุขภาพ  ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร และดา้นงานมีส่วน
เก่ียวขอ้งสมัพันธก์ับสังคม ปัจจยัทัง้ 4 ปัจจยันี ้สามารถร่วมกันพยากรณค์วามผูกพันต่อองคก์ร
ของบคุลกรสายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ไดร้อ้ยละ 33.204 

มนตรี แก้วดว้ง (2552) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน  
ความผูกพันต่อองคก์ร และคุณภาพชีวิตการท างาน : กรณีศึกษาบริษัทน าเขา้และจัดจ าหน่าย
เสือ้ผา้แบรนดจ์  านวน 328 คนไดผ้ลสรุปวา่ ความพึงพอใจในการท างานโดยรวม ความพึงพอใจใน
การท างานด้านผลตอบแทน ด้านการเล่ือนต าแหน่ง ด้านหัวหน้างาน ด้านสวัสดิการต่างๆ   
ดา้นรางวลัจากผลการปฏิบตัิงาน ดา้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน และ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัธต์่อองคก์รโดยรวมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
สว่นดา้นลกัษณะงานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัธต์อ่องคก์รโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.1 

กฤตเมธ เลขาวิจิตร (2561) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการท างานกบั
ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานบริษัท ไฮท ์ควอลิตี ้การเ์มน้ท ์จ  ากดั ผลการศกึษาพบว่า 
แรงจงูใจปัจจยจังูใจในดา้นความส าเร็จของงานและ ปัจจยัค า้จนุในดา้นสภาพการท างานมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพ อย่างมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังาน
ตอ้งการท่ีจะมีความรูส้ึกประสบความส าเรจ็ในดา้นการท างาน และสภาพอาคาร สถานท่ี อปุกรณ์
มีความพรอ้มเอือ้อ านวยต่อการท างาน จึงท าใหส้ามารถผลิตผลงานออกมามีคณุภาพมากท่ีสุด
เพ่ือไดร้ับค า ชมเชยจากผู้บังคับบัญชาหรือไดร้บัการเล่ือนต าแหน่ง แรงจูงใจปัจจัยจูงใจดา้น
ความส าเร็จของงาน และปัจจัยค า้จุน ดา้นค่าตอบแทนมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานดา้น
ปริมาณ อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากพนักงานตอ้งการท่ีจะไดร้บัการ
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เล่ือนต าแหน่งหรือปรบัขึน้เงินเดือน จึงมีความพยายาม ตัง้ใจท่ีจะท าผลงาน ออกมาให้ได้ใน
ปรมิาณมากเพ่ือผา่นเกณฑท่ี์บรษิัทไดก้ าหนดไวแ้รงจงูใจปัจจยัจงูใจในดา้นการยอมรบันบัถือ และ 
ปัจจยัค า้จนุดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานดา้นเวลา อย่างมี
ระดบันัยส าคญัท่ี ระดบั 0.05 เน่ืองจากพนักงานตอ้งการความมีช่ือเสียง การยอมรบัจากเพ่ือน
รว่มงาน จากผูบ้งัคบับญัชาจงึปฏิบตังิานใหร้วดเรว็ทนัตามก าหนดการท่ีก าหนดไวเ้พ่ือใหไ้ดร้บัการ
ยอมรบัหรือการยกย่องชมเชยจากผูอ่ื้น ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ทศพร ทรงเกียรติ (2554) 
ศกึษาเรื่อง แรงจงูใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานดา้นภูมิสารสนเทศของ พนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต3(ภาคเหนือ) จงัหวดลัพบุรี ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจดา้นการยอมรบันบัถือ 
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน เน่ืองจากงานดา้น
ภูมิสารสนเทศตอ้งอาศัยแรงจูงใจในด้านต่างๆซึ่งแรงจูงใจในดา้นดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้านต่างๆ    แรงจูงใจปัจจยัจูงใจด้านการยอมรบันับถือและด้าน
ลกัษณะของงานมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคา่ใชจ้่าย อย่างมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 อาจเน่ืองจากในดา้นลักษณะของงานท่ีต้องมีการจดัซือ้วตัถุดิบเพิ่มเติม ค่าอุปกรณ์ ต่างๆ
หรือคา่ซอ่มบ ารุงเครื่องจกัรท่ีจะสง่ผลถึงประสิทธิภาพดา้นคา่ใชจ้า่ย 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยั เรื่อง คณุภาพชีวิตและความผกูพนัองคก์ร ท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ

ในการท างาน ของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้
ด  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การกระท าการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ พนกังานท่ีท างานในสายงานอตุสาหกรรม
สิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  พนักงานท่ีท างานใน สายงาน

อตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ นราศรี ไววานิชกลุ (2552)  โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความ
เช่ือมั่น 95% คา่ความผิดพลาดสงูสุดท่ีจะเกิดขึน้ 0.05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน 
เพิ่มจ านวนตวัอยา่ง 15 คน จะไดเ้ทา่กบั 400 คน 
 

n =
Z2(pq)

e2  

 
แทนคา่ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง                                                             

e = ระดบัความคลาดเคล่ือนเทา่กบั 0.05 
z = คา่มาตรฐานซึ่งขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมั่น 
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p = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเทา่กบั 50% = 0.5 
q = 1-p 

ในทางปฏิบตัิเรานิยมใชร้ะดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น Z = 1.96 (นราศรี ไววนิชกุล, 
2552) เพราะฉะนัน้ไดข้นาดตวัอยา่ง 
   

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)

 (0.5)2
 

 

n =
(3.8416)(0.25)

 (0.0025)
 

           n = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 
 

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 385 ตัวอย่างและเพิ่มอีก 4% หรือ
เทา่กบัจ านวน 15 ตวัอยา่งรวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

การวางแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่ง โดยมีวิธีการสุม่ตวัอยา่งดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชเ้กณฑ์
การแบง่เขตตามการบริหารงาน เลือกสุม่ตวัอย่าง ซึ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครแบง่เป็น 
6 กลุม่การปกครอง รวมทัง้สิน้ 50 เขต ดงันี ้

กลุ่มรตันโกสินทร ์ประกอบดว้ยเขตบางซ่ือ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน 
พระนคร สมัพนัธวงศ ์บางรกั ปอ้งปราบศตัรูพา่ย  

กลุ่มบูรพา ประกอบด้วยเขตดอนเมือง หลักส่ี บางเขน สายไหม จตุจักร 
ลาดพรา้ว บงึกุ่ม บางกะปิ  วงัทองหลาง  

กลุ่มศรีนครินทร ์ประกอบดว้ยเขตสะพานสงู มีนบรุี คลองสามวา หนองจอก 
ลาดกระบงั ประเวศ สวนหลวง คนันายาว  

กลุ่มเจา้พระยา ประกอบดว้ยเขตดนิแดง หว้ยขวาง วฒันา คลองเตย บางนา 
พระโขนง สาทร บางคอแหลม ยานนาวา 

กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง  
ราษฎรบ์รูณะ ทุง่ครุ ธนบรุี คลองสาน บางแค  
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กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วยเขตบางพลัด ตลิ่ งชัน บางกอกน้อย  
บางกอกใหญ่ ภาษีเจรญิ หนองแขม ทวีวฒันา  

โดยจะเลือกสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายดว้ยวิธีจับฉลากเพ่ือเลือกใหไ้ดจ้  านวน  
8 เขต ดงันี1้.เขตบางรกั 2.เขตบางกะปิ 3.เขตลาดกระบงั 4.เขตยานนาวา 5.เขตราษฎรบ์ูรณะ 
6.เขตคลองสาน 7.เขตบางพลดั 8.เขตบางคอแหลม 

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตการปกครองท่ีถูกเลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) ใหมี้จ านวนเทา่กนัจงึไดจ้  านวนตวัอยา่งเขตละ 50 คน  

ขั้นท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามโดยใช้วิธีความสะดวก (Convenience 
Sampling) เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ จัดเก็บข้อมูลสถาน
ประกอบการ หรือโรงงาน ท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ท่ีตั้งอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 แหง่ ตามโควตา้(Quota Sampling)จนครบ 400 คน ตามท่ีตอ้งการ 

 
2. การสร้างเครืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยจัดล าดับเนือ้หาข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการเป็น 4 ส่วน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูในลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดฉ้ล่ียตอ่เดือน อายงุาน มีลกัษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว ( Closed-Ended Question) จ  านวน 6 ขอ้ 

ข้อท่ี  1 เพศ  เป็นลักษณะค าถามแบบ (Dichotomous Question) ให้เลือก
ค าตอบ 2 ค าตอบใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัต(ิNominal Scale) จ  านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ขอ้ท่ี 2 อายุ เป็นลักษณะค าถามแบบ ( Multiple Choice Questions) ใชร้ะดับ
การวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)โดยการก าหนดช่วงอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 
เป็นอายุต  ่าท่ีสดุของขอ้มลู และอาย ุ51 ปี เป็นอายสุงูสุดของขอ้มูล  (ขอ้มูลฝ่ายทรพัยากรมนุษย.์
2562, 31 ธันวาคม)  โรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอแห่ง 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร) มีค าตอบใหเ้ลือก
ดงันี ้
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2.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 
2.2 อาย ุ21-30 ปี 
2.3 อาย ุ31- 40 ปี 
2.4 อาย ุ41- 50 ปี 
2.5 อาย ุ51 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั(ิNominal Scale) 
3.1 โสด 
3.2 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
3.3 หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่/ มา่ย 

ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศกึษา เป็นลกัษณะค าถามแบบ (Multiple Choice Questions) 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) มีค  าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

4.1 ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
4.2 ปรญิญาตร ี
4.3 สงูกวา่ปรญิญาตรี 

ขอ้ท่ี 5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบ (Multiple 
Choice Questions) ใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยการก าหนด
ชว่งรายได ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2542, น. 110) ค  านวณไดด้งันี ้
 
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 60,000 บาท (ขอ้มูลฝ่ายทรัพยากรมนุษย.์
2562, 31 ธันวาคม) โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่ง 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร) การวิจยัครัง้นีจ้ึง
ใชช้ว่งรายไดเ้ฉล่ียดงักลา่วเป็นเกณฑใ์นการก าหนดชว่งรายไดโ้ดยแบง่เป็น 5 ชว่งดงันี ้
   

ชว่งรายได ้ = 60,000 – 10,000 
      5 
   = 10,000 บาท 
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โดยแสดงชว่งรายไดเ้ฉล่ียนของกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นแบบสอบถามดงันี ้
5.1 ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท 
5.2  10,001 – 20,000 บาท 
5.3  20,001 –30,000 บาท 
5.4  30,001- 40,000 บาท 
5.5  40,001 – 60,000 บาทขึน้ไป 

ข้อท่ี 6. อายุงาน แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบ (Multiple Choice 
Questions) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ(Ordinal Scale) โดยการก าหนดช่วง
ระยะเวลาในการท างาน (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2542, น. 110) ค านวณไดด้งันี ้
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงุสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

 
ช่วงระยะเวลาในการท างานอยู่ระหว่าง 1- 20 ปี (ขอ้มลูฝ่ายทรพัยากรมนุษย์, 2562, 31 

ธันวาคม) โรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอแห่ง 1 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร)ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ึ งใช้
ชว่งระยะเวลาในการท างานดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการก าหนดชว่งระยะเวลาในการท างานโดยแบง่
ออกเป็น 5 ชว่งดงันี ้

ชว่งระยะเวลาในการท างาน =  20 – 1 
      5 
              = 3.8 ปี ประมาณ 4 ปี 
 

โดยแสดงอายงุานของกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นแบบสอบถามดงันี ้
6.1 1- 4 ปี 
6.2  5 - 8 ปี 
6.3  9 -12 ปี 
6.4  13 - 16 ปี 
6.5  17 -  20 ปีขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบั คณุภาพชีวิตในการท างาน ใชว้ดัความ
คิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งท าการศึกษา 8 ดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ คือ ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาความ
ของบคุคล ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน  การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกนั 
ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ลกัษณะ
งานท่ีเป็นประโยชนต์่อสังคม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอรท์ สเกล (Likert Scale) 
เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั โดยผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงระดบัความคดิเห็นโดยมีเกณฑก์ารก าหนดคะแนน ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
2 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผล
ค านวณ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2542, น. 110) โดยค านวณไดด้งันี ้
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =   คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
                              จ  านวนชัน้ 

     =   5 – 1 
             5 
     =   0.80 
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ตาราง 2 แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นเก่ียวกบั
คณุภาพชีวิตในการท างานตอ่องคก์รของพนกังานในสายงาน 
 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเหน็ 
4.21 – 5.00 พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัดี 
2.61 – 3.40 พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.80 พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัไมดี่อย่างมาก 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองคก์รใชว้ดัความคิดเห็น

ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ท าการศึกษา 3 ดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ คือ ดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิก
ภาพขององคก์ร 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอรท์สเกล (Likert Scale) เป็นระดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับโดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความ
คดิเห็นโดยมีเกณฑก์ารก าหนดคะแนน ดงันี ้ 

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
2 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผล
ค านวณ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2542, น. 110) โดยค านวณไดด้งันี ้
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =   คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
                             จ านวนชัน้ 
    =   5 – 1 
                 5 
    =   0.80 
 
ตาราง 3 แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นเก่ียวกบัความ
ผกูพนัองคก์รของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเหน็ 
4.21 – 5.00 พนกังานมีความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 พนกังานมีความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40 พนกังานมีความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 พนกังานมีความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 พนกังานมีความผกูพนัองคก์รอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบลิเดอรท์ สเกล (Likert Scale) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval 
Scale) มี 5 ระดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็น โดยมีเกณฑ์การก าหนด
คะแนน ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
2 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
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เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีแล้ว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉล่ียในการอภิปรายผล
ค านวณ(มหาวิทยาลยัสโุทยัรมาธิราช. 2542: 10) โดยค านวณไดด้งันี ้
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =   คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
                   จ  านวนชัน้ 
     =   5 – 1 
             5 
     =   0.80 
 
ตาราง 4 แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นเก่ียวกบั 
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค่าคะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเหน็ 
4.21 – 5.00 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัสงูมาก 
3.41 – 4.20 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัสงู 
2.61 – 3.40 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัต ่า 
1.00 – 1.80 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

 

ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศกึษาลกัษณะ รูปแบบ วิธีการจากต ารา หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือน ามาใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลมุตามวตัถปุระสงค ์
2. ผู้วิจัยท าการทดสอบเครื่องมือ โดยการน าแบบสอบถามท่ีไดเ้รียบเรียงแล้วให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒุิ ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพ่ือขอค าแนะน าและน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

3. น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแล้วไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไป
ทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 ชุด จากนั้นน ากลับมา
ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่ น  (Reliability) โดยใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิอัลฟาของครอนบัด 
(Cronbach's Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 59) และท าการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
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ใหเ้หมาะสมแลว้จึงท าการส่งแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ใหก้ลุ่มตวัอย่างจรงิเพ่ือท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คา่ a ท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤a ≤ 1 ซึ่ง
ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่ นสูง โดยก าหนดเกณฑ์ค่ าความเช่ือมั่ นของ
แบบสอบถามท่ียอมรบัไดค้วรมีคา่มากกวา่ 0.70 จงึเป็นแบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมั่น  

คา่ความเช่ือมั่นรายดา้น     คา่ความเช่ือมั่น 
การไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม   .916 
สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความปลอดภยัและสขุภาพ  .890 
โอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามรรของบคุคล   .840 

 ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน    .749 
การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกนั   .847 
ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร   .892 
ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน    .911 
ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม    .820 
ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร  .902 
ความเตม็ใจและทุม่เทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร   .723 
ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร   .932 
ประสิทธิภาพในการท างาน     .851 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร ท่ี มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู เพ่ือน ามาวิเคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Date) ไดม้าจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจาก
การสุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ในโรงงาน บริษัทหรือองคก์รท่ีเลือกท าการวิจัย โดยตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเอกสารทกุฉบบั คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณน์ ามาวิเคราะหท์างสถิติ
ตอ่ไป 

2. แหล่งขอ้มลูทตุยิภูมิ (Secondary Data) ไดท้  าการศกึษาคน้ควา้จากต ารา หนงัสือ
วิชาการ เอกสารและบทความงานวิจยัจากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไว ้สืบค้นขอ้มูลทางอินเตอรเ์น็ต  
ใชเ้ป็นแนวทางในการท างานวิจยัครัง้นี ้
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4. การกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัจะท าการวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามท่ีไดร้บัมาทัง้หมด น ามา

การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
1. ท าการตรวจสอบขอ้มลู (Editing) โดยคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ใน

การตอบ และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 
2 ท าการลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามปลายปิดท่ีมีความถูกต้อง ข้อมูล

สมบรูณค์รบถว้น มาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว ้
3. ประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูปเพ่ือ

วิเคราะหเ์ชิงพรรณนาและเชิงอนมุานตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
การวิเคราะหข้์อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มูล และประเมินผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิต ิ
แลว้จงึน าขอ้มลูไปวิเคราะหเ์พ่ือหาคา่สถิต ิดงันี ้

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบาย
คณุลกัษณะ ของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงาน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) และความถ่ี (Frequency) 

ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล 
ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกัน 
ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืน 
ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมเเสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

ส่วนท่ี 3 ความผูกพันต่อองคก์ร ประกอบดว้ยดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบั
เป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร การแสดงผลเป็นค าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

ส่วนท่ี 4 ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรม 
สิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) 
คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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2. การวิ เคราะห์โดยใช้ส ถิติ เชิ งอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ื อทดสอบ
สมมตุฐิานในการวิจยั ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิด ิSPSS โดยใชส้ถิตใินการวิเคราะห ์ดงันี ้

2.1 ใช้สถิติ Independent Sample t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั เพ่ือใชท้ดสอบสมมตฐิานดา้นเพศ 

2.2 ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-Way Analysis of 
Variance) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือใชท้ดสอบ
สมมตุฐิานดา้นอาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอายงุาน 

2.3 ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 3 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิต และความผกูพนัองคก์รกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

5.1 สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
5.1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะหปั์จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดย

ใชส้ตูร ดงันี ้(ศรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2548, น. 214) 
 

100
f

P
n

 
 

 
 เม่ือ       P แทน รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์
  f แทน ความถ่ีในการปรากฏขอ้มลู 
  n แทน ขนาดกลุม่ประชากรทัง้หมด 
 

5.1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใชส้ตูร ดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2553, น. 33) 
 

x = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 
เม่ือ            x  แทน คะแนนคา่เฉล่ีย 

∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
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n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

5.1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชส้ตูรดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ) 
 

2 2( )
. .

