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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สาํรวจความคิดเห็นของ พนกังานระดบัปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจ

อุปโภคบริโภค บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ท่ีมีต่อ โอกาสในการมีส่วนร่วม การให้

ความสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์ารและ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน (2)เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของโอกาสในการมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุนจาก

หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือแบบสอบถามซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ และมีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั .778 ตวัอยา่งประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจอุปโภค
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บริโภค บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 200 คน เลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ

สะดวก สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณาประกอบดว้ยความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงมาตาฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน โดยจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ระยะเวลาการ

ทาํงาน พร้อมทั้งพิจารณา ถึงโอกาสการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน เช่น ความช่ืนชอบ เตม็ใจ 

พอใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันางาน กาํหนดนโยบาย ร่วมวางแผนและแกปั้ญหาต่องานของหน่วยงาน เป็น

ตน้ การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน เช่น หวัหนา้งานรับฟังความคิดเห็น แกปั้ญหา 

รับผดิชอบและมีความเป็นธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงานมีความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกลู

ซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร เช่น องคก์ารมีสวสัดิการต่างๆท่ีเหมาะสมกบัความทุ่มเท 

องคก์ารใหค้วามสาํคญัต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การไดรั้บมอบหมายงานสาํคญั ใหก้าํลงัใจ และ

ช่วยเหลือเม่ือประสบปัญหา เป็นตน้ ความผกูพนัต่อองคก์าร เช่น องคก์ารแห่งน้ีใหค้วามรู้สึกวา่น่าทาํงานดว้ย 

ยนิดีท่ีจะทาํงานน้ีต่อ ความเตม็ใจและทุ่มเทใหก้บังาน และไม่คิดท่ีจะเปล่ียนงานเป็นตน้ ทั้งน้ีการทดสอบ

สมมุติฐานทาํท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อย

ละ 60.50 มีอายไุม่เกิน 30 ปี จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 ระดบัการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาระดบั ปริญญาตรี จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 71 อตัราเงินเดือน(บาท)อยูท่ี่ 10,000 –

25,000  จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และเม่ือสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาในการทาํงาน พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํงานอยูท่ี่ 1-3 ปี จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ50 

2) โอกาสในการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก ท่ี

มีต่อโอกาสในการมีส่วนร่วม เม่ือพิจารณาโอกาสในการมีส่วนร่วมพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ืองความช่ืนชอบท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันางานในหน่วยงานของท่านใหดี้เพิม่ข้ึน ในขณะ

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก เร่ืองความเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและ

ป้องกนัปัญหาในหน่วยงานของท่านเพื่อใหง้านดาํเนินต่อไปได ้ความพอใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ

ปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดผลงานท่ีบรรลุเป้าหมาย ความพอใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและร่วม



3 
 

วางแผนของหน่วยงานท่ีท่านทาํอยูเ่พื่อใหก้ารทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็ว  ความเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการให้

ขอ้เสนอแนะใหม่ๆเพื่อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ตามลาํดบั  

3) การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก ท่ีมีต่อการใหค้วามสนบัสนุนจาก

หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน เม่ือพิจารณาการใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ืองความสามารถแกปั้ญหาและใหข้อ้เสนอแนะในการ

ทาํงานไดท้นัท่วงทีการใหค้วามเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่าเทียมกนัและความเขา้ใจและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูร่้วมงานดว้ยความตั้งใจตามลาํดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็น เห็นดว้ย

มาก เร่ืองการใหรั้บผดิชอบต่อการปฏิบติังานท่ีไม่บรรลุเป้าหมายของทีมงาน การมีความสามคัคีกนัในขณะ

ทาํงานร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดคุณภาพของงานและการไดรั้บการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานและ

หวัหนา้งานเพือ่ใหง้านสาํเร็จตามเวลา ตามลาํดบั  

4) คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดย

ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก ท่ีมีต่อคุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร เม่ือพิจารณาคุณค่าท่ีไดรั้บจาก

