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ลักษณะบุคคลและความสั มพันธ์ กระบวนการการทํางาน และจิตวิทยาในการทํางาน ที%ส่งผลต่ อประสิ ทธิผล
ในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครังนีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาอิทธิ พลของลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ ทีส่ งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํางานของพนัก งานเอกชน 2) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของกระบวนการทํา งานที ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการทํางานของพนักงานเอกชน และ 3) ศึกษาอิทธิ พลของจิตวิทยาในการทํางานทีส่ งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานของพนัก งานเอกชน เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที เกี ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการการทํางาน และจิตวิทยาในการทํางาน โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิ ด สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย และพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรด้านลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ มีอิทธิ พล ร้อย
ละ 49.8 ต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ทุ ก
ประเด็น ตัวแปรด้านกระบวนการการทํางานมีอิทธิ พล ร้ อยละ 59.2 ต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร และตัวแปรด้านจิตวิทยาในการทํางาน มีอิทธิ พล
ร้อยละ 57.5 ต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ ลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์, กระบวนการการทํางาน, จิตวิทยาในการทํางาน
Abstract
The objectives of this study were to study 1) the influence of individual characteristics and
relationship affecting work effectiveness of private company employees 2) the influence of working
process affecting work effectiveness of private company employees and 3) the influence of psychological
at work affecting work effectiveness of private company employees. The instrument was a close-ended
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questionnaire that refers to individual characteristics and relationship, working process and psychological
in work. The statistical analysis was percentage, mean, and standard deviation. Moreover, Simple
Regression Analysis and Multiple Regression Analysis were used for data analysis. This study found that
the influence of the factor of individual characteristics and relationship had affected about 49.8 % on work
effectiveness of private company employees in Pathumwan District, Bangkok Metropolitan Area in all
aspects. The influence of factor of working process had affected about 59.2 % on work effectiveness of
private company employees in Pathumwan District, Bangkok Metropolitan Area as well as the factor of
psychological at work had affected about 57.5 % on work effectiveness of private company employees in
Pathumwan District, Bangkok Metropolitan Area with the statistical significance of 0.05.
Key word Individual Characteristics and Relationship , Working Process, Psychology at Work
1. บทนํา
ในปั จจุบนั หลายๆ องค์การต้องเผชิญกับการเปลียนแปลงทังทางด้านสังคม เศรษฐกิจทีผันผวน และ
เทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ซึ งส่ งผลกระทบและเกิ ดการแข่งขันอย่างรุ นแรง การเปลียนแปลง
สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จและเทคโนโลยี อย่า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้อ งค์ก ารต่ า งๆ ต้อ งปรั บ ตัวให้ท นั กับ การ
เปลี ยนแปลงเหล่านี เพือให้องค์การมีความอยู่รอดในยุคของการแข่งขัน ปั จจัยทีสําคัญทีจะทําให้องค์การ
สามารถดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล หรื อ มีความได้เปรี ยบคู่แข่งขันได้ จะต้องอาศัย
บุคลากรหรื อพนักงาน ทุกๆคนภายในองค์การ เป็ นตัวขับเคลือนองค์การให้อยูร่ อดได้ อีกทังองค์การทีจะ
ประสบความสําเร็ จได้นนจะต้