(n 1)

n x x
S D

n






 

 
 

เม่ือ . .S D  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนแนของกลุม่ประชากร 
2( )X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
N   แทน ขนาดของกลุม่ประชากร 

5.2 สถิตท่ีิใชห้าคณุภาพแบบสอบถาม หาความความเช่ือมั่น (Reliability) การหาคา่
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (a - Coefficient)ของครอนบดั 
(Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น. 59)  
 

Cronbach’s alpha cov / var

1 (k 1)covariance / var

k erian iance
a

iance


   
 
 

เม่ือ    แทน   คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
k  แทน   จ  านวนค าถาม 
cov ariance  แทน   คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค าถามตา่งๆ 
var iance  แทน   คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 

 
5.3 สถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

5.3.1  สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Samples t-test) ใช้เปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (ชศูรี วงศร์ตันะ.2553: 151)  
กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั ใชส้ตูร 
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2 2

1 1 2 2

1 2

(n 1) (n 1)s 1 1

1 2 1 2

x x
t

s

n n n n




    
 

    
 

สถิตท่ีิใชท้ดสอบ t มีองศาอิสระ 1 2 2df n n    
กรณีท่ีความแปรปรวณของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั ใชส้ตูร 

1 2

2 2

1 2

1 2

x x
t

s s

n n






 
2

2 2

1 2

1 2

2
2 2

1 2

1 2

1 1 2 1

s s

n n
df

s s

n n

n n 

 
 

 
   
   
   

 
 

เม่ือ   t            แทน   คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

1 2,x x    แทน   คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1และกลุม่ท่ี 2 
2 2

1 2,s s  แทน   ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี1 และกลุม่ตวัอยา่งท่ี2 

1 2,n n    แทน   จ  านวน ขนาด ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 และตวัอยา่งกลุม่ท่ี2 
Df          แทน   องศาอิสระ (degree of freed) 

  
5.3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: 

One Way ANOVA) ใชท้ดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป 
(กลัยา วานิชบญัชา, 2550, น. 144) มีขัน้ตอนในการวิเคราะหด์งันี ้

5.3.2.1 ถา้พบความแปรปรวนเทา่กนัทกุกลุม่จะทดสอบความแตกตา่งดว้ย 
 F-test สามารถเขียนไดด้งันี ้
 

b

w

MS
F

MS
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ตาราง 5 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA) 
 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุม่ K - 1 SSb 

1

b
b

ss
MS

k


  
b

w

MS

MS  
ภายในกลุม่ N - k SSw w

w

SS
MS

N k


  
 

รวม N-1 SSt   

 
เม่ือ        F  แทน  คา่สถิตท่ีิจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตจิากการแจกแจงแบบ F  

เพ่ือทราบคา่นยัส าคญั 
MSb แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean Square  

between groups) 
MSW แทน  คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean Square  

within groups) 
N – k แทน องศาแหง่ความเป็นอิสระของภายในประชากร (Within degree  

of freedom) 
k -1 แทน องศาแหง่ความเป็นอิสระของระหวา่งประชากร (Between  

degree of freedom) 
SSb แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งประชากร (Between sum of square) 
SSw แทน  ผลรวมก าลงัสองภายในประชากร (Within sum of square) 
5.3.2.2 กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั จะใชส้ถิต ิ 

Brown-Forsythe (β) ซึ่งมีสตูร ในการค านวณ ดงันี ้(Hartung, 2001: 300) 
     

β =   BMS  

             wMS  
 

โดย  
2

1 (1 )Sk

w

n
MS

N


     

เม่ือ              แทน    คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณาใน Brown Forsythe 
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BMS   แทน   คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean Dquare Between   
  Groups) 

wMS   แทน     คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิต ิBrown   forsythe 
K แทน    จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
N แทน ขนาดของประชากร 

2

1s  แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

5.3.2.3 กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัส าคญัหาสถิติ .05 หรือระดบัความช่ือมนั 95% โดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งมีสตูรในการค านวณ
ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, น. 161) 
 

1 1
1 ,

2

a
N k MSE

N N

LSD t

 

 
   

  



 
 

โดยท่ี  N      N


  
LSD  แทน  คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ท่ี I และ j 
MSE  แทน  Mean Square Error จากตารางวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
k  แทน  คา่จ านวนกลุม่ท่ีใชท้ดสอบ 
Ni  แทน  จ านวนของตวัอยา่งทัง้หมด 
df,  แทน  ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
dfw  แทน  ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
∞  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
หรือสูตรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ Dunnett T3 ซึ่งมีสูตรในการค านวณ ดังนี ้

(วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543, น. 116) 
 

2 SIAd MS
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Dd  แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Dunnett test MS.. 

dq  แทน  คา่จากตาราง Critical values of the Dunnett test 

/S AMS  แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
S  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยก าหนดคา่ความอิสระ (Degree of Freedom) ระหว่างกลุม่ คือ K-1 ภายในกลุม่ n-k 

และรวมทัง้กลุม่ คือ n-1 
5.3.3 การทดสอบสถิติอย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson Product  Moment 

Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศรตันะ, 2553, น. 313)ใชห้าค่าความสมัพันธข์องตวัแปร 3 ตวั
ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั หรือหาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลู 3 ชดุ 

 

   
2 2 2 2

( ) )

( ) ( Y)
xy

n XY x Z Y
r

n x x n Y




         

  

     
 

เม่ือ r หรือ rxy แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร กบัตวัแปร y 
n    แทน จ านวนคนหรือจ านวนคูข่องขอ้มลูท่ีศกึษา 
∑X       แทน ผลรวมของคะแนนดบิของตวัแปร x 
∑Y   แทน ผลรวมของคะแนนดบิของตวัแปร Y 
∑ X2   แทน ผลรวมของคะแนน x แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑Y 2   แทน ผลรวมของคะแนน Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
∑XY   แทน ผลรวมของผลคณูของคะแนนตวัแปรX กบัคะแนนของตวัแปร Y                    
          เป็นคู่ๆ  

โดยท่ีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธจ์ะมีคา่ระหวา่ง r-1 และ r +1 
คา่ r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มคือ ถา้ x เพิ่ม Y

จะลดแตถ่า้ X ลด Y จะเพิ่ม 
คา่ r เป็นบวก แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัคือ ถา้ x เพิ่มY จะ

เพิ่ม แตถ่า้ X ลด Y จะลด 
ค่า r เข้าใกล้  1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและ  

มีความสมัพนัธก์นัมาก 
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ค่า r เข้าใกล้ -1แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

คา่ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ x และ y ไมมี่ความสมัพนัธก์นั 
ส าหรบัการแปลความหมายระดบัความสมัพนัธ(์ชศูรี วงศร์ดันะ. 2553: 314) ก าหนดได้

ดงันี ้
ถา้  r  มีคา่ระหวา่ง 0.91-1.00  แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
ถา้  r  มีคา่ระหวา่ง 0.71-0.90  แสดงวา่ มีความสมัพนัในระดบัสงู 
ถา้  r  มีคา่ระหวา่ง 0.31-0.70  แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
ถา้  r  มีคา่ระหวา่ง 0.01-0.30  แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
ถา้ r  คา่ระหวา่ง  0.00  แสดงวา่ ไมมี่ความสมัพนัธก์นัเชิงเสน้ตรง  
 
 
 
 
 
 
 

  



 59 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตและความผูกพันองคก์ร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ประสิท ธิภาพ ในการท างาน  ของพนั กงานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดสญัลกัษณต์า่งๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
N  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
x   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณา t – Distribution 
F  แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณา F – Distribution 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ(degree of Freedom)(ในตาราง F-test) 
SS  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sum of Squares) 
M.S. แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
Prob. (p) แทน คา่ความนา่จะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  
R  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
Sig.2 tailedแทน ความนา่จะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
H0  แทน  สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis) 
*       แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.5  
**  แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.1  
 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การน าเสนอผลของการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยั

ครัง้นีท้างผู้วิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบัดงันี ้
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ส่วนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณา 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด 

คา่สงูสดุ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการแบง่ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอายงุาน 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวคุณภาพชีวิตในการท างานประกอบด้วย  

ดา้นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั โอกาสในการพฒันา
ความรูค้วามสามารถของบุคคล ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน การบูรณาการทางสงัคม
หรือการท างานรว่มกนั ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ความสมดลุระหว่างงานกบั
ชีวิตดา้นอ่ืน ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวความผูกพันองคก์รประกอบดว้ยดา้นความ
เช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์อง
องคก์ร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร  

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานใน
สายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมาน 
การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ดงันี ้

1.พนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุ
งานแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

2.คณุภาพชีวิตในการท างาน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ความผูกพันต่อองคก์ร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณา  
การวิเคราะหข์อ้มูลเชิง โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันีป้ระกอบดว้ย 

ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
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ตอนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุงานโดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจง
ความถ่ีและคา่รอ้ยละปรากฏผลดงัตาราง 6 ดงันี ้

 
ตาราง 6 จ  านวนความถ่ี และคา่รอ้ยละ การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

(n=400) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ ชาย 87 21.8 
 หญิง 313 78.3 
2.อาย ุ ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี 6 1.5 
 อาย ุ21 - 30 ปี 106 26.5 
 อาย ุ31 - 40 ปี 179 44.8 
 อาย ุ41 - 50 ปี 90 22.5 
 51 ปีขึน้ไป 19 4.8 
3.สภานภาพ โสด 239 59.8 
 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 143 35.8 
 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 18 4.5 
4.ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี  76 19 
 ปรญิญาตรี 298 74.5 
 สงูกวา่ปรญิญาตรี 26 6.5 
5.รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท 26 6.5 
 10,001 – 20,000 บาท 130 32.5 
 20,001 – 30,000 บาท 145 36.3 
 30,001 – 40,000 บาท 46 11.5 
 มากกวา่หรือเท่ากบั 40,001 บาทขึน้ไป 53 13.3 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
(n=400) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
6.อายงุาน  1 – 4 ปี 104 26 
 5 – 8 ปี 101 25.3 
 9 – 12 ปี  59 14.8 
 13 – 16 ปี 32 8 
 17 ปีขึน้ไป 104 26 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบว่าข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีจ้  านวน 400 คน จ าแนกไดต้ามตวัแปรไดด้งันี ้
เพศพบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ  านวน 313 คนคดิเป็น 

รอ้ยละ 78.3 และเพศชายมีจ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.8ตามล าดบั  
อายพุบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปีจ  านวน 179 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 44.8  รองลงมาอายุ 21 - 30 ปีจ  านวน 106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.5 ถดัมาอายุ 41 - 50 ปี
จ  านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 และอาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8  
อาย ุ62 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 

สถานภาพพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 239 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 59.8 รองลงมา สมรส/อยูด่ว้ยกนัจ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.8 และ หมา้ย/ 
หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 

ระดบัการศกึษาพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี
จ  านวน 298  คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรีจ  านวน 76  คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 19 และสงูกวา่ปรญิญาตรี จ  านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาทจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมารายได้เฉล่ียต่อ  
เดือน10,001 – 20,000 บาทจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ มากกว่าหรือเท่ากับ 
40,001 บาทขึน้ไปจ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.3 และ 30,001 – 40,000 บาทจ านวน 46 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 และต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาทจ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 
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อายุงานพบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 -  4  ปี /17  ปีขึ ้นไป  
จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26 รองลงมา 5 – 8 ปี จ  านวน 101 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.3 
และอายุงาน 9 – 12 ปีจ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.8 อายุงาน 13 – 16 ปี จ  านวน 32 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 8 

 
ตอนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานใน

สายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในสายงาน

อตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยดา้นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม 
ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล 
ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกัน 
ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืน 
และด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของจ านวน
(ความถ่ี) และ รอ้ยละ แจกแจงเป็นคา่คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 
ตาราง 7 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานในสาย
งานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครรวมรายดา้น 

(n=400) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1.ดา้นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม 3.02 .972 ปานกลาง 
2.ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั 3.55 .921 ดี 
3.ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล 3.42 .844 ดี 
4.ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน 3.20 .844 ปานกลาง 
5.ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกนั 3.55 .821 ดี 
6.ดา้นธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร 3.37 .990 ปานกลาง 
7.ดา้นความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 3.71 .749 ดี 
8.ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 3.39 .913 ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม 3.40 .709 ปานกลาง 
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ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 7 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม พบว่าพนักงานมีคณุภาพชีวิตในระดบัปาน
กลางโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.40 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัดี 4 ดา้น
คือ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอ่ืน ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย  
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  ด้านโอกาสในการพัฒนาความ รู้
ความสามารถของบุคคล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 3.55 3.42 ตามล าดบั และ คณุภาพชีวิตใน
การท างานระดบัปานกลาง 4 ดา้น คือดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม ดา้นธรรมนญูใน
องคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยตุธิรรม โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.39  3.37  3.20  3.02 ตามล าดบั 
 

ตาราง 8 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นคา่ตอบแทนท่ี
เพียงพอและยตุธิรรมของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

                       (n=400)  
  คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ด้านค่าตอบแทนทีเ่พียงพอและยุตธิรรม 
ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่งานท่ีท่าน

ปฏิบตัิอยู่ 

3.28 1.016 ปานกลาง 

2.ทา่นพอใจในอตัราการขึน้เงินเดือนท่ีทา่นไดร้บั 2.85 1.121 ปานกลาง 

3.ทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนเพียงพอส าหรบัการใชจ้า่ยตาม 

รูปแบบการใชชี้วิตในปัจจบุนั 

2.93 1.093 ปานกลาง 

ด้านค่าตอบแทนทีเ่พียงพอและยุตธิรรมโดยรวม 3.02 .972 ปานกลาง 

  

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 8 พบว่าคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นดา้นคา่ตอบแทน
ท่ีเพียงพอและยตุธิรรมของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 
พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในระดบัปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.02 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปานกลาง
ทัง้ 4 ขอ้คือ โดยเรียงจากคา่เฉล่ียท่ีคะแนนมาไปหานอ้ยคือ ท่านไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
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ต าแหน่งงานท่ีทา่นปฏิบตัิอยู่และทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนเพียงพอส าหรบัการใชจ้่ายตามรูปแบบการ
ใชชี้วิตในปัจจุบนัและท่านพอใจในอัตราการขึน้เงินเดือนท่ีท่านไดร้บัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28 
2.93 2.85 ตามล าดับ คือเช่ือว่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ท่ีพนักงานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอไดร้บัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

ตาราง 9 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน
ท่ีมีความปลอดภยัของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร  

(n=400) 

  คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านสภาพการท างานทีม่ีความปลอดภัย 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. สภาพแวดลอ้มในองคก์รของทา่นมีความเหมาะสม

สามารถปฏิบตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั 

3.73 .926 ดี 

2. องคก์รของทา่นมีอปุกรณป์อ้งกนั เชน่ ปลอกนิว้ ท่ี

เพียงพอ เหมาะสมกบัผูป้ฏิบตังิาน 

3.26 1.179 ปานกลาง 

3. องคก์รของทา่นมีการตรวจสอบระบบการรกัษาความ

ปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 

3.67 1.092 ดี 

ด้านสภาพการท างานทีม่ีความปลอดภัยโดยรวม 3.55 .921 ด ี

 

ผลจากการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานด้านสภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภัยของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในระดบัดีโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.55 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภัยในระดบัดีมี 2 ขอ้คือ และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยเรียงจากค่าเฉล่ียท่ี
คะแนนมาไปหานอ้ยคือ สภาพแวดลอ้มในองคก์รของท่านมีความเหมาะสมสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างปลอดภยัและองคก์รของท่านมีการตรวจสอบระบบการรกัษาความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ
และองคก์รของท่านมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ปลอกนิว้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับผูป้ฏิบตัิงานโดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 3.73 3.67 3.26 ตามล าดบั ดงันัน้จึงเช่ือว่าคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพ
การท างานท่ีมีความปลอดภยัของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอไดร้บัอยูใ่นระดบัดี 
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ตาราง 10 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นโอกาสในการ
พฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคลของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคคล 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. องคก์รของทา่นมีการฝึกอบรมพนกังานท่ีเหมาะสมกบั

ต าแหนง่งาน 

3.36 1.090 ปานกลาง 

2. องคก์รของทา่นเปิดโอกาสใหมี้ความกา้วหนา้ใน

ต าแหนง่หนา้ท่ี 

3.21 1.027 ปานกลาง 

3. ทา่นมีความอิสระในการใชค้วามสามารถ ตามความ

ถนดัในการปฏิบตังิาน ตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 

3.70 .923 ดี 

ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคคลโดยรวม 

3.42 .844 ด ี

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 10 คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพฒันา
ความ รู้ความสามารถของบุคคลของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ใน เขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม พบว่าพนักงานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถของบคุคลระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.42 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล ในระดับดีมี  1 ข้อคือท่านมีความอิสระในการใช้
ความสามารถ ตามความถนดัในการปฏิบตัิงาน ตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย และระดบัปานกลาง 
2 ขอ้ โดยเรียงจากค่าเฉล่ียท่ีคะแนนมากไปหานอ้ยคือ องคก์รของท่านมีการฝึกอบรมพนกังานท่ี
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และ องคก์รของท่านเปิดโอกาสใหมี้ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.36 3.21 ตามล าดบั ดงันัน้จึงเช่ือว่าคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นโอกาส
ในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคลของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอนัน้ดี 
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ตาราง 11 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในงานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. ทา่นมีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสงูขึน้ตามล าดบัขัน้ 3.10 .940 ปานกลาง 