องคก์าร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ืองการไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ร

เป็นอยา่งดีเม่ือท่านประสบปัญหาจากการปฏิบติังาน  และการเห็นคุณค่าและใหค้วามสาํคญัต่อความกา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงานของพนกังานทุกคนตามลาํดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 

เร่ืองความคิดวา่องคก์รของท่านมีสวสัดิการในดา้นต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัความทุ่มเทในการทาํงานของพนกังาน 

ความประทบัใจเม่ือท่านไดรั้บกาํลงัใจจากองคก์รของท่านเม่ือตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤติความมัน่ใจวา่องคก์รของ

ท่านใหค้วามสาํคญักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัและความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดรั้บมอบหมายงานสาํคญัจาก

องคก์รของท่าน ตามลาํดบั  

5) ความผกูพนัต่อองคก์าร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 

ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน เม่ือพจิารณาความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ืองการช่ืนชมองคก์รของท่านวา่เป็นองคก์รท่ีน่าทาํงาน

ดว้ย ความตั้งใจจริง และการยนิดีท่ีจะทาํงานในองคก์รน้ีจนเกษียณอายงุาน ตามลาํดบั  ในขณะท่ีผูต้อบ
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แบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก เร่ืองความรู้สึกวา่ปัญหาในองคก์รเป็นปัญหาของท่านดว้ย 

ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รแห่งน้ีประสบความสาํเร็จ ความรู้สึกภูมิใจท่ีจะ

บอกคนอ่ืนวา่ท่านเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รน้ี และองคก์รน้ีไดใ้หส่ิ้งดีๆแก่ท่านมาโดยตลอดทาํใหไ้ม่คิดจะ

เปล่ียนงาน ตามลาํดบั  

คาํสาํคญั: โอกาสในการมีส่วนร่วม, การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน, คุณค่าท่ีไดรั้บ

จากองคก์าร, ความผกูพนัต่อองคก์ารและประสิทธิภาพในการทาํงาน 
 

Abstract 

     The purposes of this study were to (1) survey the opinions of operational staff in the consumer 

business group, Saha Pathanapibul Public Company Limited, Head Office towards opportunities for 

participation, support from supervisors and colleagues, organizational value and organizational commitment 

that affects the work efficiency, (2)To analyze the influences of opportunities for participation, support from 

supervisors and colleagues, organizational value and organizational commitment that affects the work 

efficiency. The instruments used for data collection was a questionnaire which was examined by experts and 

had reliability equal to .778. Examples of population in this research were 200 operational staff in the 

consumer business group, Saha Pathanapibul Public Company Limited, Head Office, selected from 

convenience sampling. Statistics used in descriptive statistics consisted of frequency, percentage, mean, 

standard deviation and inferential statistics classified by personal information such as gender, age, education 

level, salary rate, working period, including consideration of participation opportunities that affected work 

performance, such as satisfaction, willingness to participate in job development, policy setting, joint planning 

and problem solving for the department's work, etc; support from supervisors and colleagues, such as 

supervisor listened to opinions, solved problems, was responsible and fair to colleagues, supervisors and 

colleagues had unity, helped each other, etc; The organizational value such as the organization had various 

welfares that were appropriate to the dedication, the organization attached importance to the advancement of 

work, receiving important assignments, encouragement and assistance when facing problems, etc; 
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Commitment to an organization such as the organization provided good feeling to work with, willing to 

continue working, willingness and dedication to the job and not thinking of changing jobs etc.  The hypothesis 

testing was performed at the significance level of 0.05. 

     The results of the research were as follows: 1) Most of the respondents (121 people) were female, 

accounting for 60.50%, 131 respondents were not over 30 years old, representing 65.50%. As for education, 

most respondents (142 people) had bachelor's degrees or 71%. Salary (baht) was between 10,000 - 25,000 by 

136 people, representing 68%. And when inquiring about the duration of work, it was found that most 

respondents (100 people) worked at 1-3 years, representing 50%. 