ั
องอาศัยปั จจัยหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นเครื องมือ อุปกรณ์ หรื อ สิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนบุ คลากรทีมี ความรู ้ ความสามารถ หากบุคลากรได้รับการพัฒนาหรื อ
สร้างความเข้าใจทีเกียวข้องกับบทบาทและหน้าทีของตัวเอง ก็จะส่ งผลให้สามารถทํางานได้เป็ นอย่างดี จน
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้แก่องค์การ ดังนันองค์การทีจะประสบความสําเร็ จได้นนจํ
ั าเป็ นต้องมี
การส่ งเสริ ม ทักษะ กระบวนการการบริ หารงาน และจิตวิทยาในการทํางาน เพือสร้างแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานทีมีประสิ ทธิ ผล การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพือให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
และทัศนคติทีดี ถือเป็ นหน้าทีหนึ งขององค์การ ซึ งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการแข่งขันทางธุ รกิจ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทังนี ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) รวมถึง
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวว่าในการดําเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ต้องอาศัยหลายๆ ปั จจัยประกอบกัน เพือ
ก่อให้เกิดกิจกรรมในการประกอบธุ รกิจ ซึ งปั จจัยพืนฐานในการดําเนิ นธุ รกิจ ประกอบด้วย คน (Men) เงิน
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(Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) จะเห็นได้วา่ จากปั จจัยพืนฐานดังกล่าว
เรื องของคน ถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีสุ ดทีจะมีผลกับการบริ หารจัดการในภาพรวมขององค์การ
นอกจากนี การศึกษาของ รัชนี ตรี สุทธิ วงษา (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
การทํางาน ความจงรักภักดีต่อองค์กรและประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
ผลการวิ จ ัย พบว่ า บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจในการทํา งานโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากใน 9 ด้า น ได้แ ก่
ความสําเร็ จในงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานทีทํางาน ด้านความรับผิดชอบในงาน
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ งงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพ
การทํางานและด้านความมันคงปลอดภัยในการทํางาน แต่อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านค่าจ้างเงินเดือน
แสดงให้เห็นว่าค่าจ้างเงินเดือนไม่ได้มีอิทธิ พลสู งสุ ดในการเกิดประสิ ทธิ ผลในการทํางาน แต่สภาพแวดล้อม
ในการทํา งานต่ า งๆ ที ไม่ ใ ช่ ค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ นมี อิ ท ธิ พ ลมากกว่ า ทํา ให้ ผู ้วิ จ ัย สนใจในประเด็ น ของ
สภาพแวดล้อมในการทํา งานต่ า ง ๆ ซึ งในการศึ ก ษาครั งนี จะกล่ า วถึ ง สภาพแวดล้อ มในการทํา งานที
ประกอบด้วย ด้านลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ ด้านกระบวนการการทํางาน และด้านจิตวิทยาในการ
ทํางาน
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาอิทธิ พลของลักษณะบุคลและความสัมพันธ์ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
2. เพือศึกษาอิทธิ พลของกระบวนการทํางานทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
3. เพือศึกษาอิทธิ พลของจิตวิทยาในการทํางานทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
3. เอกสารอ้ างอิงทีใ% ช้ ในการวิจัย
วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2546) ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกียวกับความต้องการในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในองค์การนันจําเป็ นต้องมีกระบวนการทีชัดเจน โดยเน้นการทํางานทีมีลกั ษณะดังนี คือ ความมันคงในการ
ทํางาน (Security) ความพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน (Opportunity)
การได้รับการยกย่องนับ ถื อ (Respectation) การยอมรั บในสั งคมหรื อการเข้า พวกเข้าหมู่ (Belonging to
Group) การได้รับค่า จ้างโดยธรรม (Fair Wage) ความเสมอภาค (Equity) ความนุ่ มนวลและอ่ อนโยน
(Tenderness) การมีหวั หน้างานทีมีความสามารถ (Competent Leadership) ความพอใจในสภาพการทํางาน