2. ทา่นเช่ือมั่นวา่งานท่ีท่านท าอยูมี่ความมั่นคง 3.32 1.072 ปานกลาง 

3. งานท่ีตอ้งปฏิบตัอิยูน่ัน้สง่ผลใหท้า่นกา้วหนา้และน าไปสู่

ความส าเรจ็ในชีวิตท่ีตัง้ไว ้

3.18 .951 ปานกลาง 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงานโดยรวม 3.20 .844 ปานกลาง 

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 11 คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในงานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 
พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในระดบัปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.20 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความมั่นคงและ
ความกา้วหนา้ในงานในระดบัปานกลางมี 3 ขอ้โดยเรียงจากค่าเฉล่ียท่ีคะแนนมากไปหานอ้ยคือ 
ท่านเช่ือมั่นว่างานท่ีท่านท าอยู่มีความมั่นคงงานท่ีตอ้งปฏิบัติอยู่นัน้ส่งผลให้ท่านก้าวหน้าและ
น าไปสู่ความส าเร็จในชีวิตท่ีตัง้ไว้ และ ท่านมีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึน้ตามล าดับขัน้  โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.32 3.18 3.10 ตามล าดบั  
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ตาราง 12 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการบรูณาการทาง
สงัคมหรือการท างานรว่มกนัของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. เม่ือทา่นมีปัญหาในการท างาน ทา่นสามารถขอ

ค าแนะน าและขอความชว่ยเหลือจากเพ่ือนรว่มงานเสมอ 

3.87 .931 ดี 

2. องคก์รของทา่นมีการจดักิจกรรมท่ีสง่เสรมิใหพ้นกังานได้

มีโอกาสพบปะสงัสรรคป์ฏิสมัพนัธก์นั 

3.29 1.105 ปานกลาง 

3. องคก์รของทา่นไดร้บัความชว่ยเหลือ หรือรว่มมือกบั

องคก์รอ่ืนเป็นอยา่งดี            

3.50 .926 ดี 

ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน
โดยรวม 

3.55 .821 ด ี

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 12 คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการบูรณาการทาง
สงัคมหรือการท างานรว่มกนัของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในระดบัดีโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.55 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานมีคณุภาพชีวิตในดา้นการบูรณาการทางสังคม
หรือการท างานรว่มกันมีค่าเฉล่ียในระดบัดี โดยมี 2 ขอ้โดยเรียงจากค่าเฉล่ียท่ีคะแนนมากไปหา
นอ้ยคือ เม่ือท่านมีปัญหาในการท างาน ท่านสามารถขอค าแนะน าและขอความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนรว่มงานเสมอ และ องคก์รของทา่นไดร้บัความช่วยเหลือ หรือรว่มมือกบัองคก์รอ่ืนเป็นอยา่งดี
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.87 3.50 และมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง โดยมี 1 ขอ้ คือองคก์รของท่าน
มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนักงานไดมี้โอกาสพบปะสังสรรคป์ฏิสัมพันธ์กันโดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.29 
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ตาราง 13 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นธรรมนญูใน
องคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์รของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. องคก์รของทา่นมีการประชมุสอบถาม ความคิดเห็นเพ่ือ

น าไปแกไ้ขปรบัปรุง 

3.24 1.078 ปานกลาง 

2. องคก์รของทา่นมีการรบัฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะ

รว่มกนั 

3.32 1.109 ปานกลาง 

3. องคก์รใหค้วามเคารพตอ่สิทธิสว่นบคุคล โดยไมก่า้วก่าย

เรื่องสว่นตวัของบคุลากรทกุคน 

3.56 1.091 ดี 

ด้านธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร
โดยรวม 

3.37 .990 ปานกลาง 

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 13 คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นธรรมนูญในองคก์ร
หรือประชาธิปไตยในองคก์รของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.37 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นธรรมนูญใน
องคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์รในระดบัดีมี 1 ขอ้ คือองคก์รใหค้วามเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล 
โดยไม่กา้วก่ายเรื่องส่วนตวัของบคุลากรทกุคน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และ ระดบัปานกลางมี 
2 ขอ้โดยเรียงจากค่าเฉล่ียท่ีคะแนนมากไปหาน้อยคือ องคก์รของท่านมีการรบัฟังปัญหา  และ
ขอ้เสนอแนะร่วมกัน องคก์รของท่านมีการประชุมสอบถาม ความคิดเห็นเพ่ือน าไปแกไ้ขปรบัปรุง
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.32 3.24 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความสมดลุ
ระหวา่งงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. ทา่นสามารถแบง่เวลาท างาน และเวลาสว่นตวัไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

3.75 .916 ดี 

2. ทา่นมีเวลาพกัผ่อนท่ีเพียงพอ และมีเวลาในการดแูล

สขุภาพตนเอง 

3.77 .863 ดี 

3. ปรมิาณงานท่ีทา่นไดร้บัมอบหมายมีความเหมาะสมกบั

ชว่งเวลาท างานในแตล่ะวนั 

3.61 .810 ดี 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่นโดยรวม 3.71 .749 ด ี

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 14 คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดลุระหว่าง
งานกับ ชีวิตด้าน อ่ืน ในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.71 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดลุของ
ชีวิตในการท างานในระดบัดีมี 3 ขอ้ ขอ้โดยเรียงจากค่าเฉล่ียท่ีคะแนนมากไปหานอ้ย คือ ท่านมี
เวลาพักผ่อนท่ีเพียงพอ ท่านสามารถแบ่งเวลาท างาน และเวลาส่วนตัวไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ปริมาณงานท่ีท่านไดร้บัมอบหมายมีความเหมาะสมกบัช่วงเวลาท างานในแตล่ะวนั โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.77 3.75 3.61 ตามล าดบั 
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ตาราง 15 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพชีวิตในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ี
เป็นประโยชนต์อ่สงัคมของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ด้านลักษณะงานทีเ่ป็นประโยชนต์่อสังคม 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. องคก์รท่ีทา่นท างานมีกิจกรรมชว่ยเหลือสงัคมอยูเ่สมอ 3.45 .992 ดี 

2. องค ์ กรของทา่นมีการคดินวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือลด

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3.45 1.058 ดี 

3.องคก์รของทา่นมีการสรา้งงาน และ สรา้งรายไดใ้หก้บั

ชมุชนรอบขา้ง 

3.27 1.131 ปานกลาง 

ด้านลักษณะงานทีเ่ป็นประโยชนต์่อสังคมโดยรวม 3.39 .921 ปานกลาง 

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 15 คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีเป็น
ประโยชนต์่อสังคมของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 
พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.39 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดลุของ
ชีวิตในการท างานในระดบัดีมี 2 ขอ้ ซึ่งคา่เฉล่ียท่ีคะแนนเทา่กนั คือ องคก์รท่ีทา่นท างานมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ และ องค์กรของท่านมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.45 และมีคา่เฉล่ียในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ องคก์รของทา่น
มีการสรา้งงาน และ สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนรอบขา้งโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.27  ตามล าดบั 

ตอนที ่3 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานในสาย
งานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและ
คา่นิยมขององคก์ร ความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิก
ภาพขององคก์ร โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของจ านวน(ความถ่ี) และ รอ้ยละ แจกแจงเป็น
คา่คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้
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ตาราง 16 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผกูพนัของพนกังานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครรวมรายดา้น 

(n=400) 

ความผูกพันองคก์ร ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมของ

องคก์ร 

3.67 .896 มาก 

2.ดา้นความเตม็ใจและทุม่เทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร 4.01 .769 มาก 

3.ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร 3.65 1.001 มาก 

ความผูกพันองคก์รโดยรวม 3.78 .786 มาก 

 

ผลจากการวิเคราะห์ตามตาราง 16 ความผูกพันองค์กรของพนักงานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม พบว่าพนกังานมีความผกูพนัองคก์รในระดบั
มากโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.78 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานมีความผกูพนัองคก์รในระดบัมากทัง้    3 ดา้น
คือ ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์ร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.01 3.67 3.65 
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ตาราง 17 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะ
ยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร ของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขต
กรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  ความผูกพันองคก์ร 
ด้านความเชื่อม่ันทีจ่ะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ร 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ทา่นมีความภาคภมูิใจท่ีไดเ้ป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 3.63 1.023 มาก 

2. ทา่นเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รท่ีมีสว่นในการพฒันาและ

ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ 

3.76 .948 มาก 

3.ทา่นยอมรบัในวฒันธรรมองคก์รของท่าน 3.63 1.016 มาก 

ด้านความเชื่อม่ันทีจ่ะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์รโดยรวม 

3.67 .896 มาก 

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 17 ความผูกพันองคก์รดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กรของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวม พบวา่พนกังานมีความผกูพนัในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าพนักงานมีความผูกพันองคก์รด้านความเช่ือมั่นท่ีจะ
ยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์รกในระดบัมากมี 3 ขอ้ ซึ่งเรียงคา่เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
คือ ท่านเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รท่ีมีส่วนในการพัฒนาและท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ   
ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์รและท่านยอมรบัในวฒันธรรมองคก์รของท่าน
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.76 3.63  ตามล าดบั 
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ตาราง 18 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผกูพนัตอ่องคก์ร ดา้นความเตม็ใจและทุม่เท
เพ่ือประโยชนข์ององคก์รของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  ความผูกพันต่อองคก์ร 
ด้านความเตม็ใจและทุ่มเทเพือ่ประโยชนข์ององคก์ร 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1.ทา่นไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการ

ปฏิบตังิานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

4.05 .924 มาก 

2.ทา่นทุม่เทแรงกายแรงใจในการปฏิบตังิานอยา่ง

สม ่าเสมอ 

4.17 .836 มาก 

3.ทา่นยอมเสียสละและอทุิศตนเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร 3.81 .936 มาก 

ด้านความเตม็ใจและทุ่มเทเพือ่ประโยชนข์ององคก์ร
โดยรวม 

4.01 .769 มาก 

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 18 ความผูกพันองคก์รดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือ
ประโยชนข์ององคก์รของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 
พบวา่พนกังานมีความผกูพนัในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.01 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานมีความผูกพนัองคก์รดา้นความเต็มใจและทุ่มเท
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรในระดับมากมี 3  ข้อ ซึ่ ง เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ   
ท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถอย่าง
เต็มท่ีในการปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมาย ท่านยอมเสียสละและอทุิศตนเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.17 4.05 3.81  ตามล าดบั 
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ตาราง 19 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผกูพนัองคก์ร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคง
สมาชิกภาพขององคก์รของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  ความผูกพันต่อองคก์ร 
ด้านความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชิกภาพขององคก์ร 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. ทา่นรูส้กึผกูพนักบัองคก์รนี ้จนไมค่ดิจะลาออกไปท างาน

ท่ีอ่ืน 

3.61 1.116 มาก 

2. ทา่นรูส้กึกบัองคก์รนี ้เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของ

ทา่น 

3.54 1.147 มาก 

3. เม่ือคนพดูถึงองคก์รของท่านในทางท่ีไมดี่ ทา่นจะพดูแก้

ตา่งใหก้บัองคก์รของทา่น 

3.78 1.009 มาก 

ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์รโดยรวม 3.65 1.001 มาก 

 

ผลจากการวิเคราะห์ตามตาราง 19 ความผูกพันองคก์รด้านความปรารถนาท่ีจะคง
สมาชิกภาพขององคก์รของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม พบวา่พนกังานมีความผกูพนัในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.65 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานมีความผกูพนัองคก์รดา้นความปรารถนาท่ีจะคง
สมาชิกภาพขององคก์รในระดบัมากมี 3 ขอ้ ซึ่งเรียงคา่เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ เม่ือคนพูดถึง
องคก์รของท่านในทางท่ีไม่ดีท่านจะพูดแกต้่างใหก้ับองคก์รของท่าน ท่านรูส้ึกผูกพนักับองคก์รนี ้
จนไม่คิดจะลาออกไปท างานท่ีอ่ืน ท่านรูส้ึกกบัองคก์รนี ้เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของท่านโดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.78 3.61 3.54   ตามล าดบั 
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ตอนที ่4 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของ
พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของจ านวน(ความถ่ี) 
และ รอ้ยละ แจกแจงเป็นคา่คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

 

ตาราง 20 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานใน
สายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 

  
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. ท่านปฏิบตังิานตามความรบัผิดชอบและใชท้กุทกัษะใน

การปฏิบตังิานอยา่งเตม็ท่ี 

4.21 .854 สงูมาก 

2.องคก์รของทา่นมีการตัง้เปา้หมายท่ีสงูขิน้โดยใช้

ทรพัยากร บคุคลท่ีเท่าเดมิ และ สามารถปฏิบตัไิดต้าม

เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

3.77 .960 สงู 

3. ภายในทีมงานของทา่นมีการประชมุเพ่ือแกปั้ญหากนั

อยา่งตรงไปตรงมา 

3.68 .898 สงู 

4. ทกุคนในองคก์รของทา่นจะชว่ยแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาท่ีมี
ผลกระทบตอ่เปา้หมาย ก าไรขององคก์ร 

3.74 .958 สงู 

5. ภายในทีมงานของทา่นมีการแบง่ปันทกัษะและ
ประสบการณ ์เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

3.77 .917 สงู 

6. ในองคก์รของท่านมีการปรบัปรุงวิธีการท างานใหมี้ความ
คลอ่งตวัเสมอ เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 

3.65 .939 สงู 

7. ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นมีความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.76 .915 สงู 

8. ทา่นมีการติดตาม ทบทวนผลการปฏิบตังิานเพื่อไมเ่กิด
การผิดพลาดในการท างานครัง้ตอ่ไป 

3.88 .838 สงู 
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ตาราง 20 (ตอ่)  
 

   
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

9. ท่านมีการพฒันาตวัเอง ใหมี้ความรูค้วามเช่ียวชาญใน

งานท่ีท าอยูเ่สมอ 

3.99 .757 สงู 

10. ภายในองคก์รของท่านมีการชว่ยเหลือกนัในการท างาน

ดว้ยความเตม็ใจ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

3.91 .822 สงู 

11. องคก์รของทา่นมีการติดตอ่ส่ือสารท่ีชดัเจน ถกูตอ้ง

รวดเรว็ 

3.56 .937 สงู 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานโดยรวม 3.81 .628 สูง 

 

ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 20 ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม พบว่ามีประสิทธิภาพในการท างานระดบัสูง
โดยมีคา่เฉล่ีย 3.81 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนกังานมีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพในการท างานอยู่
ในระดบัสูงมาก 1 ขอ้ คือ ท่านปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบและใชทุ้กทกัษะในการปฏิบตัิงาน
อย่างเตม็ท่ี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.21 และพบว่าพนกังานในอตุสาหกรรมสิ่งทอมีความคิดเห็นตอ่
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับสูง 10 ข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ท่านมีการ
พัฒนาตัวเองให้มีความรูค้วามเช่ียวชาญในงานท่ีท าอยู่เสมอ  ภายในองคก์รของท่านมีการ
ช่วยเหลือกันในการท างานด้วยความเต็มใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้  ท่านมีการติดตาม
ทบทวนผลการปฏิบตัิงานเพ่ือไม่เกิดการผิดพลาดในการท างานครัง้ต่อไป องคก์รของท่านมีการ
ตัง้เปา้หมายท่ีสงูขิน้โดยใชท้รพัยากร บคุคลท่ีเทา่เดิม และ สามารถปฏิบตัิไดต้ามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
ภายในทีมงานของท่านมีการแบ่งปันทักษะและประสบการณ์  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทกุคนในองคก์ร
ของทา่นจะช่วยแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่เปา้หมายก าไรขององคก์ร ภายในทีมงานของ
ท่านมีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหากันอย่างตรงไปตรงมา ในองคก์รของท่านมีการปรบัปรุงวิธีการ
ท างานให้มีความคล่องตัวเสมอ เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน องค์กรของท่านมีการ
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ติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจนถูกตอ้งรวดเร็ว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99, 3.91, 3.88, 3.77, 3.76, 3.74, 
3.68, 3.65, 3.56 

 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเ 
การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงอนมุานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้

สถิติ Independent Samples t-test การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 
Of Variance:One Way ANOVA) และการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สนั(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใชว้ิธีการทดสอบ ดงันี ้

สมมติฐานขอ้ 1 ในการทดสอบดว้ยสถิติ Independent Samples t-test ผูว้ิจยัใช้
การทดสอบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี 2 กลุ่มโดยการทดสอบค่า
ความแปรปรวนด้วย Levene’s test  เ ม่ือค่า Sig มากกว่า 0.5 จะอ่านค่า t - test  ท่ี   
Equal variances assumed และ เม่ือ Sig.นอ้ยกว่า 0.5 จะอ่านคา่ t-test ท่ี Equal variances not 
assumed และในการทดสอบดว้ย One Way ANOVA ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA ) โดยเริ่มจากการทดสอบค่า   
Levene’s test เพ่ือทดสอบคา่ความแปรปรวนของขอ้มลู ถา้ Levene’s test มีคา่ Sig.นอ้ยกว่า .05 
ผูว้ิจยัทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ Brown-Forsythe และเพ่ือใหท้ราบว่ามีคา่เฉล่ีย
คู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียหลายคู่ในเวลาเดียวกัน 
(Multiple Comparison) ด้วยวิธี  Dunnett T3 และเม่ือ Levene’s test มีค่า Sig. มากกว่า .05 
ผูว้ิจยัทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียโดยสถิติ F-test และหากพบวา่มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญั เพ่ือใหท้ราบว่ามีค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกัน จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
คา่เฉล่ียเป็นรายคูเ่พ่ือดวู่ามีคู ่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัดว้ยวิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) การทดสอบ Levene’s test มีสมมตุฐิาน ดงันี ้

H0  :  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1  :  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

สมมุติฐานข้อ 2 และ ข้อ 3 ในการทดสอบสมมุติท่ีเก่ียวคุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอในเขตกรุงเทพมหานคร และ ความผูกพันต่อองคก์ร มีความสัมพันธก์ับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัใชส้ถิติการ
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วิ เคราะห์ค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพี ยร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 

การน าเสนอผลของการทดสอบสมมตฐิานซึ่งประกอบดว้ยผลการทดสอบสมมตุฐิาน  
3 ขอ้ โดยแบง่การน าเสนอผลการวิเคราะหต์ามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

สมมุตฐิานที ่1 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดอืน อายุ
งาน แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานของอุตสาหกรรม
ส่ิงทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

สมมุตฐิานที่ 1.1 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอทีม่ีเพศแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมตุฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0   : พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานใน

สายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 
H1   : พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานใน

สายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นเพศ 

(n=400) 

ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

Levene's test 
for Equality of 

Variances 
เพศ 

 

t-test for Equality of Means 
F Sig. 