2) In terms of the opinion of most respondents regarding the opportunities of participation which 

affects the work efficiency in general, it was in the level of “Strongly agree”.  When considering in each 

aspect, it was found that the majority of the respondents, in general, had a high level of agreement with 

participation opportunities.  When considering the opportunities for participation, it was found that 

respondents had an opinion of “Most agree” regarding the liking to participate in the development of your 

work better, while some respondents had an opinion of "Strongly agree" about the willingness to participate in 

problem solving and prevention of problems in your organization to enable the work to continue, the 

satisfaction with participation in decision-making and compliance to achieve results, work that achieves the 

goal, the satisfaction in participating in the formulation of policies and the planning of the department that you 

were doing to make the work convenient, fast, willing to participate in providing new suggestions to develop 

work to increase efficiency, respectively. 

3) In terms of the opinion of most respondents regarding the support from supervisors and colleagues 

that affected work efficiency in general, it was in the level of “Strongly agree”. When considering the support 

from supervisors and colleagues, it was found that respondents had an opinion of “Most agree” regarding the 

ability to solve problems and provide timely work suggestions, fairness to the subordinates, and understanding 

and accepting the opinions of colleagues with the intention, respectively; while some respondents had an 
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opinion of “Strongly agree” about being responsible for operations that do not achieve the goals of the team, 

having unity while working together for the quality of the work, and receiving good support from colleagues 

and supervisors to complete tasks on time, respectively. 

4) In terms of organizational value affecting work efficiency, most of the respondents, in general, had 

a high level of agreement with the value of the organization. When considering the value received from the 

organization, it was found that respondents had an opinion of “Most agree” regarding getting good help from 

the organization when you encounter problems in the operation and appreciating and giving importance to the 

career progress of all operational staff respectively., while some respondents had an opinion of ”Strongly 

agree” with the idea that your organization had various benefits suitable for the dedication of operational staff, 

the impression that you were encouraged by your organization when faced with a crisis, confidence that the 

organization paid equal attention to your staff, and feeling proud of being assigned important tasks from the 

organization respectively. 

5) In terms of organizational commitment, most of the respondents, in general, had a high level of 

agreement with organizational commitment that affected the work efficiency. When considering the 

organizational commitment, the respondents had an opinions   of “Most agree” about praising your 

organization for being an organization that should work with determination, and being willing to work in this 

organization until retirement, respectively, while some of the respondents “Strongly agree” that they felt that 

the problems in the organization were also employees’ problems, their willingness to dedicate their efforts to 

help the organization succeed, and feeling proud to tell others that you are part of this organization, and that 

this organization had always given you good things, so you don't have to think about changing jobs 

accordingly. 

Keywords: opportunity for participation, support from supervisors and colleagues, organizational value, 

organizational commitment and work efficiency 
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ความเป็นมาของเร่ืองทีศึ่กษา 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีทุกองคก์รตอ้งการ เน่ืองจากประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดี

จะส่งผลดีต่อองคก์รนั้นทั้งในส่วนภายในและภายนอกองคก์ร นอกจากน้ีในดา้นของการแข่งขนั ท่ีสามารถ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เพราะลูกคา้ใหก้ารยอมรับมากกวา่ เพราะใหค้วามไวว้างใจจากส่ิงท่ีไดรั้บท่ีดีกวา่ อนั

เน่ืองมาจากประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีของพนกังานทุกฝ่าย 

เม่ือพิจารณาผลงานดงักล่าวผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นปัจจยั 4 ปัจจยัในท่ีน้ีคือ (1) โอกาสในการมีส่วนร่วม (2) 

การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน (3) คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์ารและ (4) ความผกูพนัต่อ

องคก์าร ทั้งน้ีการเลือกศึกษากบับริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากเป็นบริษทัหน่ึงท่ีประสบ

ความสาํเร็จทางธุรกิจเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป จึงมีความน่าสนใจท่ีจะไดท้ราบถึงความคิดเห็นของบุคลากร