(Working Condition) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ทังนี McGregor (1960) ระบุวา่ แนวทางในการ
บริ หารหรื อการบังคับบัญชาของแต่ละคนนัน จะขึนอยู่กบั ความรู ้และความเชื อเกียวกับผูร้ ่ วมงานเขาว่าเป็ น
อย่างไร ผูบ้ ริ หารแต่ละคนจะจัดการกับผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของเขาตามทัศนะและความคิดเห็ น
ของเขาเกี ยวกับผูร้ ่ วมงาน ความต้องการและแรงจูงใจของผูร้ ่ วมงาน ซึ งได้ก่อให้เกิ ดรู ปแบบการบริ หาร
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ขึนมา 2 แบบคือ ทฤษฎี X ซึ งมี ลกั ษณะเป็ นเผด็จการ และ ทฤษฎี Y ซึ งเป็ นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
แนวความคิดทฤษฎี Y ทําให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของคนว่าแต่ละคนมีทงด้
ั านทีดีและด้านทีไม่ดี ดังนันจึงควร
มองคนทังสองด้า นไม่ ค วรมองเพี ย งด้า นใดด้านหนึ ง เพราะจะไม่ รู้ว่า คนนันเป็ นคนดี หรื อไม่ดี รวมถึ ง
การศึกษาของจิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554) ทีได้ศึกษาเกี ยวกับปั จจัยกระบวนทัศน์ทางการบริ หารที
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ทีระบุ
ว่าพนักงานมีลกั ษณะเป็ น 2 ประเภท ตามแนวคิดทฤษฎีของ McGregor ซึ งการบริ หารงานทีเกี ยวข้องกับ
พนักงานทัง 2 ประเภทนีจะมีการใช้วธิ ี การบริ หารทีแตกต่างกัน ซึ งผลของการวิจยั ชีให้เห็นว่าในการจูงใจให้
พนักงานทํา งานตามทฤษฎี Y นันสามารถจูง ใจพนักงานได้มากกว่า การใช้ท ฤษฎี X แต่ ทงนี
ั มิ ไ ด้มี
ความหมายว่าจะละเลยต่อการควบคุ มเสี ยโดยสิ นเชิ ง นอกจากนี ได้กล่าวถึงสิ งทีเป็ นเครื องชี ถึ งการทํางาน
เป็ นทีมซึ งจะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทํางานมากทีสุ ด โดยสมาชิ กทุก ๆ คนในทีมจะต้องมีลกั ษณะเป็ น
ทฤษฎี Y
นอกจากนี ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2552) กล่าวว่าสภาพการทํางานในปั จจุบนั ทีแต่ละองค์การ
ต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ ทีท้าทายในการทีจะรักษาเสถี ยรภาพขององค์การให้ดาํ รงอยูแ่ ละสามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งทางการค้าได้ ด้วยเหตุนีการเปลี ยนแปลงหรื อการพัฒนาองค์การให้คงอยู่โดยเฉพาะการพัฒนา
พนักงาน โดยการใช้หลักจิตวิทยาในการบริ หารพนักงาน เพือจูงใจให้เขาทํางานด้วยความเต็มใจซึ งย่อม
ส่ งผลต่อความสุ ขของเขา และเกิ ดประสิ ทธิ ผลในงานทีได้รับมอบหมาย ซึ ง Maslow (1964) ได้นาํ เสนอ
เกี ยวกับระดับขันความต้องการ (Need Hierarchy) ของมนุ ษย์ ซึ งใช้สําหรั บอธิ บายกระบวนการจูงใจ
Maslow ระบุขนความต้
ั
องการของมนุ ษย์ไว้ 5 ระดับ โดยมีพืนฐานว่ามนุ ษย์มีความต้องการจากระดับตําไป
ระดับสู งเหมือนขันบันได โดยขอบข่ายทฤษฏีของ Maslow จะอยูบ่ นพืนฐานของสมมติฐาน 3 ข้อ คือ มนุ ษย์
มีความต้องการอยูเ่ สมอและไม่มีทีสิ นสุ ด ความต้องการของบุคคลจะถูกเรี ยงลําดับตามความสําคัญ หรื อเป็ น
ลํา ดับ ขันความต้อ งการพืนฐาน และความต้อ งการที ได้รั บ การตอบสนองแล้ว จะไม่ เ ป็ นสิ งจู ง ใจของ
พฤติกรรมนันๆ ต่อไปนอกจากนี Maslow ได้อธิ บายทฤษฎีแรงใจมนุ ษย์วา่ ควรมองมนุ ษย์แบบองค์รวม มี
ความหลากหลายในการจูงใจ ตามแรงขับพืนฐานของมนุ ษย์ มี เป้ าหมายของจิตใต้สํานึ ก เป็ นพืนฐานของ
ทฤษฎีการจูงใจมากกว่าเป้ าหมายของจิตสํานึ ก มีพฤติกรรมเป็ นตัวชี ถึงความพึงพอใจต่อความต้องการขัน
พืนฐาน ความต้องการของมนุ ษย์จะเรี ยงลําดับตามขันตอน มีการจําแนกความต้องการขึนอยู่กบั เป้ าหมาย
ขณะนัน ต้องให้ความสนใจในสถานการณ์ทุกอย่างทีก่อให้เกิดพฤติกรรม และมีพฤติกรรมทีแสดงออกทุก
รู ปแบบจะแสดงถึ งแรงจูงใจ ทฤษฎี แรงจูงใจไม่เหมือนกับทฤษฎี พฤติกรรมมนุ ษย์ แต่แรงจูงใจจะเป็ นตัว
นําไปสู่ พฤติกรรม ทังนีทฤษฎีนีใช้กบั บุคคลทัวไปไม่ได้ เน้นเฉพาะพฤติกรรมในงานหรื อองค์การ
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4. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ัย นี เป็ นการวิ จ ัย ที ใช้ รู ป แบบของการวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณที มี ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด ประกอบด้วย
ข้อมูลทังหมด 5 ตอน คือ ตอนที 1 แบบสอบถามเกี ยวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที 2
แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับคุณลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
ตอนที 3 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี ยวกับกระบวนการการทํางานทีส่ งผลเกี ยวกับประสิ ทธิ ผลในหาร
ทํางาน และตอนที 4 แบบสอบถามความคิดเห็ นเกียวกับจิตวิทยาในการทํางานทีส่ งผลเกียวกับประสิ ทธิ ผลใน
การทํางาน ตอนที 5 แบบสอบถามเกี ยวกับประสิ ทธิ ผลที เกิ ดขึนในการทํางาน โดยเป็ นการสอบถามกลุ่ ม
ตัวอย่างจากพนักงานทีทํางานบริ ษทั เอกชน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ งผูว้ ิจยั ใช้การเปิ ดตารางของ
Taro Yamane ขนาดของประชากรไม่จาํ กัดจํานวน ค่าความคลาดเคลือน ± 5 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
แบบสอบถามทีสร้างขึนมาถูกนําไปทดสอบความตรงของเนือหา (Content Validity Test) จากผูท้ รงคุณวุฒิที
มีความเชียวชาญ ตลอดทังมีความรู ้ ความเข้าใจในบริ บทของงานวิจยั ได้ตรวจสอบและลงความเห็นถึงความ
เหมาะสม และนําความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิมาพิจารณา ปรับปรุ งและแก้ไขให้แบบสอบถามมี ความ
ถูกต้องและเหมาะสมต่อการวิจยั และทดสอบความน่ าเชื อถื อ (Reliability Test) กับกลุ่ มตัวอย่างที เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชนทีเดินผ่านสถานี รถไฟฟ้ า BTS สถานี สยาม เขตปทุมวัน ทีไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั ครั งนี โดยเป็ นการขออาสาสมัครจํานวน 30 คน กรอกข้อมู ลของแบบสอบถาม และนําข้อมู ล
เหล่านันมาทําการวิเคราะห์หาความน่าเชื อถือของครอนบาร์ ค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าระดับความเชื อมัน
เท่ากับ 0.975
5. สรุ ปและอภิปรายผล
สํ า หรั บ การสรุ ป และอภิ ป รายผลงานวิ จ ัย นี สามารถสรุ ป ข้อ มู ล สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) และข้อมูลสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ดังนี ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 67.2 อายุ 25-34 ปี ร้ อยละ 30.5 สถานภาพเป็ นโสด ร้ อยละ 57.3
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 56.8 ระยะเวลาในการทํางานมากกว่า 7 ปี ขึนไป ร้อยละ 38.5
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ซึ งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทังสามข้อ
โดยมีการใช้สถิติการวิจยั ดังนี
สมมุติฐานข้อที 1: อิทธิ พลของลักษณะบุคลและความสัมพันธ์ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
ของพนักงานบริ ษทั เอกชน ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
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ตารางที 1: ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ อิทธิ พลของลักษณะบุคลและความสัมพันธ์ทีส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปร
สัมประสิ ทธิ€การ
ค่า t
Sig.
ถดถอย
(P -Value)
Beta
1. ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล
.408
7.983
.000*
.206
4.075
.000*
2. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้า
งาน
3. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั เพือน
.209
4.903
.000*
ร่ วมงาน
R2 = 0.498, F-Value = 130.525, n = 400, P-Value ≤ 0.05*
ตารางที 1 พบว่าอิทธิ พลของปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน และ
ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการทํางาน โดยปั จจัยด้านลักษณะบุคคล
มีอิทธิ พลมากทีสุ ดประมาณร้อยละ 40.8 รองลงมาคือปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงานประมาณร้อย
ละ 20.9 และอันดับ สุ ดท้า ยคื อปั จ จัย ด้า นความสั ม พันธ์ ก ับ เพื อนร่ วมงานประมาณร้ อยละ 20.6 อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมุติฐานข้อที 2: อิทธิ พลของกระบวนการทํางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั เอกชน ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ตารางที 2: ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย อิทธิ พลของกระบวนการทํางานทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลใน
การทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปร
สัมประสิ ทธิ€ การ
ค่า t
Sig.