�̅� n S.D t df 
Sig 
2-

tailed 
ประสิทธิภาพใน
การท างาน
โดยรวม 

.210 .647 ชาย 3.82 87 .579 .235 398 .815 
         
  หญิง 3.81 313 .642    
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 21 การทดสอบความแปรปรวน ของประสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเพศ
พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั .647 ซึ่งมากกว่า 0.5 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกัหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 จึงทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal variance 
assumed พบว่า มีค่า Sig 2-tailed เท่ากับ .815 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 

สมมุตฐิานที ่1.2 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอทีม่ีอายุแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมตุฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0   : พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานใน

สายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 
H1   : พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานใน

สายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสาย
งานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอายุ 

(n=400) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 3.526 4 395 .008 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 22 พบว่า ค่า Sig จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในงานสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอายพุบวา่มี
ค่า Sig เท่ากับ .008 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ไม่ยอมรับสมมุติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ 
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายมีุความแปรปรวนแตกตา่งกนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึใชส้ถิตโิดยวิธี
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิานผลการวิเคาะหด์งัตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอายุ โดยวิธีการทดสอบ Brown-Forsythe 

(n=400) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 2.262 4 106.422 .067 

  

ผลการวิเคราะหข์ตาราง 23 พบว่าค่า Probability (prob.) จากค่าความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
อายุพบว่ามีค่า Prob. เท่ากับ .067 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายมีุความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมุตฐิานที ่1.3 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอทีม่ีสถานภาพ
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

H0   : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 

H1   : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

 

ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสถานภาพ 

(n=400) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 4.916 2 397 .008 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 24 พบว่า ค่า Sig.จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในงานสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสถานภาพ
พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .008 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ไม่ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึใชส้ถิติ
โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิานผลการวิเคาะหด์งัตาราง 25 

 

ตาราง 25  แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสถานภาพ 

(n=400) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 9.195 2 63.580 .000 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 25 พบว่า ค่า Sig. จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในงานสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นสถานภาพ
พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ไม่ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถาพมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติโดย
วิธีทดสอบแบบ Dunnett ในการทดสอบสมมตฐิานผลการวิเคาะหด์งัตาราง 26 
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ตาราง 26  แสดงผลตา่งคา่เฉล่ียรายคู ่ของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีสถานภาพแตกตา่งกนักบัประสิทธิภาพในการท างาน โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Dunnett T 3 

(n=400) 

สถานภาพ 

�̅� 
โสด 

สมรส/ 
อยู่ด้วยกัน 

หม่าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่ 

3.72 3.91 4.22 
โสด .3 72  .190** .502** 
   (.006) (.009) 
สมรส /อยู่ดว้ยกนั  

.3 91   
.312 
(1.37) 

     
หมา่ย /หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่  4.22    

 

** นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 26 พบว่าผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ของพนักงานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนักบัประสิทธิภาพในการท างาน
พบว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด กับ สมรส/อยู่ดว้ยกัน จากการวิเคราะหพ์บว่าค่า sig. เท่ากับ 
.006 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 และ พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด กับ หม่าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ จากการ
วิเคราะหพ์บว่าค่า sig. เท่ากับ .009 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 หมายความว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม แตกต่างจากพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน และ 
หมา่ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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สมมุตฐิานที ่1.4  พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอทีม่ีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมตุฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0   : พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 
H1   : พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 27  แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระดบัการศกึษา 

(n=400) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 3.461 2 397 .032 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 27 พบว่า ค่า Sig.จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในงานสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระดับ
การศึกษาพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ไม่ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษามีความแปรปรวนแตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้สถิติโดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐานผลการ
วิเคราะหต์ามตาราง 27 
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ตาราง 28  แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระดบัการศกึษา 

(n=400) 

ตัวแปรทีศ่ึกษา Statistic df1 df2 Sig 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 1.233 2 46.413 .301 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 28 พบว่า ค่า Sig. จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในงานสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระดับ
การศึกษาพบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ .301 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ระดบัการศกึษามีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมุตฐิานที ่1.5  พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน

แตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมตุฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0   : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 
H1   : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 29  แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

(n=400) 

ตวัแปรท่ีศกึษา Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 9.570 4 395 .000 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 29 พบว่า ค่า Sig.จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในงานสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือนพบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ไม่ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
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ยอมรบัสมตุฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมีความแปรปรวนแตกตา่งกนั ดงันัน้
ผูว้ิจัยจึงใชส้ถิติโดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐานผลการวิเคราะห์
ตามตาราง 30 
 

ตาราง 30  แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

(n=400) 

ตวัแปรท่ีศกึษา Statistic df1 df2 Sig 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม .692 4 180.059 .598 

 

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 30 พบว่า ค่า Sig.จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในงานสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนพบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .598 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมุติฐานที่ 1.6  พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตา่งกนั 

ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0   : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครไมแ่ตกตา่งกนั 
H1   : พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

ตาราง 31  แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอายงุาน 

(n=400) 

ตวัแปรท่ีศกึษา Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 11.309 4 395 .000 
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ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 31 พบว่า ค่า Sig จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในงานสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอายุงาน
พบว่ามีค่า Sig.เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ไม่ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุงานมีความแปรปรวนแตกต่างกัน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ
โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตุฐิานผลการวิเคราะหต์ามตาราง 32 
 

ตาราง 32  แสดงการทดสอบความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอายงุาน 

(n=400) 

ตวัแปรท่ีศกึษา Statistic df1 df2 Sig 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 2.771 4 324.983 .052 

  

ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 32 พบว่า ค่า Sig. จากค่าความแปรปรวนประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในงานสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอายุงาน
พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .052 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายงุานมีความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั  

 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานไดด้งันี ้
H0   : คุณภาพชีวิตในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1   : คณุภาพชีวิตในการท างาน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 33 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชีวิตในการท างานกบัประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (n=400) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 
Pearson 
Correlatio

n (r) 

Sig.      
(2-

tailed) 

ระดับ
ความสัม 
พันธ ์

ทศิทาง 

ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
1.ทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
ต าแหนง่งานท่ีทา่นปฏิบตัิอยู่ 

.401** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2.ทา่นพอใจในอตัราการขึน้เงินเดือนท่ีทา่น
ไดร้บั 

.374** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนเพียงพอส าหรบัการ
ใชจ้า่ยตาม รูปแบบการใชชี้วิตในปัจจบุนั 

.440** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม
โดยรวม 

.449*** .000 ปาน
กลาง 

เดยีวกัน 

สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ 
4.สภาพแวดลอ้มในองคก์รของทา่นมีความ
เหมาะสมสามารถปฏิบตังิานไดอ้ย่าง
ปลอดภยั 

 
.462** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดียวกนั 

5.องคก์รของทา่นมีอปุกรณป์อ้งกนั เชน่ 
ปลอกนิว้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสมกบัผูป้ฏิบตังิาน 

.395** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

6. องคก์รของทา่นมีการตรวจสอบระบบการ
รกัษาความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

.338** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

สภาพการท างานที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขภาพโดยรวม 

.457** .000 ปาน
กลาง 

เดยีวกัน 
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ตาราง 33  (ตอ่)  
(n=400) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig.      
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัม 
พันธ ์

ทศิทาง 

โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล 
7. องคก์รของทา่นมีการฝึกอบรม
พนกังานท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่งาน 

.432** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

8. องคก์รของทา่นเปิดโอกาสใหมี้
ความกา้วหนา้ในต าแหนง่หนา้ท่ี 

.484** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

9. ท่านมีความอิสระในการใช้
ความสามารถ ตามความถนดัในการ
ปฏิบตังิาน ตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 

. 
515** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

เดียวกนั 

โอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคคลโดยรวม 

 
.570** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดยีวกัน 

ความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน 
10. ทา่นมีโอกาสเล่ือนต าแหนง่ท่ีสงูขึน้
ตามล าดบัขัน้ 

.474** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

11. ทา่นเช่ือมั่นวา่งานท่ีทา่นท าอยูมี่
ความมั่นคง 

.456** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

12. งานท่ีตอ้งปฏิบตัิอยูน่ัน้ส่งผลใหท้า่น
กา้วหนา้และน าไปสู่ความส าเรจ็ในชีวิต
ท่ีตัง้ไว ้

 
.561** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดียวกนั 

ความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน
โดยรวม 

 
.579** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดยีวกัน 
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ตาราง 33  (ตอ่)  
(n=400) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig.      
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัม 
พันธ ์

ทศิทาง 

การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
13. เม่ือท่านมีปัญหาในการท างาน ทา่น
สามารถขอค าแนะน าและขอความ
ชว่ยเหลือจากเพ่ือนรว่มงานเสมอ 

 
.450** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดียวกนั 

14. องคก์รของทา่นมีการจดักิจกรรมท่ี
สง่เสรมิใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพบปะ
สงัสรรคป์ฏิสมัพนัธก์นั 

 
.522** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดียวกนั 

15. องคก์รของทา่นไดร้บัความชว่ยเหลือ 
หรือรว่มมือกบัองคก์รอ่ืนเป็นอยา่งดี            

.400** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

การบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกันโดยรวม 

 
.555** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดยีวกัน 

ธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร 
16. องคก์รของทา่นมีการประชมุ
สอบถาม ความคิดเห็นเพ่ือน าไปแกไ้ข
ปรบัปรุง 

.602** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

17. องคก์รของทา่นมีการรบัฟังปัญหา 
และขอ้เสนอแนะรว่มกนั 

.599** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

18. องคก์รใหค้วามเคารพตอ่สิทธิสว่น
บคุคล โดยไมก่า้วก่ายเรื่องส่วนตวัของ
บคุลากรทกุคน 

 
.523** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดียวกนั 

ธรรมนูญในองคก์รหรือ
ประชาธิปไตยในองคก์รโดยรวม 

 
.634** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดยีวกัน 
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ตาราง 33 (ตอ่)  

(n=400) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig.      
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัม 
พันธ ์

ทศิทาง 

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น 
19. ทา่นสามารถแบง่เวลาท างาน และ
เวลาสว่นตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

.511** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

20. ทา่นมีเวลาพกัผอ่นท่ีเพียงพอ และมี
เวลาในการดแูลสขุภาพตนเอง 

.483** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

21. ปรมิาณงานท่ีทา่นไดร้บัมอบหมายมี
ความเหมาะสมกบัชว่งเวลาท างานในแต่
ละวนั 

 
.494** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดียวกนั 

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้าน
อื่นโดยรวม 

 
.572** 

 
.000 

 
ปานกลาง 

 
เดยีวกัน 

ลักษณะงานทีเ่ป็นประโยชนต์่อสังคม 
22. องคก์รท่ีทา่นท างานมีกิจกรรม
ชว่ยเหลือสงัคมอยูเ่สมอ 

.473** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

23. องค ์กรของทา่นมีการคดินวตักรรม
ใหม่ๆ เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

.528** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

24.องคก์รของทา่นมีการสรา้งงาน และ 
สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนรอบขา้ง 

.484** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

ลักษณะงานทีเ่ป็นประโยชนต์่อสังคม
โดยรวม 

.575** .000 ปานกลาง เดยีวกัน 

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม .682** .000 ปานกลาง เดยีวกัน 

 
** นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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ผลจากการวิเคราะหต์ามตาราง 33 ผลการทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน มี
ความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

คณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวม มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้
คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้งสอง
ดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรอง
ท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั .682** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือถา้พนกังานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปานกลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง ดงันัน้เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมโดยรวม มีค่า Sig (2 tailed) เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั้น
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั .449** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สภาพการท างานที่ค านึงถงึความปลอดภัยและสุขภาพโดยรวม มีคา่ Sig (2 tailed) 
เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั .457** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

โอกาสในการพัฒนาความของบุคคลโดยรวม มีค่า Sig (2 tailed) เท่ากับ .000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้หมายความว่า  
ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบั
สมมติฐานรองท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .570** แสดงว่ามี
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ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 กลา่วคือ
ถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปานกลาง จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ความม่ันคงและความก้าวหน้าในงานโดยรวม มีค่า Sig (2 tailed) เท่ากับ .000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้หมายความวา่ ตวั
แปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบั
สมมติฐานรองท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .579** แสดงว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 กลา่วคือ
ถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปานกลาง จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกันโดยรวม มีคา่ Sig (2 tailed) เทา่กบั 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั้น
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์ันอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .555** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กรโดยรวม มีค่า Sig (2 tailed) 
เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั .634** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่นโดยรวม มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากบั .000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้หมายความวา่ ตวั
แปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบั
สมมติฐานรองท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .572** แสดงว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 กล่าวคือ
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ถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปานกลาง จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ลักษณะงานที่เป็นประโยชนต์่อสังคมโดยรวม มีค่า Sig (2 tailed) เท่ากับ .000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้หมายความวา่ ตวั
แปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบั
สมมติฐานรองท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .575** แสดงว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 กล่าวคือ
ถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปานกลาง จะ
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานที่ 3 ความผูกพัน มีความสัมพันธกั์บประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานไดด้งันี ้
H0   : ความผกูพนั ไม่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน

ในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1   : ความผกูพนั มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานใน

สายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 34 แสดงการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนัองคก์รกบัประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig.      

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัม 
พันธ ์

ทศิทาง 

ความเชื่อม่ันทีจ่ะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
1.ทา่นมีความภาคภมูิใจท่ีไดเ้ป็นสว่น
หนึ่งขององคก์ร 

.619** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

2. ท่านเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รท่ีมีสว่น
ในการพฒันาและท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเรจ็ 

.690** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

3.ทา่นยอมรบัในวฒันธรรมองคก์รของ
ทา่น 

.665** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความเชื่อม่ันทีจ่ะยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์รโดยรวม 

.730*** .000 สูง เดยีวกัน 

ความเตม็ใจและทุ่มเทเพื่อประโยชนข์ององคก์ร 
4.ทา่นไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถอยา่ง
เตม็ท่ีในการปฏิบตังิานท่ีไดร้บั
มอบหมาย 

.731** .000 สงู เดียวกนั 

5.ทา่นทุม่เทแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบตังิานอย่างสม ่าเสมอ 

.457** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

6.ทา่นยอมเสียสละและอทุิศตนเพ่ือ
ประโยชนข์ององคก์ร 

.432** .000  ปานกลาง เดียวกนั 

ความเตม็ใจและทุ่มเทเพื่อ
ประโยชนข์ององคก์รโดยรวม 

.634** .000 ปานกลาง เดยีวกัน 
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ตาราง 34 (ตอ่)  
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig.      
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพั

นธ ์

ทศิทาง 

ความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชิกภาพขององคก์ร 
7. ทา่นรูส้กึผกูพนักบัองคก์รนี ้จนไมค่ดิจะ
ลาออกไปท างานท่ีอ่ืน 

.471** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

8. ท่านรูส้กึกบัองคก์รนี ้เปรียบเสมือนบา้น
หลงัท่ีสองของทา่น 

.511** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

9. เม่ือคนพดูถึงองคก์รของท่านในทางท่ีไม่
ดี ทา่นจะพดูแกต้า่งใหก้บัองคก์รของทา่น 

.637** .000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชิกภาพของ
องคก์รโดยรวม 

.584*** .000 ปานกลาง เดยีวกัน 

ความผูกพันองคก์รโดยรวม .732** .000 สูง เดยีวกัน 

 
** นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
ความผูกพันองคก์รโดยรวม มีค่า Sig (2 tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าว
ขา้งตน้มีความสมัพนัธก์ันอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้
โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .732** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั
ในระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอมีระดบัความผกูพนัในระดบัสงู จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสูง 
ดงันัน้เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

ความเชื่ อ ม่ันที่ จะยอมรับเ ป้าหมายและค่า นิยมขององค์กรโดยรวม   
มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) นัน้หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ .730** แสดงว่ามีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กลา่วคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานใน
ระดบัปานกลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กรโดยรวม  มีค่า Sig (2 tailed) 
เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 นัน้คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) นัน้
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั .634** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

ความปรารถนาที่จะคงสมาชิกภาพขององคก์รโดยรวม มีคา่ Sig (2 tailed) เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั้นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั้น
หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .584** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 35 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1  ลกัษณประชากรศาสตรข์องพนกังานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน อายงุาน แตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
- พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกตา่งกนั 

Independent 
Sample t-test 

ปฏิเสธสมมตฐิาน 

- พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพใน
การท างานแตกตา่งกนั 

One Way ANOVA 
F-test 

ปฏิเสธสมมตฐิาน 

- พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกตา่งกนั 

Independent 
Sample t-test 

ปฏิเสธสมมตฐิาน 

- พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมี
ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

One Way ANOVA 
F-test 

ปฏิเสธสมมตฐิาน 

- พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมี
ประสิทธิภาพในการท างานแตกตา่งกนั 

One Way ANOVA 
F-test 

ปฏิเสธสมมตฐิาน 

- พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอท่ีมีอายงุานแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพ
ในการท างานแตกตา่งกนั 