ของบริษทั ในเร่ืองประสิทธิภาพการทาํงาน  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อสาํรวจความคิดเห็นของ พนกังานระดบัปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค บริษทั สหพฒันพิบูล 

จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ท่ีมีต่อ โอกาสในการมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและ

เพื่อนร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์ารและประสิทธิภาพในการทาํงานและเพื่อ

วิเคราะห์อิทธิพลของโอกาสในการมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน คุณ

ค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน  

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 สุจินต ์ดาววีระกลุ (2527) และ Herzberg (1959) อธิบายวา่ การใหโ้อกาสพนกังานในกลุ่มหรือทีม

เดียวกนัไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมของกลุ่ม ยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงาน ไดดี้กวา่การ

ทาํงานท่ีไดรั้บคาํสัง่จากหวัหนา้เพียงอยา่งเดียว  

Beyer & Marshall (1981) และคเณศ จุลสุคนธ์ (2554) อธิบายวา่มนุษยทุ์กคนยอ่มตอ้งการการ

สนบัสนุน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง ดงันั้นในการทาํงานบางคร้ัง เม่ือมีปัญหาหรือขอ้ขดัขอ้งต่างๆ

พนกังานท่ีประสบส่ิงเหล่านั้น ยอ่มตอ้งการการสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน เพื่อมาช่วยหรือเป็น

กาํลงัใจ ใหส้ามารถแกปั้ญหาได ้ทาํใหบุ้คลากรนั้นมีประสิทธิภาพในการทาํงานไดดี้ข้ึน  
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Eisenberger et al. (1986) และ มุทิตา คงกระพนัธ์ (2554) อธิบายวา่ การทาํงานของบุคลากรยอ่ม

คาดหวงัต่อส่ิงท่ีเป็นคุณค่า สาํหรับเขาเหล่านั้น ไม่วา่จะเป็นคุณค่าท่ีเกิดข้ึนภายในหรือรวมทั้งคุณค่าในรูปของ

ผลตอบแทนต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์ร เม่ือไดรั้บตามท่ีคาดหวงั กจ็ะเกิดแรงจูงใจท่ีจะทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 Steers (1991) และ Buchanan (1974) อธิบายวา่ ความผกูพนัไวว้า่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงาน เน่ืองจากความผกูพนัเป็นสถานภาพทางจิตใจท่ีพนกังานมีต่อองคก์รทั้งในดา้นความเป็นส่วนหน่ึง

ของความสาํเร็จขององคก์ร ความหวงแหนองคก์รท่ีทาํอยู ่และพร้อมจะปกป้ององคก์ร ความเอาใจใส่ทุ่มเทท่ีจะ

เสียสละใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จตามท่ีมุ่งหมาย 

Mager & Besch (1967) และบรรยงค ์โตจินดา (2543) อธิบายวา่ ประสิทธิภาพในการทาํงานวา่ข้ึนอยูก่บั

เป้าหมายขององคก์รวา่ตอ้งการอะไร และถา้พนกังานสามารถทาํงานไดบ้รรลุตามเป้าหมายนั้นก ็หมายถึง 

พนกังานมีประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดี 

ธนกร กรวชัรเจริญ (2555) อธิบายวา่ พนกังานเห็นดว้ยในเร่ืองโอกาสการมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน พนกังาน บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ชท้กัษะความสามารถ

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี พนกังานมีอิสระในการปฏิบติังานของตนเอง สมาชิกแต่ละคนเขา้ใจทีมงานไดถู้กตอ้งตรงกนั 

เป้าหมายร่วมกนัของทีมงานส่งเสริมใหเ้กิดการทาํงานอยา่งปราศจากความขดัแยง้ สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนัอยา่งกลมเกลียว 

นนัทธ์นาดา สวามิวสัสุกิจ (2558) พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ยา่นศูนยก์ลาง