ถดถอย
(P -Value)
Beta
1. ปั จจัยด้านกระบวนการการทํางาน
.592
14.641
.000*
R2 = 0.350, F-Value = 214.345, n = 400, P-Value ≤ 0.05*
ตารางที 2 พบว่า อิ ทธิ พลของปั จจัย ด้านกระบวนการการทํางานอิ ทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ทํางานในระดับสู งคือประมาณร้อยละ 59.2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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สมมุติฐานข้อที 3: อิทธิ พลของจิตวิทยาในการทํางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ตารางที 3: ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย อิทธิ พลของจิตวิทยาในการทํางานทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ในการทํางานของพนักงานบริ ษทั เอกชน ในเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ตัวแปร
สัมประสิ ทธิ€การ
ค่า t
Sig.
ถดถอย
(P -Value)
Beta
1.ปั จจัยด้านจิตวิทยา
.575
14.028
.000*
R2 = 0.331, F-Value = 196.774, n = 400, P-Value ≤ 0.05*
ตารางที 3 พบว่าอิทธิ พลของปั จจัยด้านจิตวิทยาการทํางานอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการทํางานใน
ระดับสู งคือประมาณร้อยละ 57.5 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
6. บทสรุ ปและการอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ประเด็นของ ลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ กระบวนการการทํางาน และจิตวิทยา
ในการทํา งาน ที ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลในการทํา งานของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชน ในเขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับ McGregor (1960) ระบุวา่ รู ปแบบการบริ หารขึนมา 2 แบบคือ ทฤษฎี X ซึ งมี
ลักษณะเป็ นเผด็จการ และ ทฤษฎี Y ซึ งเป็ นการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม แนวความคิ ด คื อ ทําให้เห็ นถึ ง
ภาพลักษณ์ของคน ว่าแต่ละคนมีทงด้
ั านทีดีและด้านทีไม่ดี ดังนันจึงควรมองคนทังสองด้านไม่ควรมองเพียง
ด้านใดด้านหนึ ง เพราะจะไม่รู้วา่ คนนันเป็ นคนดีหรื อไม่ดี รวมถึ งการศึกษาของ จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล
(2554) ที ได้ศึกษาเกี ยวกับปั จจัยกระบวนทัศน์ทางการบริ หารที ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ของ
พนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ทีระบุแนวทางในการบริ หารหรื อการบังคับ
บัญชาของแต่ละคนนัน จะขึนอยูก่ บั ความรู ้และความเชือเกียวกับผูร้ ่ วมงานเขาว่าเป็ นอย่างไร ผูบ้ ริ หารแต่ละ
คนจะจัดการกับผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของเขาตามทัศนะและความคิดเห็นของเขาเกียวกับผูร้ ่ วมงาน
ความต้องการและแรงจูงใจของผูร้ ่ วมงาน ซึ งได้ก่อให้เกิดในการจูงใจให้พนักงานทํางานตามทฤษฎี Y นัน
สามารถจูงใจพนักงานได้มากกว่าการใช้ทฤษฎี X แต่ทงนี
ั มิได้มีความหมายว่าจะละเลยต่อการควบคุมเสี ย
โดยสิ นเชิ ง นอกจากนี ได้กล่าวถึงสิ งทีเป็ นเครื องชี ถึ งการทํางานเป็ นทีมซึ งจะก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานมากทีสุ ด สมาชิกทุก ๆ คนในทีมจะต้องมีลกั ษณะเป็ นทฤษฎี Y และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐพล
ศรี กตัญƒู (2551) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) สํานักงานอาคารกลาสเฮ้าสรัชดาภิเษก พบว่าปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
องค์การ ได้แก่ ความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของงานทีทํา ความน่าสนใจของลักษณะงานทีทํา พนักงานไดรับการ
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ช่ วยเหลื อเมื อเกิ ดปั ญหาในการทํางาน สภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานมี ความเหมาะสม และ
พนักงานได้รับการชมเชยเมือขยันทํางาน ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีภาวะผูน้ าํ ทีดีในส่ วนงานของพนักงานสามารถ
แสดงความคิ ดเห็ นได้ พนัก งานมี ค วามเข้า ใจที ชัดเจนเกี ยวกับ เป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์โดยรวมของ