One Way ANOVA 
F-test 

ปฏิเสธสมมตฐิาน 
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ตาราง 35 (ตอ่)  

สมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 
สมมตฐิานที ่2 คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธกั์บประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานในสายงานของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- การไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยตุธิรรม 

Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 

- สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความ
ปลอดภยัและสขุภาพ 

Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 

- โอกาสในการพฒันาความของบคุคล Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 
- ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 
- การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างาน
รว่มกนั 

Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 

- ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยใน
องคก์ร 

Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 

- ความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 
- ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 
สมมตฐิานที ่3 ความผูกพัน มีความสัมพันธกั์บประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
ในสายงานของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
- ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและ
คา่นิยมขององคก์ร 

Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 

- ความเตม็ใจและทุม่เทเพ่ือประโยชนข์อง
องคก์ร 

Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 

- ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพของ
องคก์ร 

Pearson Correiation ยอมรบัสมมตฐิาน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และ ข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตและความผูกพันองค์กร ท่ี มีความสัมพันธ์กับ

ประสิท ธิภาพ ในการท างาน  ของพนั กงานในสายงานของอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าขอ้มูลจากการศึกษาครัง้นีม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา วางแผนและ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่ม
สงูขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้จดุมุง่หมายไวด้งันี ้

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ได้แก่ ปัจจัยด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน  อายุงาน ของ
พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอ ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของบคุคล ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างาน
รว่มกัน ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิต
ดา้นอ่ืน ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างาน 
ของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่  ด้านความเช่ือมั่ นท่ีจะยอมรับ
เป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์รท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. เพ่ือใหท้ราบถึงคณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานใน

สายงานอุตสาหกรรมเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการองคก์ร เพ่ือท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในงานอตุสาหกรรมเพิ่มสงูขึน้ 

2.น าข้อมูลท่ีไดไ้ปใช้ในการปรบัปรุง และ พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการของ
บรษิัทตา่งๆท่ีด าเนินกิจการอตุสากรรมสิ่งทอ เพ่ือท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูในการปฏิบตังิาน ซึ่งจะ
ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมสิ่งทอไทยกบัประเทศตา่งๆ 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1.ปัจจยัดา้นลกัษณประชากรศาสตรข์องพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุงาน แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน แตกตา่งกนั 

2.ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัดา้นความผูกพันต่อองคก์ร มีความสมัพันธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานในสายงานของอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้คือ พนกังานท่ีท างานในสายอตุสาหกรรมสิ่งทอใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ พนักงานท่ีท างานในอตุสาหกรรมสิ่งทอใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้
สตูรของนราศรี ไววานิชกลุ (2552) โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% คา่ความ
ผิดพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดขึน้ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คนเพิ่มจ านวน  
ตวัอยา่ง 15 คน จะไดเ้ทา่กบั 400 คน   

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  
การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยจัดล าดับเนื ้อหาข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลท่ีต้องการเป็น 4 ส่วน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูในลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดฉ้ล่ียตอ่เดือน อายงุาน มีลกัษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว ( Closed-Ended Question) จ านวน 6 ขอ้ โดยใช้
ระดับการวัดขอ้มูลประเภทนามก าหนด (Nominal Scale) จ านวน 2 ข้อ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ
สมรส ขอ้มูลประเภทจดัล าดบั (Ordinal Scale) จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียตอ่เดือน และอายงุาน 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั คณุภาพชีวิตในการท างาน ใชว้ดัความ
คิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งท าการศึกษา 8 ดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ คือ ดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ 
ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล 
ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกัน 
ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืน 
ดา้นลักษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสังคม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอรท์ สเกล 
(Likert Scale) เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรใช้วัดความ
คิดเห็นความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งท าการศกึษา 3 ดา้น ดา้นละ 3 ขอ้ คือ ดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและค่านิยมของ
องคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิก
ภาพขององคก์รลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอรท์สเกล (Likert Scale) เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

สว่นท่ี 4 แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 11 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบลิเดอรท์ สเกล (Likert Scale) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval 
Scale) มี 5 ระดบั 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์ก ร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลู เพ่ือน ามาวิเคราะหต์ามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Date) ไดม้าจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม
จากการสุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน ในโรงงาน บรษิัทหรือองคก์รท่ีเลือกท าการวิจยั โดยตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเอกสารทกุฉบบั คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณน์ ามาวิเคราะหท์างสถิติ
ตอ่ไป 
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2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากต ารา 
หนังสือวิชาการ เอกสารและบทความงานวิจัยจากข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมไว้ สืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอรเ์น็ต ใชเ้ป็นแนวทางในการท างานวิจยัครัง้นี ้

 
การกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจะท าการวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดร้บัมาทัง้หมด 
น ามาการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. ท าการตรวสอบขอ้มูล (Editing) โดยคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์
ในการตอบ และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 

2 ท าการลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามปลายปิดท่ีมีความถูกตอ้ง ข้อมูล
สมบรูณค์รบถว้น มาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว ้

3. ประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป
เพ่ือวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาและเชิงอนมุานตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มูล และประเมินผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิต ิ
แลว้จงึน าขอ้มลูไปวิเคราะหเ์พ่ือหาคา่สถิต ิดงันี ้

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบาย
คณุลกัษณะ ของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุงาน แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) และความถ่ี (Frequency) 

สว่นท่ี 2 คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นการไดร้บัคา่ตอบแทน
ท่ีเพียงพอ ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของบคุคล ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างาน
รว่มกัน ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร ดา้นความสมดลุระหว่างงานกบัชีวิต
ด้านอ่ืน ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  เเสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ส่วนท่ี 3 ความผูกพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ยดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบั
เป้าหมายและคา่นิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร ดา้นความ
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ปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร การแสดงผลเป็นค าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

สว่นท่ี 4 ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานในการวิจยั ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิด ิSPSS โดยใชส้ถิตใินการวิเคราะห ์ดงันี ้

2.1 ใช้ส ถิติ  Independent Sample t-test ทดสอบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั เพ่ือใชท้ดสอบสมมตฐิานดา้นเพศ 

2.2 ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One-Way Analysis 
of Variance) ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือใชท้ดสอบ
สมมตฐิานดา้นอาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอายงุาน 

2.3 ใชส้ถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปร 3 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิต และความผกูพนัองคก์รกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ผลการศกึษาคณุภาพชีวิตและความผูกพนัองคก์รท่ีมีความสัมพนัธก์ับประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณา 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานในสายงาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพศพบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมีจ  านวน 313 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 78.3 และเพศชายมีจ านวน 87 คนคดิเป็นรอ้ยละ 21.8 ตามล าดบั 
อายุพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 179 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 44.8 รองลงมาอายุ 21 – 30 ปี จ  านวน 106 คนคิดเป็นรอ้ยละ 26.5 ถัดมา  
อายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 90 คนคิดเป็นรอ้ยละ 22.5 ถัดมาอายุ 51ปีขึน้ไป จ านวน 19 คนคิดเป็น
รอ้ยละ 4.8 และสดุทา้ยอายตุ  ่ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี จ  านวน 6 คนคดิเป็นรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 
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สถานภาพพบว่าผู้ ท่ี ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด  
จ านวน 239 คนคิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 143 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 35.8 และ หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 18 คนคดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาพบว่าผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีจ  านวน 298 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.5 รองลงมา ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  
จ  านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19 และ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 26 คนคิดเป็น
รอ้ยละ 6.5 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 145 คนคิดเป็นรอ้ยละ 36.3 รองลงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท จ านวน 130 คนคิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ถดัมามีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนมากกว่า
หรือเท่ากับ 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 53 คนคิดเป็นรอ้ยละ 13.3 ต่อมารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 46 คนคิดเป็นรอ้ยละ 11.5 และมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนต ่ากวา่หรือ
เทา่กบั 10,000 บาทมีจ านวน 26 คนคดิเป็นรอ้ยละ 6.5 ตามล าดบั 

อายุงาน พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายงุานอยู่ท่ี 17 ปีขึน้มีจ  านวน 
104 คนคิดเป็นรอ้ยละ 26 และ อายุงาน 1 – 4 ปี มีจ  านวน 104 คนคิดเป็นรอ้ยละ 26 รองลงอายุ
งานคือ 5-8 ปี มีจ  านวน 101 คนคิดเป็นรอ้ยละ 25.3 ถดัมามีอายุงาน 9 – 12 ปี จ  านวน 59 คนคิด
เป็นรอ้ยละ 14.8  และ อายงุาน 13 – 16 ปีจ  านวน  59 คนคดิเป็นรอ้ยละ 8 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน
ในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานใน

สายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̅  = 3.40) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานในระดบัดี 4 ดา้นคือ ดา้น

ความสมดุลของชีวิตในการท างาน (x̅  = 3.71) ด้านสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภัย  

(x̅  = 3.55)ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกัน (x̅  = 3.55)  ดา้นโอกาสในการ

พัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคคล (x̅  = 3.42) และ คุณภาพชีวิตในการท างานระดบัปาน

กลาง 4 ดา้น คือดา้นลักษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสังคม (x̅  = 3.39) ดา้นธรรมนูญในองคก์ร

หรือประชาธิปไตยในองคก์ร (x̅  = 3.37) ดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน (x̅  = 3.20) 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม (x̅  = 3.02)  โดยมีค่าเฉล่ีย ตามล าดบั ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้
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ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คดิเห็นตอ่ดา้นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุิธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅  = 3.02) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ท่านไดร้บั

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีท่านปฏิบัติอยู่  (x̅  = 3.28) ท่านได้รบัค่าตอบแทน

เพียงพอส าหรบัการใชจ้่ายตามรูปแบบการใชชี้วิตในปัจจบุนั (x̅  = 2.93) และท่านพอใจในอตัรา

การขึน้เงินเดือนท่ีทา่นไดร้บั (x̅  = 2.85) ตามล าดบั 

ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ดา้นดา้นสภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั โดยรวมอยู่ในระดบั

ดี (x̅  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัดีมี 2 ขอ้
คือ สภาพแวดลอ้มในองคก์รของท่านมีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัย   

(x̅  = 3.73) องคก์รของท่านมีการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ  

(x̅  = 3.67)  และระดับปานกลาง 1 ข้อคือ องคก์รของท่านมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ปลอกนิว้  

ท่ีเพียงพอ เหมาะสมกบัผูป้ฏิบตังิาน(x̅  = 3.26) ตามล าดบั  
ด้ านโอกาสในการ พัฒนาความ รู้ความสามารถของ บุคคล   

ผู้แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านโอกาสในการพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคคล 

โดยรวมอยู่ในระดับดี(x̅  = 3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดบัดี คือท่านมีความอิสระในการใชค้วามสามารถตามความถนดัในการปฏิบตัิงานตาม

หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย (x̅  = 3.70) และ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง คือ 

องคก์รของท่านมีการฝึกอบรมพนกังานท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงาน (x̅  = 3.36) และองคก์รของ

ทา่นเปิดโอกาสใหมี้ความกา้วหนา้ในต าแหนง่หนา้ท่ี (x̅  = 3.21)  
ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อดา้นความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅  = 3.20) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง คือท่านเช่ือมั่น

ว่างานท่ีท่านท าอยู่มีความมั่นคง (x̅  = 3.32) งานท่ีตอ้งปฏิบตัิอยู่นัน้ส่งผลใหท้่านก้าวหนา้และ

น าไปสู่ความส าเร็จในชีวิตท่ีตัง้ไว ้(x̅  = 3.18) และ ท่านมีโอกาสเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึน้ตามล าดบั

ขัน้ (x̅  = 3.10)  
ด้ านการบู รณ าการทางสั งคมห รือการท างาน ร่วม กัน  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคดิเห็นตอ่ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกนั โดยรวมอยูใ่น

ระดบัดี (x̅  = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี 
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2 ขอ้ คือ เม่ือท่านมีปัญหาในการท างาน ท่านสามารถขอค าแนะน าและขอความช่วยเหลือจาก

เพ่ือนร่วมงานเสมอ (x̅  = 3.87) องคก์รของท่านไดร้บัความช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับองคก์รอ่ืน

เป็นอยา่งดี (x̅  = 3.50) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง คือ องคก์รของทา่น

มีการจดักิจกรรมท่ีสง่เสรมิใหพ้นกังานไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคป์ฏิสมัพนัธก์นั (x̅  = 3.29)    
ด้ านธรรมนูญ ในองค์กรห รือประชาธิปไตยในองค์กร  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ดา้นธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (x̅  = 3.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นใน
ระดบัดี 1 ขอ้ คือองคก์รใหค้วามเคารพตอ่สิทธิสว่นบคุคล โดยไม่กา้วก่ายเรื่องสว่นตวัของบคุลากร

ทุกคน (x̅  = 3.56) และผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ องคก์ร

ของท่านมีการรบัฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะรว่มกนั (x̅  = 3.32) และองคก์รของท่านมีการประชมุ

สอบถาม ความคดิเห็นเพ่ือน าไปแกไ้ขปรบัปรุง (x̅  = 3.24) ตามล าดบั 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อดา้นความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืน  โดยรวมอยู่ในระดับดี(x̅  = 3.71) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี คือ ท่านมีเวลาพกัผ่อนท่ี

เพียงพอ และมีเวลาในการดแูลสขุภาพตนเอง (x̅  = 3.77) ทา่นสามารถแบง่เวลาท างาน และเวลา

ส่วนตวัไดอ้ย่างเหมาะสม (x̅  = 3.75) และ ปริมาณงานท่ีท่านไดร้บัมอบหมายมีความเหมาะสม

กบัชว่งเวลาท างานในแตล่ะวนั (x̅  = 3.61) 
ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅  = 3.39) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี  2 ขอ้ คือองคก์รท่ี

ท่านท างานมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ (x̅  = 3.45) องคก์รของท่านมีการคิดนวัตกรรม

ใหม่ๆเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม (x̅  = 3.45) และความคดิเห็นในระดบัปานกลางคือ องคก์ร

ของทา่นมีการสรา้งงาน และ สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนรอบขา้ง (x̅  = 3.27) 
ส่วนที ่3 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับความผูกพันองคก์รของพนักงานในสาย

งานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความผูกพันองคก์รของพนักงานในสาย

งานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅  = 3.78) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าพนักงานมีความผูกพนัธอ์งคก์รในระดบัมาก 3 ดา้นคือ ดา้นความเต็มใจและ

ทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร (x̅  = 4.01) ดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
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ขององคก์ร (x̅  = 3.67) และ ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร  (x̅  = 3.65) 
ตามล าดบัซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ด้านความเชื่อม่ันที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อดา้นความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นในระดบัมาก 3 ขอ้ คือ ท่านเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รท่ีมีส่วนในการพฒันาและท าใหอ้งคก์ร

ประสบความส าเร็จ (x̅  = 3.76) ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร (x̅  = 3.63)

และ ทา่นยอมรบัในวฒันธรรมองคก์รของทา่น(x̅  = 3.63) ตามล าดบั 
ด้ านความเต็ม ใจและทุ่ม เทเพื่ อประโยชน์ขององค์กร  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (x̅  = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั

มาก 3 ขอ้ คือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ (x̅  = 4.17) ท่านไดใ้ช้

ความรูค้วามสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมาย (x̅  = 4.05) และท่านยอม

เสียสละและอทุิศตนเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร (x̅  = 3.81)  
ด้านความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชิกภาพขององคก์ร ผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นต่อดา้นความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(x̅  = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก 3 ขอ้ 

คือ เม่ือคนพดูถึงองคก์รของท่านในทางท่ีไม่ดี ท่านจะพดูแกต้า่งใหก้บัองคก์รของท่าน (x̅  = 3.78) 

ท่านรูส้ึกผูกพันกับองคก์รนี ้จนไม่คิดจะลาออกไปท างานท่ีอ่ืน  (x̅  = 3.61) และ ท่านรูส้ึกกับ

องคก์รนี ้เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของทา่น (x̅  = 3.54) ตามล าดบั 
ส่วนที ่4 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน

ในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน

ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (x̅  = 3.81) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัสงู ไดแ้ก่ ท่านปฏิบตัิงาน

ตามความรบัผิดชอบและใชทุ้กทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มท่ี  (x̅  = 4.21) ท่านมีการพฒันา

ตวัเอง ใหมี้ความรูค้วามเช่ียวชาญในงานท่ีท าอยู่เสมอ (x̅  = 3.99) ภายในองคก์รของท่านมีการ

ช่วยเหลือกนัในการท างานดว้ยความเต็มใจ เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (x̅  = 3.91) ท่านมีการ

ติดตาม ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพ่ือไม่เกิดการผิดพลาดในการท างานครัง้ต่อไป  (x̅  = 3.88) 



 109 

องคก์รของท่านมีการตัง้เปา้หมายท่ีสงูขึน้โดยใชท้รพัยากร บคุคลท่ีเทา่เดิม และ สามารถปฏิบตัิได้

ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้(x̅  = 3.77)ภายในทีมงานของท่านมีการแบ่งปันทักษะและประสบการณ ์

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ (x̅  = 3.77)ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (x̅  = 3.76)ทุกคนในองค์กรของท่านจะช่วยแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาท่ีมี

ผลกระทบต่อเป้าหมาย ก าไรขององคก์ร (x̅  = 3.74)ภายในทีมงานของท่านมีการประชุมเพ่ือ

แกปั้ญหากันอย่างตรงไปตรงมา (x̅  = 3.68)ในองคก์รของท่านมีการปรบัปรุงวิธีการท างานใหมี้

ความคล่องตัวเสมอ เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  (x̅  = 3.65) องค์กรของท่านมีการ

ตดิตอ่ส่ือสารท่ีชดัเจน ถกูตอ้งรวดเรว็(x̅  = 3.56) ตามล าดบั 
ตอนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมาน 

การทดสอบสมมตฐิาน ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐานที่ 1 พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อายุงานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั พบวา่ 