ธุรกิจมี ความคิดเห็นต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

หวัหนา้งานสามารถตอบสนองเร่ืองของงานได ้ทนัท่วงที  

 อมรรัตน์ แสงสาย พบวา่ พนกังานใน GEN Y จะมีการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รในดา้นโอกาสการ

กา้วหนา้และดา้นการเห็นคุณค่าการปฏิบติังานของพนกังานมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นปฏิบติังาน 

 วิวรรธณี วงศาชโย (2558) พบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจภาพรวม อยูใ่น 

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ระดบัความคิดเห็น อยู ่ในระดบัมากทุกดา้น ความคิดเห็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ท่านพยายามทาํงานเพือ่ใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ  
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สมมุติฐานทีเ่กีย่วข้องกบัความสัมพนัธ์ของตัวแปรอสิระ และตัวแปรตาม สําหรับการศึกษาในคร้ังนี ้

สมมุติฐานท่ี 1:  โอกาสในการมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ธนกร กรวชัรเจริญ  

(2555) 

สมมุติฐานท่ี 2: การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงาน นนัทธ์นาดา สวามิวสัสุกิจ (2559) 

สมมุติฐานท่ี 3: คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน อมรรัตน์  แสงสาย  

(2558) 

สมมุติฐานท่ี 4: ความผกูพนัต่อองคก์าร มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ววิรรธณี วงศาชโย  

(2558) 

กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวแปรและเส้นทางอทิธิพลระหว่างตวัแปรทีศึ่กษา 

ประชากร 

ประชากร เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค บริษทั สหพฒันพิบูล จาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่จาํนวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้มีทั้งส้ิน 580 คน  (จากขอ้มูล แผนก

ทรัพยากรบุคคล ณ เดือน เมษายน 2563) เร่ิมจากการกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ (Krejcie & 

Morgan, 1970) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก แจกแบบสอบถามรูปแบบกระดาษ 

คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร 

 

 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 

โอกาสในการมีส่วนร่วม 

การใหค้วามสนบัสนุนจาก

หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน 
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เคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) 

             1. ประเดน็ดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ยคาํตอบท่ีเป็นคุณลกัษณะของผูต้อบ แบบสอบถาม ใน 2 

ลกัษณะ คือ (1.1) คาํตอบท่ีสามาถวดัค่าในตวัเองได ้ไดแ้ก่ เพศ ดงันั้นมาตรวดัท่ีใชว้ดัคือ มาตรวดันามบญัญติั

และ (1.2) คาํตอบมีการจดัอนัดบั ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ระยะเวลาในการทาํงาน ดงันั้นมาตร

วดัท่ีใชว้ดั คือมาตรวดัจดัอนัดบั               

2. ประเดน็ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรแต่ละตวั ลกัษณะของคาํตอบจะ เป็นลกัษณะแบ่งระดบั

คะแนนมาตรวดัท่ีใชจึ้งเป็นมาตรวดัอนัตรภาค  

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity)เพื่อใหไ้ด ้คาํตอบท่ีครบถว้นสาํหรับการ

วิเคราะห์ การแปลผล และการนาํไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้นาํแบบสอบถามใหแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมี

ความเช่ียวชาญต่อประเดน็คาํถามท่ีจะใชว้ดัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้ง นาํเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษา เพื่อขอความคิดเห็นนาํมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ความถูกตอ้งอีก

คร้ังหน่ึง ภายหลงัจากท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้นุมติัแลว้ จึงนาํแบบสอบถามไป ดาํเนินการตรวจสอบความ

น่าเช่ือถือต่อไป 

การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) นาํคาํตอบไปคาํนวณค่าโดยวิธีการหา

สมัประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash's Alfa Coefficient) ซ่ึงค่าดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.7 - 1.00 จึง

จะถือวา่ แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ และสามารถนาํไปใชไ้ด ้ ในการพจิารณา พบวา่มีค่ารวมเท่ากบั .879  

แสดงวา่แบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้

ประเภทของสถิติทีใ่ช้ 

            สถิติเชิงพรรณนา นาํมาใชเ้พื่อตอบวตัถุประสงคใ์นเร่ืองต่อไปน้ี คือ  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ใชว้ิเคราะห์