ธนาคาร ผูจ้ ดั การให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการวางแผนการทํางานในส่ วนงานของพนักงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
ทํา หน้า ที ในการให้ข ้อ มู ล เกี ยวกับ สิ งต่ า งๆ ที มี ผ ลกระทบต่ อการทํา งานของพนัก งานเป็ นอย่า งดี เยี ยม
พนักงานเชื อว่ามี โอกาสในการพัฒนาตัวเองสําหรั บการทํา งานในธนาคารแห่ งนี ธนาคารให้ข ้อมู ลและ
ทรัพยากรทีจําเป็ นต่อการจัดการหน้าทีของงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2546) ได้ให้ขอ้ คิดเห็ นเกี ยวกับความต้องการในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานในองค์ก ารนันจํา เป็ นต้องมี ก ระบวนการที ชัดเจน โดยเน้นการทํางานที มี ลกั ษณะดังนี คื อ
ความมันคงในการทํางาน ความพอใจในการทํางาน โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน การได้รับการยกย่องนับ
ถือ การยอมรับในสังคมหรื อการเข้าพวกเข้าหมู่ การได้รับค่าจ้างโดยธรรม ความเสมอภาค ความนุ่มนวลและ
อ่อนโยน การมี หัวหน้างานทีมีความสามารถ ความพอใจในสภาพการทํางาน รวมทังทิพาวดี เมฆสวรรค์
(2543) วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) กล่าวว่าในการดําเนิ นธุ รกิจใน
ปั จจุบนั ต้องอาศัยหลายๆ ปั จจัยประกอบกัน เพือก่อให้เกิดกิจกรรมและกระบวนการในการประกอบธุ รกิจ
ซึ งปั จจัยพืนฐานในการดําเนิ นธุ รกิจ ประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
การจัดการ (Management) จะเห็นได้วา่ จากปั จจัยพืนฐานดังกล่าว เรื องของคน ถือเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีสุ ดที
จะมีผลกับองค์การโดยตรง
สําหรับจิตวิทยาในการทํางาน ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2552) กล่าวว่าการใช้หลักจิตวิทยาใน
การบริ หารพนัก งาน เพื อจูง ใจให้เขาทํา งานด้วยความเต็มใจซึ งย่อมส่ งผลต่ อความสุ ข ของเขา และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลในงานทีได้รับมอบหมาย ซึ ง Maslow (1964) ได้นาํ เสนอเกียวกับระดับขันความต้องการ (Need
Hierarchy) ของมนุษย์ ซึ งใช้สาํ หรับอธิ บายกระบวนการจูงใจ Maslow ระบุขนความต้
ั
องการของมนุ ษย์ไว้ 5
ระดับ โดยมีพืนฐานว่ามนุ ษย์มีความต้องการจากระดับตําไประดับสู งเหมือนขันบันได และ รัชนี ตรี สุทธิ
วงษา (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางาน ความจงรักภักดี ต่อองค์กรและ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคราม ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับมากใน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็ จในงาน ด้านการได้รับความยอมรับ
นับ ถื อ ด้า นลักษณะงานที ทํา ด้า นความรั บผิดชอบในงาน ด้า นความก้า วหน้า ในตําแหน่ งงาน ด้า นการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพการทํางานและด้านความมันคงปลอดภัยใน
การทํางาน ซึ งถือว่าเป็ นเรื องของสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านจิตวิทยาในการทํางานในองค์การ
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ควรนําผลการศึ ก ษาเรื อง ลัก ษณะบุ ค คลและความสั มพันธ์ กระบวนการการทํางาน และ
จิ ตวิท ยาในการทํางานที ส่ ง ผลต่อประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์ก รใน
ภาพรวม เนืองจากเป็ นปั จจัยทีสําคัญในการส่ งเสริ มและการทํางานร่ วมกันทังในแง่ของการเห็นเชิ งประจักษ์
และเรื องจิตใจในการทํางานร่ วมกัน
7.2 การศึ กษานี อาจจะใช้เป็ นแนวทางในการเปรี ย บเที ย บกับ องค์ก รของรั ฐ หรื อองค์กรที ไม่
แสวงหาผลกําไรในการตรวจสอบว่าลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ กระบวนการการทํางาน และจิตวิทยา
ในการทํางาน ทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการทํางาน เหมือนกัน หรื อแตกต่างกันอย่างไร ทังนี เพือใช้ในการ
ขับ เคลื อนองค์ก รที มี อยู่ใ นสั ง คม บนพื นฐานของการเห็ นการทํา งานเชิ ง ประจัก ษ์และสภาพจิ ตใจ เชิ ง
จิตวิทยาขององค์กรนัน ๆ
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