สมมติฐานท่ี 1.1 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขต 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2 พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขต 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.3 พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีสถานภาพ แตกต่าง
กัน  มีประสิท ธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานในสายงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอในเขต กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยแตกตา่งกนั 2 คูไ่ดแ้ก่ 
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พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด กบั สมรส/อยูด่ว้ยกนั จากการวิเคราะหพ์บวา่คา่ sig. 
เท่ากบั .006 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 และ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด กบั หม่าย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จาก
การวิเคราะหพ์บว่าค่า sig. เท่ากับ .009 ซึ่งนอ้ยกว่า .01 หมายความว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพ
โสดมีประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม แตกต่างจากพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน 
และ หมา่ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สมมติฐานท่ี 1.4 พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานในสายงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอในเขต กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานในสายงานอุตสาหกรรม
สิ่งทอในเขต กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.6 พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีอายุงาน แตกตา่งกนั 
มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขต 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5 จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 คณุภาพชีวิตในการท างาน มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมิตฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวม  มี
ความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .682** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับปานกลาง จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
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คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการได้รับค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
การไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากับ 
.449** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานใน
ระดบัปานกลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและ
สุขภาพ 

สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและสุขภาพมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) 
มีคา่เท่ากบั .457** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือถ้าพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานในระดบัปานกลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่ มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความของบุคคล  
โอกาสในการพฒันาความของบุคคลมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากบั .570** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน  
ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงานมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .579** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  
การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกัน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากับ 
.555** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกัน ในระดบัปานกลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร 
ธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์รมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากับ 
.634** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์รในระดบัปานกลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตด้านอื่น 
ความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืนมีความสัมพันธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน

ของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ี
ระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .572** 
แสดงวา่มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านลักษณะงานทีเ่ป็นประโยชนต์่อสังคม 
ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของ

พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 
.01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีคา่เท่ากบั .575** แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปาน
กลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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สมมติฐานที่ 3 ความผกูพนัองคก์ร มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมิตฐาน พบว่า ความผูกพันองค์กรโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ ์(r) มีค่าเท่ากับ .732** แสดงว่ามีความสัมพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัสูงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 กลา่วคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพ
ชีวิตในการท างานในระดับสูง จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับสูง 
ดงันัน้เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

ความผูกพันองค์กร ด้านความเชื่อม่ันที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร 

ความเช่ือมั่ น ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานรองท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ ์(r) มีค่าเท่ากับ .730** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัสูง 
จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัสงู 

ความผูกพันองคก์ร ด้านความเตม็ใจและทุ่มเทเพือ่ประโยชนข์ององคก์ร 
ความเต็มใจและทุ่มเทเพ่ือประโยชนข์ององคก์รมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) มีค่าเท่ากับ 
.634** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนกังานในสาย
งานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในระดบัปานกลาง จะท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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ความผูกพันองคก์ร ด้านความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชิกภาพขององคก์ร 
ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์รมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน

การท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสิถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากบั .584** แสดงว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนกังาน
ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานในระดับปานกลาง จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการศกึษาวิจยัเรื่องคณุภาพชีวิตและความผกูพนัองคก์รท่ีมีความสมัพนัธก์บั
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถน าผลการทดสอบสมมตฐิานมาอภิปรายไดด้งัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานที่ 1 พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุ
งานท่ีแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 

1. พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากเพศชายและเพศหญิง ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอนัน้มีโอกาสใช้
ทกัษะความสามารถในการท างานท่ีเท่าเทียมกันซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ    กฤตเมธ เลขา
(2561)ไดศ้ึกษาความสมัพันธร์ะหว่างแรงจงูใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการท างาน ของ
พนกังานบริษัท ไฮท ์ควอลิตี ้การเ์มน้ท ์จ ากดัท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างาน ไม่
แตกตา่งกนั 

2. พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพใน
การท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้  เน่ืองจากก่อนการรบัสมคัรพนักงานเขา้มาท างานทางองคก์รไดมี้การก าหนด
อายขุองพนกังานแตล่ะต าแหน่งงานแลว้ เป็นผลใหต้วัแปรดา้นอายุงานแตกตา่งกนัมีประสิทธิภาพ
ในการท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา เปรมฤทัย(2556) ศึกษาเรื่อง
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานประกนัชีวิตแห่งหนึ่ง พบว่าพนกังานท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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3. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอท่ี มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากพนกังานในอตุสาหกรรมสิ่งทอมีสถานภาพโสดและสมรส
แลว้ท าให้พนักงานสนใจท างาน และมีสมาธิเก่ียวกับการท างานท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ท างานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัสวิน พรสุทธิสินธุ์(2557) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ มี
ความสัมพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าสถาพภาพท่ีแตกตา่งกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในรา้นสะดวกซือ้ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานหลกั  

4. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากพบว่าพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่จบ
ปรญิญาตรี รอ้ยละ 74.5 และพนกังานท่ีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี ซึ่งพนกังานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่เรียนทางสายงานวิชาชีพท่ีตรงมาเฉพาะดา้น จึงท าใหมี้ทกัษะในเรื่อง
ของสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งส่งผลให้ตัวแปรด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสรุะ วงศแ์สง(2553) ศกึษา
เรื่อง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก 
จ ากดั พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกตา่งกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

5. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกับ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากพนักงานยอมรบัในรายไดท่ี้ทางองคก์รไดใ้หต้ัง้แต่เขา้มา
ท างานจึงท าให้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
อาทิตย ์ป้อมสัมฤทธ์ิ(2556) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
วิศวกร พบว่าวิศวกรทุกกลุ่มรายไดต้่อเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
วิศวกรไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิตท่ีิระดบั 0.05 

6. พนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ท่ี มี อายุงานแตกต่างกัน  มี
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีอายุงานแตกตา่ง
กนั สามารถท างานในต าแหน่งงานของตวัเองไดโ้ดยมีประสิทธิภาพโดยอายแุตกตา่งกนัไม่มีผลใน
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การปฏิบัติงานร่วมกันดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวิทยา จูงหัตถการสาธิต (2552) ศึกษา
ความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท แอดวานซ ์ดาตา้เน็ตเวอรค์ 
คอมมูนิเคชั่นส ์จ  ากัด พบว่าอายุงานท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน  
บรษิัท แอดวานซ ์ดาตา้เน็ตเวอรค์ คอมมนูิเคชั่นส ์จ ากดั ไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.5 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 คณุภาพชีวิตในการท างาน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธก์ับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือถ้าพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยุติธรรม ส าหรบัค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตในปัจจุบันจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน
โดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของพัสวีภรณ์ วสุสิริกุล (2560) ได้
ท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวดัปทุมธานี  พบว่า
วิศวกรไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับต าแหน่งงานและปริมาณงานท่ีรบัผิดชอบ พอใจในอตัรา
การขึน้เงินเดือน ซึ่งไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอส าหรบัการใชจ้า่ยตามสภาวะเศรษฐกิจใน 
ปัจจุบนัท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง และ สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ รุ่งอรุณ(2557) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความ
ผกูพนัตอ่องคก์ารของบคุลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ พบว่า พบวา่คณุภาพชีวิต
การท างานด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ค่าตอบแทนท่ีได้รบัจากระบบราชการจะไม่สูงเท่ากับระบบเอกชน แต่ก็ไม่ตอ้งเส่ียงกับระบบ
เศรษฐกิจท่ีผกพนั 

2. สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไดร้บัสภาพ
การท างานท่ีมีความปลอดภัยและสถานท่ีท างานท่ีไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนกังาน จะท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบัแนวคดิของปณิชา  
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ดีสวสัดิ ์(2550) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดของคณุภาพชีวิต ซึ่งหมายถึง การพฒันาใหบ้คุคลนัน้ๆมีสภาพ
ความเป็นอยู่ ท่ี ดีโดยให้พนักงานมีสภาพการท างานท่ีดีอยู่ภายใต้การท างานท่ีเหมาะสม  
มีความปลอดภยั ไดร้บัประโยชนแ์ละสิทธิตา่งๆ อยา่งยตุิธรรมและเสมอภาคในสงัคม ผลของงานท่ี
มีตอ่พนกังาน ซึ่งเกิดจากการปรบัปรุงหนว่ยงานและลกัษณะงานตอ่ไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกฤตเมธ เลขาวิจิตร (2561) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนกังานบริษัท ไฮท ์ควอลิตี ้การเ์มน้ท ์จ  ากดั ผลการศกึษาพบว่า 
แรงจงูใจปัจจยจังูใจในดา้นความส าเร็จของงานและ ปัจจยัค า้จนุในดา้นสภาพการท างานมีผลตอ่
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นคณุภาพ อย่างมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากพนกังาน
ตอ้งการท่ีจะมีความรูส้ึกประสบความส าเรจ็ในดา้นการท างาน และสภาพอาคาร สถานท่ี อปุกรณ์
มีความพรอ้มเอือ้อ านวยตอ่การท างาน จงึท าใหส้ามารถผลิตผลงานออกมามีคณุภาพมากท่ีสดุ 

3.โอกาสในการพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคคล  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอไดร้บัโอกาส
ในการพฒันาความรูค้วามสามารถโดยทางองคก์รมีการจดัส่งไปอบรม เพ่ือเพิ่มทกัษะใหพ้นกังาน
มีทกัษะเพิ่มขึน้จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของวรรณรตั  ค  าสด (2553) ไดศ้ึกษาคณุภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจใน
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีส่งผลตอประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัพบว่าคณุภาพของงานเม่ือเทียบกับ
บคุคลอ่ืนมีความสมัพนัธก์ับคณุภาพชีวิตการท างานดา้นโอกาศท่ีไดใ้ชแ้ละพฒันาความสามารถ
ของบคุคล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลกัแสดงว่าตวัแปรทัง้
สองมีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 

4.ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทาง
สิถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกล่าวคือถ้าพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับความมั่ นคงและ
ความก้าวหน้าในงานจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง
สอดคลอ้งกับและสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพจนี ฐอสุวรณ (2549) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร การรบัรูค้วามสามารถของตน ความเครียดและคณุภาพชีวิตในการ
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ท างานของพนกังงานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเสือ้ผา้แห่งหนึ่ง พบว่าคณุภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพนกังานในโรงานอุตสาหกรรมผลิตเสือ้ผา้ท่ี
ท าการศึกษามีคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความก้าวหนา้และมั่นคงในงานอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

5.การบูรณ าการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยพนกังานในสายงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีปฏิบัติงานภายในโรงงานเดียวกันหรือต าแหน่ง ส่วนใหญ่สามารถให้
ค  าปรกึษาและคอยสอนงานเพ่ือนรว่มงานท่ีท างานอยูใ่นต าแหนง่เดียวกนั เชน่ การสอนเทคนิคการ
เย็บ การใหค้  าแนะน าเก่ียวกับการออกแบบ  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอวยพร ปานหนู (2558) 
ศกึษาเรื่อง คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
ไทยในบรษิัทขา้มชาตญ่ีิปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างาน
ร่วมกันมีความสมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยมี
ความสมัพนัธไปในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง และ สอดคลอ้งงานวิจยัของนาจรีย ์ 
ทองวนิช (2557) ศกึษาเรื่องคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน ของ
พนกังานใน บริษัท อิมเมจ โลโก ้จ  ากัด พบว่าดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบรูณาการทาง
สงัคม ภาพรวมรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง แต่มีเพียงค าถามเก่ียวกับ “องคก์รของท่านมีการ
ท างานสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน” ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ภายในองคก์รมีวฒันธรรมองคก์รแบบ
ครอบครวั และพนกังานสว่นใหญ่เป็นบคุคลในพืน้ท่ีใกลเ้คียงโรงงาน ทิศทางในการตอบขอ้ค าถาม
ดงักลา่วจงึอยูใ่นระดบัดี  

6.ธรรมนูญ ในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือถ้าพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถ
แสดงออกความคิดเห็น และ เสนอแนะเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ  เพ่ือให้งานท่ีปฏิบัติอยู่นั้นมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสธีุรชัต ์ศิรปิณุย(์2552) ศกึษาเรื่อง คณุภาพชีวิตใน
การท างานของพนกังานในโรงานอตุสาหกรรมเครื่องนุง่หม่ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศกึษา 
บริษัท โรงงานฟุตบอลลไ์ทย สปอรต์ติง้กู๊ดส ์จ ากดั(FBT) พบว่าพนกังานมีระดับคณุภาพชีวิตการ
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ท างานด้านประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.42) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่พนกังานมีระดบัคณุภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัปานกลางทกุขอ้ 

7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตดา้นอ่ืน มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพใน
การท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญั
ทางสิถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมตฐิานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัปานกลางกล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไดร้บัความสมดลุระหว่างงาน
กบัชีวิตดา้นอ่ืน จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลางสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของของวรรณรตั  ค  าสด(2553) ไดศ้กึษาคณุภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจ
ในชีวิตความเป็นอยู่ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั พบว่าคณุภาพของงานเม่ือเทียบกบั
บุคคลอ่ืนมีความสมัพันธก์ับคณุภาพชีวิตการท างานดา้นบทบาทของการท างานท่ีมีความสมดุล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.1ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานหลักมีความสัมพันธ์ใน  
ระดบัปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอกลกัษณ ์ข าทวี. (2556) ไดศ้กึษาคณุภาพชีวิต
ของบคุลากรท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองเพชรบรุี พบวา่ คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน
มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

8.ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดบัปานกลางกล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอไดท้  างานท่ีมีลกัษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมเพิ่มขึน้ในระดับปานกลาง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสมพงศ ์รตันนุพงศ ์(2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานศนูยข์่าว SMMพบว่าดา้นความเป็นประโยชนต์่อสงัคม 
จากการศกึษาพบวา่พนกังานมีความคดิเห็นตอ่คณุภาพชีวิตในการท างานดา้นความเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดังนั้นบริษัทหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ   
ควรเน้นย า้ให้ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์เล็งเห็นถึงความส าคัญกับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงาน ทั้ง 8 ดา้น เป็นส าคัญ โดยองคก์รหรือบริษัทขนาดเล็กตอ้งคอยทบทวน ถึงนโยบาย
เก่ียวกบัคณุภาพชีวิตทัง้ 8 ดา้นอยู่เสมอและตอ้งมีการเปล่ียนแปลงนโยบายเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต
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ในการท างานของพนกังานในอตุสาหกรรมสิ่งใหท้นักบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมของประเทศท่ีด าเนิน
อยูใ่นขณะนัน้ 

สมมติฐานที่ 3 ความผูกพนัองคก์ร มีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รมีความสมัพันธก์ับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัสงู กลา่วคือถา้พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอยอมรบัในเปา้หมาย
และคา่นิยมขององคก์ร ซึ่งเช่ือวา่องคก์รแห่งนีเ้ป็นองคก์รท่ีอยูแ่ลว้รูส้กึดีและรูส้กึภาคภมูิใจท่ีไดเ้ป็น
ส่วนหนึ่งขององคก์รจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มสูงขึน้ในระดับสูงซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวความคิดของอลัเลน และเมเยอร ์(Allen & Meyer. 1990: 1-18) กล่าวไวว้่า การท่ีเป้าหมาย
ขององคก์รและของบุคคล สามารถร่วมไปในทิศทางเดียวกันได ้หรือเกิดความสอดคล้องกัน   
เม่ือบคุคลพิจารณาแลว้เห็นวา่บรรทดัฐานและระบบคา่นิยมขององคก์รเป็นสิ่งท่ียอมรบัได ้บคุคลก็
จะตัง้ใจท่ีจะยอมรบัจดุหมายนัน้ บุคคลจะประเมินองคก์รและรูส้ึกต่อองคก์รในทางท่ีดี รูส้ึกยินดี
และภาคภูมิใจกบัการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมตา่งๆ 
ขององคก์ร เช่ือมั่นว่าองคก์รจะน าเขาไปสู่ความส าเร็จได ้และมองเห็นแนวทางท่ีจะท าใหอ้งคก์ร
บรรลุถึงเป้าหมายรูส้ึกถึงโอกาสและสามารถประสบความส าเร็จในการท างานได้ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของอารีรตัน ์สีขาว (2555) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธร์ะหว่างการรบัรูภ้าวะผูน้  าการ
เปล่ียนแปลงและคณุภาพชีวิตการท างานกบัความผกูพนัตอ่องคก์ารของพนกังาน บรษิัท ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) ศูนยธ์ุรกิจลูกคา้ผู้ประกอบการ1 พบว่าความผูกพันต่อองคก์ารของ
พนักงานเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น ดา้นความเช่ือมั่นและยอมรบั
เปา้หมายรวมถึงคา่นิยมองคก์รมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

2.ความ เต็ม ใจและทุ่ ม เท เพ่ื อประโยชน์ขององค์กรมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไดท้  างานท่ี
ตวัเองชอบตวัเองอยากท่ีจะท าก็จะมีความสุขมีความเต็มใจท่ีปฏิบตัิหนา้อย่างเต็มความสามารถ
และทุ่ม เท เวลาในการท างานซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ  Herzberg   
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(1986 อา้งใน สมยศ นาวีการ,2540: 148-150) และทฤษฎีแรงจงูใจของ Frederick Herzberg ได้
เสนอทฤษฎีองคป์ระกอบคู ่(Hertzberg’sTwo Factor Theory) ซึ่งสรุปวา่มีปัจจยัส าคญั 2 ประการ 
ท่ีสัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจใหค้นชอบและรกังานปฏิบัต ิ
เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์ร ใหป้ฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้และปัจจัยค า้จุน หมายถึง ปัจจัยท่ีจะค า้จุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับคุคลในองคก์ร บคุคลในองคก์รจะเกิดความ
ไมช่อบงานขึน้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดเิรก สวสัดิด์รงค(์2559) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นปฏิบตัิงาน ความผกูพนัตอ่องคก์รและประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน
ศนูยบ์ริการเชฟโรเลต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธท์ิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด คือ ดา้นงานท่ีรบัผิดชอบ มี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลางกับความผูกพนัต่อองคก์ร ดงันัน้จะเห็นไดว้่า
งานท่ีไดร้บัมอบหมายมีผลตอ่ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามเพ่ือองคก์ร โดยพนกังานส่วนใหญ่
เม่ือไดท้  างานท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นงานท่ีช่ืนชอบสามารถท างานนัน้ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์รมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสิถิติท่ีระดบั .01 จึงเป็นไปตามสมมตฐิานรองท่ีตัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคือถา้พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไดมี้ความปรารานาท่ีจะเป็น
พนกังานขององคก์ร โดยท่ีไม่ยากท่ีจะสบัเปล่ียนโยกยา้ยงานไปยงัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ พนกังาน มี
ความรูส้ึกว่าตวัเองเป็นสว่นหนึ่งขององคก์รมีความเป็นเจา้ขององคก์รจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มสงูขึน้ในระดบัปานกลางสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดิเรก สววัดิด์รงค(์2559) ศกึษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานศนูยบ์ริการเชฟโรเลต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความปราณาอย่าง
แรงกลา้ท่ีจะคงเป็นสมาชิกขององคก์ร โดยรวมมีความสมัพนัธท์ิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง  