และอธิบายถึงคุณลกัษณะของผูต้อบ แบบสอบถาม เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อตัราเงินเดือนและระยะเวลาใน

การทาํงาน  
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ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พื่อวิเคราะห์และอธิบายความคิดเห็น ของตวัอยา่งในเร่ือง

โอกาสในการมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร 

ความผกูพนัต่อองคก์ารและประสิทธิภาพในการทาํงาน    

สถิติเชิงอนุมาน ผูว้ิจยัไดน้าํมาใชเ้พื่อการทดสอบสมมุติฐานสาํหรับการตอบ วตัถุประสงคข์อง

การศึกษาท่ีตั้งไวท่ี้ตอ้งการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในรูปของอิทธิพล ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีใช้

มาตรวดัอนัตรภาค โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on Analysis)  

สรุปผลการศึกษา 

          1.1 ผลการศึกษาสรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์  

สรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายอุยูใ่นช่วง ไม่เกิน 30 ปี 

ในขณะท่ีวฒิุการศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะดบั ปริญญาตรี เงินเดือนอยูท่ี่ 10,000 –25,000 และเม่ือสอบถามเก่ียวกบั

ระยะเวลาในการทาํงาน ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 1-3 ปี  

1.2 สรุปผลการศึกษาท่ีเป็นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองโอกาสในการมีส่วนร่วม การ

ใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพือ่นร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์ารและ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน  

1.2.1 ผลสรุปความคิดเห็นดา้นโอกาสในการมีส่วนร่วมพบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ย

มาก เม่ือพิจารณาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ืองความช่ืนชอบท่ีจะมีส่วนร่วม

ในการพฒันางานในหน่วยงานของท่านใหดี้เพิ่มข้ึนเป็นอนัดบัหน่ึง ในขณะ เห็นดว้ยมาก เร่ืองความเตม็ใจท่ีจะมี

ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและป้องกนัปัญหาในหน่วยงานของท่านเพื่อใหง้านดาํเนินต่อไปไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึง

เช่นกนั 

1.2.2 ผลสรุปความคิดเห็นดา้นการใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงานพบวา่ ส่วน

ใหญ่ เห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ือง

ความสามารถแกปั้ญหาและใหข้อ้เสนอแนะในการทาํงานไดท้นัท่วงทีเป็นอนัดบัหน่ึง ในขณะท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก เร่ืองการใหรั้บผดิชอบต่อการปฏิบติังานท่ีไม่บรรลุเป้าหมายของ

ทีมงานเป็นอนัดบัหน่ึงเช่นกนั 
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1.2.3 ผลสรุปความคิดเห็นดา้นคุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์ารท่ี พบวา่ ส่วนใหญ่ เห็นดว้ยมาก และเม่ือ

พิจารณา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ืองการไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ร

เป็นอยา่งดีเม่ือท่านประสบปัญหาจากการปฏิบติังานเป็นอนัดบัหน่ึง ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็น เห็นดว้ยมาก เร่ืองความคิดวา่องคก์รของท่านมีสวสัดิการในดา้นต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัความทุ่มเทในการ

ทาํงานของพนกังานเป็นอนัดบัหน่ึงเช่นกนั 

1.2.4 ผลสรุปความคิดเห็นดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ ส่วนใหญ่ เห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณา 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ืองการช่ืนชมองคก์รของท่านวา่เป็นองคก์รท่ีน่า

ทาํงานดว้ย ความตั้งใจจริงเป็นอนัดบัหน่ึง ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก เร่ือง

ความรู้สึกวา่ปัญหาในองคก์รเป็นปัญหาของท่านดว้ยเป็นอนัดบัหน่ึงเช่นกนั 

1.2.5 ผลสรุปความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพการทาํงาน พบวา่ ส่วนใหญ่ เห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณา

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็นดว้ยมากท่ีสุด เร่ือง ความสามารถจดัอนัดบัความสาํคญัของ

ปริมาณงานเพือ่ความสาํเร็จในการปฏิบติังานเป็นอนัดบัหน่ึง ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เห็น

ดว้ยมาก เร่ืองความสามารถศึกษา คน้ควา้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัใหมี้คุณภาพมาก

ข้ึนเป็นอนัดบัหน่ึงเช่นกนั  

1.3 ผลการศึกษาสรุปตามวตัถุประสงค ์

1.3.1 ผลสรุปการศึกษาท่ีตอ้งการวิเคราะห์วา่โอกาสในการมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุนจาก

หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์ร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ผลการศึกษา

ดงักล่าวยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีเสนอไวอี้กดว้ย 

1.3.2 ผลการศึกษาพบวา่สมมุติฐานโอกาสในการมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและ

เพื่อนร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์ร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานในทางตรงกนัขา้มความผกูพนัต่อ

องคก์ารไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาท่ีพบวา่โอกาสในการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน มีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ สุจินต ์ดาววีระกลุ (2527) และ Herzberg (1959) รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนกร 
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กรวชัรเจริญ (2555) พนกังาน บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ชท้กัษะความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

พนกังานมีอิสระในการปฏิบติังานของตนเอง 

 2. ผลการศึกษาท่ีพบวา่การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้งานและเพือ่นร่วมงาน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Beyer & Marshall (1981) และคเณศ จุลสุคนธ์ 

(2554) รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นนัทธ์นาดา สวามิวสัสุกิจ(2558) ท่ีอธิบายวา่ พนกังานระดบั

ปฏิบติัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ยา่นศูนยก์ลางธุรกิจมี ความคิดเห็นต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งาน ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการศึกษาท่ีพบวา่การไดรั้บคุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์ารส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน มีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Eisenberger et al. (1986) และ มุทิตา คงกระพนัธ์ (2554) รวมถึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ อมรรัตน์ แสงสาย (2558) ท่ีอธิบายวา่ พนกังานใน GEN Y จะมีการรับรู้คุณค่าสนบัสนุนจาก

องคก์รในดา้นโอกาสการกา้วหนา้และดา้นการเห็นคุณค่าการปฏิบติังานของพนกังานมากท่ีสุด 

4. ผลการศึกษาท่ีพบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน มีความสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดงานวิจยัของ ธกรศกัด์ิ พรหม ณ สกลนคร (2557) ท่ีกล่าววา่ ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารไม่มีผลต่อผล

การปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไม่เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ไม่ส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานซ่ึงต่างจาก Steers (1991)  

ข้อเสนอแนะในการนําผลไปใช้ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภท อุปโภคบริโภคซ่ึงสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้

ดาํเนินกิจการดงัต่อไปน้ี คือ ผลการศึกษาท่ีพบวา่โอกาสในการมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุนจากหวัหนา้

งานและเพื่อนร่วมงาน คุณค่าท่ีไดรั้บจากองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน สามารถถูกนาํไปใชน้าํไปสู่การวางแผนในเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมถึงขอ้เสนอแนะ

สาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป คือ ประเดน็ท่ีพบวา่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ ผลการศึกษาท่ี

พบวา่  ความผกูพนัต่อองคก์รไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน สาเหตุท่ีไม่สอดคลอ้งอาจเน่ืองมาจาก 

จาํนวนตวัอยา่งท่ียงัไม่มากพอ สภาพแวดลอ้มในขณะท่ีทาํการศึกษา และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีศึกษายงัไม่เพยีงพอ 

ดงันั้นผูว้จิยัคร้ังต่อไปควรจะมีการแกไ้ขเร่ืองดงักล่าวโดยทาํการศึกษาสาเหตุท่ีไม่สอดคลอ้งเพื่อดูผลท่ีเกิดข้ึน 
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แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาฉบบัน้ี  ควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอ่ืนและคน้หาเหตุในเชิง

ลึก  
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