ดงันัน้บริษัทหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอควรให้
ความส าคญัพนกังาน โดยมีการจดักิจกรรมการต่างๆ เช่น การจดักิจกรรม outing จดัโครงการพา
พนกังานไปศกึษาดอูย่างตา่งประเทศ และ นอกจากจะใหส้  าคญักบัตวัพนกังานแลว้ยงัสามารถให้
ความส าคญัไปยงัครอบครวัพนกังาน เช่น มีทนุการศกึษาใหก้บับตุรของพนกังาน การท่ีบรษิัทหรือ
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โรงงานมีการให้สวสัดิ์การต่างๆท่ีพิเศษมากกว่าเงินเดือน และพิเศษมากกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
พนักงานก็จะมีความรูส้ึกท่ีอยากจะท างานภายในอุตสาหกรรมสิ่งทอและจะมีความตั้งใจ
ปฏิบตังิาน รูร้กัสกึผกูพนัเป็นเหมือนกบับา้นหลงัท่ีสองของพนกังาน 
ข้อเสนอะแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตและความผูกพันองค์กรท่ี มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้

1.ประชากรศาสตร ์ 
จากผลการวิจัย พบว่า พนักท่ีมีสถานะภาพโสดและสมรสสามารถท างานไดมี้

ประสิทธิภาพมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานหยา่รา้ง ดงันัน้ฝ่ายทรพัยากรบคุคลของแตล่ะบรษิัทควรท่ี
การตรวจสอบสถานในตอนการคดัเลือกพนกังานเขา้มาท างาน และมีพนกังานส่วนใหญ่ท่ีมีอายุ
งาน 17 ปีขึน้ไป จ านวนมากถึง 104 คน จากข้อมูลดังกล่าวฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ควรมีการควรมีวางแผนสรา้งพนกังานท่ีใหมี้ความเช่ียวชาญหากพนกังานเลา่นี ้
มีการลาออก หรือ เกษียณออกไปอาจจะสง่ผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมลดลง และถา้
หากองค์กรไม่สร้างทักษะและเพิ่มความเช่ียวชาญให้กับพนักงานรุ่นหลังอาจส่งผลให้  
การด าเนินงานหยดุชะงัน้ไมมี่ความตอ่เน่ืองของงาน  

2.คณุภาพชีวิตในการท างาน 
2.1 ดา้นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและยตุธิรรม  

องคก์รหรือบรษิัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ ควรมี
นโยบายใหท้างฝ่ายทรพัยากรมนษุยค์วรท าการศกึษาเก่ียวกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ วา่ในอตุสาหกรรม
อ่ืนนัน้มีฐานเงินเดือนเท่าไหร่แลว้ควรน ามาปรบัเปล่ียนเงินเดือน และมีอัตราค่าจา้งตอ้งมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั เน่ืองจากคา่ครองชีพในปัจจบุนัท่ีสงูขึน้หาก
องคก์รไดใ้หค้า่ตอบแทนเท่ากบัคา่แรงมาตรฐานโดยไม่ไดมี้การใหค้า่ตอบแทนท่ีเพิ่มเตมิอาจท าให้
พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอลางานและเปล่ียนการท างานไปท างานในอุตสาหกรรม 
อ่ืนแทน ดงันัน้ควรมีการปรบัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อพืน้ท่ีท่ีองคก์รตั้งอยู่ และควรมีเบีย้เลีย้ง  
เบีย้ขยนั คา่โอทีตา่งๆ เพ่ือเพิ่มก าลงัใจใหพ้นกังาน 

2.2 สภาพการท างานท่ีมีความปลอดภยั  
องคก์รหรือบรษิัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ  ควรมี

การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดโปรง่ มีแสงสว่างท่ีเพียงพอตอ่การท างาน เน่ืองจาก
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อุตสาหกรรมสิ่งทอ ตอ้งมีกระบวนการตัดเย็บซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท างานกับเครื่องจักร หาก
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานไม่ปลอดโปรง่และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จะก่อใหเ้กิดอุบตัิเหตใุนการ
ท างานได ้และยงัตอ้งจดัใหมี้จดุพกัผ่อนหรือมมุผ่อนคลายเพ่ือใหพ้นกังานมานั่งพกัระหว่างวนัเพ่ือ
ลดความเครียดในการท างาน นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมสิ่งทอมีการใชเ้ครื่องจกัรในการท างานซึ่งเป็น
เครื่องจกัรท่ีมีความอันตรายสูง เช่น เครื่องตดัผา้ หมอ้ยอ้มผา้ เครื่องจกัรเหล่านีต้อ้งมีการตรวจ
สมรรถนะะของเครื่องจักรให้พรอ้มอยู่เสมอส าหรบัการท างานเพ่ือใหร้ะหว่างการท างานไม่เกิด
ความผิดพลาดทัง้จะส่งผลเสียตอ่งานใหง้านออกมาไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลเสียกบัคนอาจจะ
เกิดการบาดเจ็บเกิดขึน้ได ้ 

2.3 โอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุคล  
องค์กรหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

องคก์รและผูบ้งัคบับญัชาควรมีส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้การส ารวจจดุพกพร่องในการปฏิบตัิงาน
ของตนเอง เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ นอกเหนือจากนี้ผู้บังคับบัญชา  
ควรส่งเสริมใหพ้นักงานไดพ้ัฒนาตนเอง เช่น การสอนงานการจัดอบรมพนักงานเชิงปฏิบตัิการ 
เพ่ือใหพ้นกังานเกิดทกัษะในการท างาน และส่งใหไ้ปอบรมและดงูานนอกสถานท่ี เพ่ือใหพ้นกังาน
มีวิสยัทศัน ์

2.4 ความมั่นคงและความกา้วหนา้ในงาน  
องค์กรหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

องคก์รดา้นโรงงานอตุสาหกรรมด าเนินกิจการให้ความเจริญเติบโตอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหพ้นกังาน
เกิดความมั่นใจและมั่นคงในการท างาน แนะน าใหอ้งคก์ารวางแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบตัิการ ให้
พนกังานเห็นความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัผลงาน และท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี
และมีความสขุ และท่ีส าคญัหวัหนา้งานตอ้งมีคณุธรรมและจรยิธรรม มีความเป็นธรรมกบัพนกังาน 

2.5 การบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานรว่มกนั  
องค์กรหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

องคก์รควรใหค้วามส าคญักับการจดักิจกรรมรว่มกันระหว่างผูบ้งับญัชาและเพ่ือนรว่มงานในทีม
เดียวกัน เพ่ือนรว่มงานตา่งแผนกตา่งหน่วยงาน เช่น การแข่งกีฬา กิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เพ่ือ
เป็นการกระชบัและสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั อนัจะน ามาซึ่งความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และ
น ามาซึ่งความสามคัคีในองคก์ร ไมมี่การแบง่ชนชัน้ ไม่มีการแบง่พรรคแบง่พวก ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมขององคก์ารมากกว่าส่วนตนเอง ส่งเสริมใหมี้การท างานร่วมกัน โดยประสานความคิด
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ระหว่างเพ่ือนรว่มงานดว้ยกนั ซึ่งจะส่งผลใหพ้นกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งมีพฤติกรรมการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน  

2.6 ธรรมนญูในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร  
องคก์รหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ควรเปิดโอการใหพ้นกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอมีอิสระในการพดู ในการแสดงความคดิเห็น 
 มีสิทธิท่ีจะพูดถึงวิธีการปฏิบัติงานโดยสามารถพูดกับระหว่างหัวหน้างานหรือ ผู้บริหารได้  
โดยปราศจากความกลวัว่าจะมีผลตอ่การพิจารณาการปรบัต าแหน่งการปรบัเงินเดือน เพราะหาก
ไม่สามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นได้อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน และนอกจากนี้
องคก์รควรมีการปกปอ้งขอ้มลูเฉพาะของตนของพนกังาน ผูบ้ริหารอาจตอ้งการ ขอ้มลูต่าง ๆ เพ่ือ
การด าเนินงาน ซึ่งผูป้ฏิบัติก็จะให้เฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงาน มีสิทธิท่ี จะไม่ให้ 
ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเฉพาะสว่นบคุคล ครอบครวั ซึ่งไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิาน    

2.7 ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน 
องคก์รหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ควรสรา้งบรรยากาศ สรา้งกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งความสมดุล เช่น การจัด
กิจกรรมกีฬา เพ่ือช่วยในการท าานใหพ้นักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความผ่อนคลาย
จากการท างานท่ีเครียด และควรศึกษาเรื่องการท างาน และความเป็นอยู่ของพนักงาน  
เช่น พนกังานตอ้งไปเช่าบา้นอยู่ไกลตอ้งเดินทางนานเวลาอยู่กบัครอบครวันอ้ยลงการท างานตอ้ง
ท าใหอ้ยู่ห่างไกลกับลูก ดงันัน้โรงงานควรจดัการเรื่องท่ีอยู่ใหพ้นกังานอยู่ใกลโ้รงงาน และอยู่ใน
ราคาเชา่ท่ีถกู หรือใหเ้ป็นสวัสดิการเพ่ือท าใหพ้นักงานมีความสมดุลในการด าเนินชีวิตมีเวลาให้
ครอบครวัสม ่าเสมอ มีเวลาไดพ้กัผอ่นและดแูลสขุภาพอย่างเหมาะสม และท าใหค้รอบครวัใหก้าร
สนบัสนนุ และภมูิใจในองคก์ร 

2.8 ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม  
องคก์รหรือบรษิัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ ควรมี

จัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนห์รือกิจกรรมคืนประโยชนใ์ห้กับสังคมซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับ
พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอไดเ้ขา้ร่วม โดยใชท้กัษะความสามารถความถนดัในงานท่ี
ปฏิบตัิอยู่ในการช่วยเหลือสงัคม เช่น การเย็บชดุ PPE ใหก้บัหมอและพยาบาล การเย็บผา้ห่มเพ่ือ
เอาไปแจกให้กับผูข้าดแคลนท่ีอยู่บนดอย และควรมีการเปิดรบัสมัครพนักงานท่ีอยู่ใกลบ้ริเวณ
องคก์รเพ่ือกระจายรายไดไ้ปยงัชุมชนรอบๆองคก์ร  และตอ้งตระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบท่ี
เกิดขึน้กบัสงัคม ใหถื้อว่าเป็นปัญหานัน้เป็นปัญหาขององคก์รเอง เช่น โรงานอตุสาหกรรมสิ่งทอท่ี
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ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการฟอก ยอ้มสีผา้ จะมีปัญหาเก่ียวกบัน า้ท่ีใชย้อ้มท่ีปล่อยออกมาจากโรงงาน
จะมีการปนเป้ือนสารเคมี ดังนั้นทางองค์กรควรสร้างบ่อพักน ้าทิ ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ 

3.ความผกูพนัองคก์ร 
3.1ความเช่ือมั่นท่ีจะยอมรบัเปา้หมายและคา่นิยมขององคก์ร  

องคก์รหรือบรษิัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ ควรมี
การก าหนดเปา้หมายและคา่นิยมขององคท่ี์ชดัเจนเขา้ใจง่าย และคอยตอ้งย า้เก่ียวกบัคา่นิยมของ
องคก์รอยู่ต่อเน่ืองบ่อยครัง้ เช่น องคก์รนีเ้ป็นองคก์รแห่งนวตักรรม ก็ควรมีการจดักิจการโชวห์รือ
แข่งขนัการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ และควรมีการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการแสดงความ
คิดเห็น และนอกเหนือจากนี้ทางองค์กรหต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในสายงาน
อตุสาหกรรมสิ่งทอเขา้ใจตรงกนัว่า หนา้ท่ีของตนและสิ่งท่ีองคก์รคาดหวงัจากตวัของพนกังานนัน้
คืออะไร เพ่ือใหพ้นกังานนัน้สามารถปฏิบตัตินไดถู้กตอ้งตามแนวทางท่ีองคก์รคาดหวงัเอาไว ้ซึ่งท า
ใหพ้นกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอ มีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบตัิงานอยู่ในอตุสาหกรรมสิ่งทอนี ้
และ มีความเช่ือมั่นตอ่องคก์รวา่องคก์รแห่งนีส้ามารถน าพาพวกเขาไปสู่ความส าเรจ็หรือเปา้หมาย
ในชีวิตท่ีพวกเขาตัง้เอาไว ้

3.2 ความเตม็ใจและทุม่เทเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร  
องคก์รหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ควรตอบสนองความคาดหวังของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีได้ลงแรงในการ
ปฏิบตัิงานใหอ้งคก์รแลว้นัน้ คือการท่ีพนกังานไดร้บัผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน เบีย้ขยนั เบีย้
เลีย้ง ค่าโอที ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และนอกจากนีย้งัมีการพิจารณาความดีความชอบใหเ้ป็น
กรณีพิเศษเพิ่ม ส่งผลใหพ้นักงานมีความตัง้ใจและท่ีจะทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ พนกังานในสายงานอตุสาหกรรมสิ่งทอจะไดไ้มรู่ส้กึเสียแรงเปลา่ท่ีทุ่มเทใหก้บังาน 

3.3 ความปรารถนาท่ีจะคงสมาชิกภาพขององคก์ร  
องคก์รหรือบริษัทขนาดเล็กท่ีด  าเนินกิจการท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

ควรมีการปลกูฝ่ังการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รเปรียบเสมือนองคแ์หง่นีเ้ป็นองคก์รของพนกังงานเอง
สรา้งความเป็นเจา้ขององคก์รใหก้ับพนกังาน โดยจดัการใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการแสดงออก
ทางความคดิเห็น เพ่ือใหพ้นกังานมีความรูส้กึรกัและมีความผกูพนักบัองคก์รมากขึน้  
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ข้อเสนอะแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยในครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพันธ์ หรือ 

ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน เช่น แรงจงูใจ ความเครียด เพ่ือองคก์รหรือบริษัทขนาดเล็กท่ี
ประกอบกิจการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ สามารถน าผลจากการวิจยัมาใชใ้นการปรบัปรุงพฒันา 
แกไ้ขปัญหาไดต้รงจดุมากขึน้ เพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มสงูขึน้ 

2. การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาแค่เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ ความคิดเห็น และความ
พงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นตา่งๆ มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณท่ี์เกิด
ขึน้อยู่ในชว่งนัน้ เชน่สถานการณโ์ควิดท าใหโ้รงงานอตุสาหกรรมบางแห่งไดร้บัผลกระทบ มีการลด
เงินดือน อาจจะส่งผลกระทบตอ่การแสดงความคิดเห็น ดงันัน้การศึกษาอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้
องคก์รสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัตอ่สถานการณ์ เพ่ือใหโ้รงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถด ารง
อยูไ่ดใ้นทกุสถานการณ ์

3. การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะคณุภาพชีวิตและความผูกพนัองคก์รของกลุ่ม
ประชากรพนักงานในสายอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ควรมีการศึกษา
คณุภาพชีวิตและความผูกพนัองคก์รของพนกังานในสายอตุสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มอ่ืนๆเพิ่มเติม
ดว้ย เน่ืองจากโรงงานท่ีประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการขยายตวัเพ่ือหนีค่าแรงขัน้ต  ่าท่ีมี
การปรบัสงูขึน้ของกรุงเทพมหานครไปยงัภมูิภาคตา่งๆทั่วประเทศ 
 



  

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Bruce, W. M., & Blackburn, J. W. (1992). Balancing job satisfaction & performance: A 
guide for human resource professionals: Quorum Books Westport, CT.  

Certo, S. C. (2000). Modern management: diversity, quality, ethics & the global 
environment. 

Huse, E., & Cummings, T. (1985). Organization change and development. St. Paul, MN: 
West Publishing Co. 

Kerce, E., & Kewley, S. (1993). Quality of Life Survey: New Dissection Method and Benefit. 
Improving organizational survey: New direction method and applications. 
Newbury Park: SAGE Publication. 

Luekitinan, W. (2017). ตวัแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งความสขุในการท างานและความผกูพนัตอ่ 
องคก์ร. Panyapiwat Journal, 9(3), 55. 

Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. (1982). Organizational linkages: The psychology 
of commitment, absenteeism, and turnover. In: San Diego, CA: Academic Press. 

Steers, R. M. (1977). Antecedents and Outcome of Organizational Commitment. 
Administrarive Science Quarterly, 22. 

Woodcock, M. (1989). Team Development Manual. Hants: Gower. 
Promeiang, P., Suwannapong, N., Thipayamongkolkul, M., & Boonshuya, C. (2017). Quality 

of Work Life among Professional Nurses in Nakhonpathom Hospital-คณุภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม. Journal of Health Science-วารสาร 
วชิาการ สาธารณสขุ, 24(4), 769-778. 

กรรณิการ ์เหมือนประเสรฐิ. (2548). ทศันคติของพนกังานท่ีมีความสมัพนัธต์อ่พฤตกิรรมการ
ปฏิบตังิานของพนกังานในองคก์รบริษัท คเูวต ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ ากดั. (สารนิพนธ ์
บธ.ม. (การจดัการ)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ,  

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2550). การวิเคราะหส์ถิต:ิ สถิตสิ  าหรบับริหารและวิจยั. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั. 

 
 

 



   128 

 

กลัยพชัร ทรพัยแ์ยม้. (2559). การศกึษาขอ้มลูสว่นบคุคลลกัษณะความเป็นผูน้  าและความผกูพนัตอ่
องคก์รท่ีมีผลตอ่คณุภาพชีวิตการท างานกรณีศกึษาพนกังานปฏิบตัิการบรษิัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระ บธ.ม. มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

กรกนก เจรญิสขุ. (2559). คณุภาพ ชีวิต การ ท างาน ท่ี มี ผล ตอ่ ความ ผกูพนั ตอ่ องคก์าร ของ 
พนกังาน บริษัท มิ ราเคลิเฮ็ลธแ์คร ์จ  ากดั และ บริษัท ใน เครือ. การคน้ควา้อิสระ วท.ม. 
สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนษุย ์วิทยาลยับณัฑิตศกึษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยั
ศรีปทมุ. 

กฤตเมธ เลขาวิจิตร. (2561). ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัประสทิธิภาพ ใน การ
ท างานของพนกังานบริษัท ไฮท ์ควอลติี ้การ์เมน้ท ์จ ากดั. Paper presented at the 
Rangsit Graduate Research Conference: RGRC. 

ชลธิชา มะลิพรม. (2561). คณุภาพชีวิตของบคุลากร ทางการศกึษา. Princess of Naradhiwas 
University Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 212-221.  

ชินกร นอ้ยค ายาง และปภาดา นอ้ยค ายาง. (2555). ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ดชันีความสขุในการท างานของ
บคุลากรส านกัหอสมดุกลาง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. 

ดเิรก สวสัดิด์รงค.์ (2559). ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นปฏิบตังิาน ความผูกพนัต่อองค์กรและ
ประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานศูนยบ์ริการเชฟโรเลตในเขตกรุงเทพมหานคร. 
(ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี, 
กรุงเทพมหานคร.  

ธีระ สินเดชารกัษ.์ (2561). ส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย Engagement Survey) ประจ า ปี 2561. 

พสัวีภรณ ์วสสุิรกิลุ. (2560). ความผูกพนัตอ่องค์การ และคณุภาพชีวติในการท างานทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานของวิศวกรในเขตสวนอตุสาหกรรมบางกะด ี
จงัหวดัปทมุธานี. สารนิพนธ ์(บธ.ม. (การจดัการ)) -- มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2560. 
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man/Phasaweeporn_W.pdf 

นราศรี ไววนิชกลุ และชศูกัดิ ์อดุมศรี. (2545). ระเบียบวิธีวิจยัธุรกิจ. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

นาจรีย ์ทองวนิช. (2558). คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ
พนกังานใน บรษิัท อิมเมจ โลโก ้จ ากดั. 

 

 



   129 

 

มนสัวิน พรสทุธิสินธุ.์ (2557). แรงจูงใจมีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานของพนกังาน
รา้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์(บธ.ม. (การจดัการ)) -- มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ, 2557. http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man/Manussawin_P.pdf 

ปณิชา ดีสวสัดิ.์ (2550). ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูส้ึกเห็นคณุคา่ในตนเอง แรงจงูใจในการท างาน 
และคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโรงพยาบาลทหารผา่นศกึ. (วิทยานิพนธ ์วท.ม. 
(จิตวิทยาอตุสาหกรรม). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์  

ปวีณา เปรมฤทยั. (2556). ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานประกนัชีวิตแหง่
หนึ่ง. สารนิพนธ ์บธ.ม. สาขาการจดัการ, มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร 

พจนี ฐอสวุรณ. (2549). ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร การรบัรูค้วามสามารถของ
ตน ความเครียดและคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังงานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิต
เสือ้ผา้แหง่หนึ่ง. วิทยานิพนธ ์วท.ม. สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรม มหาวิทยาเกษตรศาสตร.์ 

ศวิชั โชตกิิจนสุรณ,์ และ ตรีเนตร ตนัตระกลู. (2019). แนวทางการสง่เสรมิคณุภาพชีวิตการ ท างานท่ี
มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบรกิารลกูคา้ของ ธนาคารพาณิชย .์ 
Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social 
Sciences), 5(2), 43-57. 

ศภุชั ศภุชลาศยั. (2539). ลู่ทางและโอกาสการสง่ออกและผลกระทบจากการมีเขตการคา้เสรีอาเซียน 
(ส าหรบัอตุสาหกรรมสิ่งทอ). รายงานฉบบัสมบรูณ ์ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา 
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย. สืบคน้ มกราคม 2563, จาก 
http://www.openbase.in.th/files/tdri048.pdf 

วิทยา จงูหตัถการสาธิต. (2552). ความพงึพอใจและประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานบริษัท 
แอดวานซ ์ดาตา้เน็ตเวอรค์ คอมมนูิเคชั่นส ์จ ากดั. สารนิพนธ ์บธ.ม. สาขาการจดัการ, 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

วิไลภรณ ์แกว้อาสา. (2556). ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัธ์ของ
พนกังานราขการครูทีป่ฏิบตังิานในโรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาในจงัหวดัเลย. 
(ปรญิญาครุศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย, มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย. 
(สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย).  

วรรณรตั  ค าสด. (2553). คณุภาพชีวิตในการท างานและความพงึพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสง่ผล
ตอประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 



   130 

 

สมพร พนัธุบรรยงก.์ (2558). การเรียนรูม้ีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการท างานของพนกังาน
ฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน). (ปรญิญาบรหิารธุรกิจ
มหาบญัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สมพงศ ์ รตันนพุงศ.์ (2558). คณุภาพชีวติในการท างานกบัประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน
ศูนยข่์าว SMM. (พฒันาแรงงานและสวสัดกิารมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 
กรุงเทพฯ.  

สรุะ วงศแ์สง. (2553). ความคดิเห็นตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบรษิัท ไทยเบฟ
เวอเรจโลจิสตกิ จ  ากดั. การคน้ควา้อิสระ บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ). พระนครศรีอยธุยา : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 

สธีุรชัต ์ศิรปิณุย.์ (2552). คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานในโรงานอตุสาหกรรมเครื่องนุง่หม่
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศกึษา บรษิัท โรงงานฟุตบอลลไ์ทย สปอรต์ติง้กู๊ดส ์จ  ากดั
(FBT). วิทยานิพนธศ์.ม. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ. (2562). รายงานสถานการณอ์ตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง่หม่
ไทย เดือนธนัวาคม 2562. Retrieved from สืบคน้ มกราคม 2563, จาก 
https://www.thaitextile.org/th/insign/detail.1570.1.0.html 

รุง่อรุณ ศลิป์ประกอบ. (2557). ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวติการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบคุลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ. (ปรญิญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ,์ ปทมุธานี.  

อวยพร ปานหน.ู (2558). คณุภาพชีวติในการท างานทีม่ีความสมัพนัธ์ต่อประสทิธิภาพการท างาน
ของพนกังานไทยในบริษัทขา้มชาตญิีป่ ุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การ
จดัการ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man/Uaiporn_P.pdf 

อารีรตัน ์สีขาว. (2555). ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรบัรูภ้าวะผูน้  าการเปลีย่นแปลงและคณุภาพชีวติ
การท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั
(มหาชน) ศูนยธ์ุรกิจลูกคา้ผูป้ระกอบการ1. (ปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัศลิปากร.  

อาทิตย ์ปอ้มสมัฤทธ์ิ. (2556). แรงจงูใจในการปฏิบตังิานท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของวิศวกร. สาร
นิพนธ ์บธ.ม. สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.  

 

 



   131 

 

เอกลกัษณ ์ข าทวี. (2556). คณุภาพชีวิตของบคุลากรท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิาน ในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในเขตอาเภอเมืองเพชรบรุี. มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบรุี/เพชรบรุี. 

 
 

 



 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

  



 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 134 

 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง    

คุณภาพชีวิตและความผูกพันองคก์รทีม่ีความสัมพันธกั์บประสิทธิภาพในการท างาน    
ของพนักงานในสายงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

....................................................... 
 
ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
                     แบบสอบถามชุดนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการศึกษาของนิสิตปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจะ
ศกึษาคณุภาพชีวิตและความผกูพนัองคก์ร ท่ีมีความสมัพนัธก์ับประสิทธิภาพในการท างาน ของ
พนกังานในสายงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงใครข่อความรว่มมือจาก
ท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ และขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม 
                   แบบสอบถามชดุนีจ้ะแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
                           สว่นท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
                           สว่นท่ี 2 คณุภาพชีวิตในการท างาน 
                           สว่นท่ี 3 ความผกูพนัองคก์ร 
                           สว่นท่ี 4 ประสิทธิภาพในการท างาน 
.............................................................................................................................................. 

 
  

□□□ 
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ส่วนที ่1 ลักษณะประชากรศาสตร ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง □ ท่ีตรงกบัตวัทา่นมากท่ีสดุ 
 

1. เพศ   □ ชาย     □ หญิง 
 

2. อาย ุ  □ ต  ่ากว่าหรือเทา่กบั 20 ปี  □ อาย ุ21 - 30 ปี 
□ อาย ุ31 - 40 ปี   □ อาย ุ41 - 50 ปี 
□ 51 ปีขึน้ไป 

   

3. สถานภาพ  □ โสด     □ สมรส/อยู่ดว้ยกนั  
□ หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

 

4. ระดบัการศกึษา □ ต  ่ากว่าปรญิญาตรี   □ ปริญญาตรี 
□ สงูกวา่ปรญิญาตรี 

  
5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  □ ต  ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท □ 10,001 – 20,000 บาท 

□ 20,001 – 30,000 บาท  □ 30,001 – 40,000 บาท 
□ มากกวา่หรือเทา่กบั 40,001 บาทขึน้ไป 

 

6. อายงุาน  □ 1 – 4 ปี    □ 5 – 8 ปี 
□ 9 – 12 ปี    □ 13 – 16 ปี 
□ 17 ปีขึน้ไป 
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ส่วนที ่2 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง □ ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

คุณภาพชวีิตในการท างาน 

 ระดับความคดิเห็น  
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิรรม      
1. ทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัต าแหนง่งานท่ีทา่นปฏิบตัิอยู่      
2. ทา่นพอใจในอตัราการขึน้เงินเดือนที่ทา่นไดร้บั      
3. ทา่นไดร้บัคา่ตอบแทนเพียงพอส าหรบัการใชจ้า่ยตาม รูปแบบการ
ใชชี้วิตในปัจจบุนั 

     

สภาพการท างานที่ค านึงถงึความปลอดภยัและสุขภาพ      
4. สภาพแวดลอ้มในองคก์รของทา่นมีความเหมาะสมสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

     

5. องคก์รของทา่นมีอปุกรณป์อ้งกนั เช่น ปลอกนิว้ ท่ีเพยีงพอ 
เหมาะสมกบัผูป้ฏิบตัิงาน 

     

6. องคก์รของทา่นมกีารตรวจสอบระบบการรกัษาความปลอดภยั
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล      
7. องคก์รของทา่นมกีารฝึกอบรมพนกังานท่ีเหมาะสมกบัต าแหนง่
งาน 

     

8. องคก์รของทา่นเปิดโอกาสใหม้ีความกา้วหนา้ในต าแหนง่หนา้ที่      
9. ทา่นมีความอิสระในการใชค้วามสามารถ ตามความถนดัในการ
ปฏิบตัิงาน ตามหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

     

ความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน      
10. ทา่นมีโอกาสเลือ่นต าแหนง่ทีส่งูขึน้ตามล าดบัขัน้      
11. ทา่นเช่ือมั่นวา่งานท่ีทา่นท าอยูม่ีความมั่นคง      
12. งานท่ีตอ้งปฏิบตัิอยูน่ัน้สง่ผลใหท้า่นกา้วหนา้และน าไปสู่
ความส าเรจ็ในชีวติที่ตัง้ไว ้

     

การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน      
13. เมื่อทา่นมีปัญหาในการท างาน ทา่นสามารถขอค าแนะน าและขอ
ความชว่ยเหลอืจากเพื่อนรว่มงานเสมอ 
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คุณภาพชวีิตในการท างาน 

 ระดับความคดิเห็น  
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นดว้ย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
14. องคก์รของทา่นมีการจดักิจกรรมที่สง่เสรมิใหพ้นกังานไดม้ีโอกาส
พบปะสงัสรรคป์ฏิสมัพนัธก์นั 

     

15. องคก์รของทา่นไดร้บัความชว่ยเหลอื หรอืรว่มมือกบัองคก์รอืน่
เป็นอยา่งดี            

     

ธรรมนูญในองคก์รหรือประชาธิปไตยในองคก์ร     
16. องคก์รของทา่นมีการประชมุสอบถาม ความคิดเห็นเพื่อน าไป
แกไ้ขปรบัปรุง 

     

17. องคก์รของทา่นมีการรบัฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะรว่มกนั      
18. องคก์รใหค้วามเคารพตอ่สทิธิสว่นบคุคล โดยไมก่า้วก่ายเรือ่ง
สว่นตวัของบคุลากรทกุคน 

     

ความสมดุลระหว่างงานกับชวีติด้านอืน่     
19. ทา่นสามารถแบง่เวลาท างาน และเวลาสว่นตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม      
20. ทา่นมีเวลาพกัผอ่นท่ีเพียงพอ และมีเวลาในการดแูลสขุภาพ
ตนเอง 

     

21. ปรมิาณงานท่ีทา่นไดร้บัมอบหมายมีความเหมาะสมกบัชว่งเวลา
ท างานในแตล่ะวนั 

     

ลักษณะงานที่เป็นประโยชนต์อ่สังคม     
22. องคก์รที่ทา่นท างานมีกิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมอยูเ่สมอ      
23. องค ์ กรของทา่นมีการคิดนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

     

24.องคก์รของทา่นมกีารสรา้งงาน และ สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน 
รอบขา้ง 
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ส่วนที ่3 ความผูกพันองคก์ร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง □ ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

ความผูกพนัต่อองคก์ร 

 ระดับความคดิเห็น  
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่  

(5) 

เห็นดว้ย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เหน็ดว้ย 
 

(2) 

ไม่เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

(1) 
ความเชือ่ม่ันที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร     
1.ทา่นมีความภาคภมูใิจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร      
2. ทา่นเป็นสว่นหนึง่ขององคก์รทีม่ีสว่นในการพฒันาและ
ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ 

     

3.ทา่นยอมรบัในวฒันธรรมองคก์รของทา่น      
ความเต็มใจและทุ่มเทเพื่อประโยชนข์ององคก์ร      
4.ทา่นไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที่ในการ
ปฏิบตัิงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

     

5.ทา่นทุม่เทแรงกายแรงใจในการปฏิบตัิงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

6.ทา่นยอมเสยีสละและอทุิศตนเพื่อประโยชนข์ององคก์ร      
ความปรารถนาทีจ่ะคงสมาชกิภาพขององคก์ร      
7. ทา่นรูส้กึผกูพนักบัองคก์รนี ้จนไมค่ิดจะลาออกไป
ท างานท่ีอื่น 

     

8. ทา่นรูส้กึกบัองคก์รนี ้เปรยีบเสมือนบา้นหลงัที่สองของ
ทา่น 

     

9. เมื่อคนพดูถึงองคก์รของทา่นในทางที่ไมด่ี ทา่นจะพดู
แกต้า่งใหก้บัองคก์รของทา่น 
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ส่วนที ่4 ประสิทธิภาพในการท างาน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ระดับความคิดเหน็  
เห็นด้วย
อยา่งยิง่ 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ไม่แน่ใจ 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อยา่งยิง่ 

(1) 
1. ทา่นปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบและใชท้กุทกัษะ
ในการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่  

     

2.องคก์รของทา่นมีการตัง้เปา้หมายที่สงูขิน้โดยใช้
ทรพัยากร บคุคลที่เทา่เดิม และ สามารถปฏิบตัิไดต้าม
เปา้หมายที่ตัง้ไว ้

     

3. ภายในทีมงานของทา่นมกีารประชมุเพื่อแกปั้ญหากนั
อยา่งตรงไปตรงมา 

     

4. ทกุคนในองคก์รของทา่นจะช่วยแกไ้ขเมื่อเกิดปัญหาที่
มีผลกระทบตอ่เปา้หมาย ก าไรขององคก์ร 

     

5. ภายในทีมงานของทา่นมกีารแบง่ปันทกัษะและ
ประสบการณ ์เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

     

6. ในองคก์รของทา่นมกีารปรบัปรุงวิธีการท างานใหม้ี
ความคลอ่งตวัเสมอ เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 

     

7. ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นมคีวามสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

     

8. ทา่นมกีารตดิตาม ทบทวนผลการปฏิบตัิงานเพื่อไม่
เกิดการผิดพลาดในการท างานครัง้ตอ่ไป 

     

9. ทา่นมีการพฒันาตวัเอง ใหม้ีความรูค้วามเช่ียวชาญใน
งานที่ท าอยูเ่สมอ 

     

10. ภายในองคก์รของทา่นมีการช่วยเหลอืกนัในการ
ท างานดว้ยความเตม็ใจ เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้

     

11. องคก์รของทา่นมกีารตดิตอ่สือ่สารท่ีชดัเจน ถกูตอ้ง
รวดเรว็  

     

 
 ขอขอบคณุท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
 

บันทกึข้อความขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาววิภา อ ่ากลดั 
วัน เดอืน ปี เกิด 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัเพชรบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552-2554 สาขาแฟชั่นและเทคโนโลยีเครื่องนุง่หม่    

จาก คณะคหกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชมงคลกรุงเทพ  
พ.ศ. 2560-2563 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต(การจดัการ)  
จาก คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 1975 ถนนเจรญิกรุง ซอย 75/1 อาคาร ทีเค แมนชั่น แขวงวดัพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120   
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