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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพือ่สำรวจและสรุปความคิดเห็นของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบ

ทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่มีตอความคาดหวัง ความผูกพันตอองคกร และประสิทธิผล

ในการทำงานของธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อวิเคราะหและสรุป

อิทธิพลของความคาดหวังและความผูกพันตอองคกรที่มีผลตอประสิทธิผลในการทำงานของธุรกิจจัดทำระบบ

ทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แบบผสมผสาน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม แบบคำถาม แบบสัมภาษณ ซึ่งไดทำการรับรอง

เนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและมีการทดสอบคาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.95 ตัวอยางจำนวน 212 คน เลือกโดยวิธกีาร

สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานไดแก การวิเคราะหการถดถอย ทั้งนี้การทดสอบสมมติฐาน

ทำที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น โดยเห็นดวยตอตัวแปรความคาดหวัง ในระดับ 

ความคาดหวังสูงมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ในระดับสูงมาก คือ ดานความมั่นคง

ในการทำงาน รองลงมาคือดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ตามดวยดานผลตอบแทน และดานความกาวหนา

ในงาน ขณะที่ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นโดยเห็นดวยตอตัวแปรความผูกพันตอองคกร ในระดับ 

เห็นดวยมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ในระดับมาก คือ ดานความภักดีตอ

องคกร รองลงมาคือดานความผูกพันที่จะทำงานเพื่อองคกร ตามดวยดานความผูกพันตอเปาหมายองคกร 
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นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นโดยเห็นดวยตอตัวแปรประสิทธิผลในการทำงาน ในระดับ 

เห็นดวยมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ในระดับมาก คือ ดานคุณภาพงานที่ทำ

มีความถูกตองแมนยํา ดานผลงานที่เกิดข้ึนทำเสร็จภายในชวงเวลาที่วางแผนไว ดานความผิดพลาดที่เกิดข้ึน

ในการทำงานไมควรเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนนอยที่สุด ดานผลงานที่เกิดข้ึนเปนที่พอใจของลูกคาผูใชบริการ ดานผลงาน

ที่เกิดข้ึนทำใหเกิดภาพลักษณทางสังคมที่ดีตอองคกร ดานคุณภาพงานที่ทำออกมาเปนไปตามมาตรฐานที่

องคกรกำหนด ดานผลงานที่เกิดข้ึนเปนการใชทรัพยากรขององคกรที่มีจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

ดานผลงานที่เกิดข้ึนสามารถสำเร็จไดและมีคุณภาพสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว ในขณะที่พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามบางสวนเห็นดวยในระดับคอนขางมากในดานผลงานที่เกิดข้ึนไดรับคำชมเชยจากผูที่เก่ียวของ 

ในการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ตัวแปรความคาดหวังและตัวแปรความผูกพันตอองคกร

สงผลตอตัวแปรประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ :  ความคาดหวัง; ความผูกพันตอองคกร; ประสิทธิผลในธุรกิจจดัทำระบบทำความเย็น 

 

Abstract 

The purposes of this study aimed to (1) investigate the workers’ attitude toward Expectation 

while, Organization Commitment, and Personnet's work Effectiveness of Cooling System Installation 

Business in Bangkok Metropolitan District. (2) analyze the effects of Expectation and Organization 

Commitment on perspective in Personnet's work Effectiveness of Cooling System Installation Business 

in Bangkok Metropolitan District, the administered questionnaire with the reliability value of 0.95 and 

approved content validity by the experts were employed for data collection. The 212 samples were 

randomly selected by using the purposive sampling method. Both descriptive and inferential statistics 

were applied including percentage calculation, frequency, mean, standard deviation, as well as, 

multiple regression analysis. 

The research findings were revealed that the average respondents rather strongly agreed for their 

attitudes toward Expectation while Organization Commitment were strongly. Moreover, the 

respondents rather strongly agreed about Personnet's work Effectiveness of Cooling System 

Installation Business in Bangkok Metropolitan District 

According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, it was proved that 

both Expectation and Organization Commitment did not affected Personnet's work Effectiveness of 

Cooling System Installation Business in Bangkok Metropolitan District 

 

Keywords:  Expectation; Organization Commitment; Personnet's work Effectiveness Cooling 

System Installation Business 
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บทนำ 

เนื้อหาของบทแรกเปนการนำเสนอสถานการณที่มีความเก่ียวของกับปญหาวิจัยของการศึกษา 

ความสำคัญของการศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

และคำนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

สถานการณและที่มาของปญหางานวิจัย 

อากาศรอนเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอการใชชีวิตของคนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ไมวาจะเปน

การทำงานหรือการใชชีวิตภายในบานและนอกบาน การติดตั้งระบบการทำความเย็นตามสถานที่ตางๆ 

จึงมีความจำเปนและไดรับความนิยมจากลูกคาเพื่อทำการติดตั้งเปนจำนวนมาก ดวยเหตุนี้ธุรกิจติดตั้งระบบ

ทำความเย็นจึงเปนธุรกิจที่แขงขันกันมากเชนเดียวกับธุรกิจประเภทตาง ๆ ในตลาด สิ่งหนึ่งที่จะทำใหธุรกิจ

ประเภทนี้อยูได ปจจัยที่สรางความสำเร็จปจจัยหนึ่ง คือ การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหเปนที่

ประทับใจของลูกคา 

ในการจัดการดานบุคลากรนั้น ธุรกิจจะตองบริหารใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร

โดยคำนึงถึงสิ่งที่บุคลากรคาดหวัง เพื่อใหบุคลากรเต็มใจที่ทำงานใหเกิดประสิทธิผลที่มีตอองคกรและลูกคา

เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ที่ผานมาไดมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความคาดหวังและความผูกพันองคกร

ที่สงผลตอการเกิดประสิทธิผลในการทำงาน เชน สุมาลี  แสงสวาง และ ปยนุช  รัตนกุล (2560) ไดทำการศึกษา

เก่ียวกับผลกระทบของความคาดหวังและความผูกพันที่มีตอการทำงาน ธันยพร  งามวิไลศิริวงศ (2561) 

ที่ศึกษาถึงความผูกพันที่สงผลตอการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกร 

สำหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจนกับกลุมพนักงาน

ธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นที่จะนำไปสูผลสรุปของการศึกษาที่วา ปจจัยดานความคาดหวัง และ

ความผูกพันตอองคกร สงผลตอความยั่งยืนทางธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็น โดยผูวิจัยไดนำเสนอปญหา

ของการวิจัยของการศึกษา ดังตอไปนี้  

1. กลุมพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นใหระดับความสำคัญอยางไรตอปจจัยดานความคาดหวัง 

และความผูกพันตอองคกร ที่จะทำใหเกิดความยั่งยืน  

2. ปจจัยดานความคาดหวัง และความผูกพันตอองคกร จะสงผลตอความยั่งยืนทางธุรกิจของ

ผูประกอบการกลุมพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นหรือไมในลักษณะใด  

วัตถุประสงคของการศึกษา  

เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยที่ผูวิจัยไดกำหนดข้ึน ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษา 

ไดแก  

1. เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร ที่มีตอความคาดหวัง ความผูกพันตอองคกร และประสิทธิผลในการทำงานของธุรกิจจัดทำ

ระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อวิเคราะหและสรุปอิทธิพลของความคาดหวัง และความผูกพันตอองคกรที่มีผลตอ

ประสิทธิผลในการทำงานของธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาคร้ังนี้ไดใชเทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ 

ในการเก็บขอมูล ตัวแปรที่ศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรประเภทตาง ๆ ไดแก  

 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน คือ ความคาดหวัง ความผูกพันตอองคกร และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผล

ในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรที่กลาวมา

ขางตน จะนำมาศึกษาเพื่อวิเคราะหความสัมพันธในลักษณะของการสงผล หรือการมีอิทธิพลตอกัน ดังนี้  

1. การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวางความคาดหวังกับประสิทธิผลในการทำงานของ

พนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

2. การสงผลหรือการมีอิทธิพลตอกันระหวางความผูกพันตอองคกรกับประสิทธิผลในการทำงาน

ของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย  

1. องคกร และหนวยงานที่จะไดรับประโยชน ไดแก ธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นโดยที่องคกรและ

หนวยงานจะนำไปใชในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

2. บุคคลที่สนใจ ไดแก นักวิชาการ นักวจิัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตาง ๆ โดยที่กลุมบุคคลเหลานี้ 

สามารถนำผลการศึกษาไปใชตามวัตถุประสงคตาง ๆ อาทิ (1) นำไปใชเปนขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

เพื่อขยายผลการศึกษาใหมีมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน หรือนำไปใชประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ

ใหมีความชัดเจนเพิ่มข้ึน (2) นำไปใชเปนประเด็นในการศึกษาเพื่อใหเกิดความรูใหม หรือเพิ่มรายละเอียด

ของการศึกษาที่สนใจอยูในขณะนั้น ใหมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน (3) นำไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มความรู 

และทักษะใหกับการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหบรรลุเปาหมาย  

3. กลุมนักวิชาการสามารถนำผลการศึกษาไปใชประโยชน ดังนี้ (1) นำไปใชเปนขอมูลสำหรับ

การวิจัยคร้ังตอไปเพื่อใหเกิดความรูใหม (2) นำไปใชเปนขอมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมีความ

ชัดเจนมากขึ้น (3) นำไปใชเปนการขยายความรู และเกิดเปนความรูใหมที่อธิบายถึงตัวแปรที่ทำการศึกษา

ในคร้ังนี้ใหเกิดความเขาใจในเชิงลึกไดมากยิ่งข้ึน ในลักษณะของอิทธิพลที่เกิดข้ึนระหวางตัวแปร 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตัวแปรที่ศึกษาในที่นี้ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ไดแก ความคาดหวัง ความผูกพันตอองคกร 

และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการทำงาน 

การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคาดหวัง 

สุมาลี  แสงสวาง และ ปยนุช  รัตนกุล (2560) ไดอธิบายวา บุคลากรมีความคาดหวังในดานบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมในการทำงานสูงที่สุด 

นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) ไดอธิบายวา ตำแหนงงาน ถือเปนแรงจูงใจในการทำงาน ที่มีความสำคัญ

ตอองคการในระดับมากที่สุด 

ในขณะที่ วีระศักดิ์ อินทรประวัติ (2560) ไดอธิบายวา ความคาดหวัง คือความรูสึกหรือความตองการ

ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนอยูในปจจุบันไปจนถึงอนาคต โดยมีปจจัยจูงใจเปนตัวทำใหบุคลากรเกิดการทำงาน

ไดอยางมีความสุข มีความพึงพอใจและสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 



5 
 

นอกจากนี้ Vroom (1964 อางถึงใน ปรวีร  คีรี, 2561) ไดอธิบายวามนุษยแตละคนเปนนักตัดสินใจ

ที่มีเหตุผลและจะทำแตสิ่งที่คิดวาจะนำไปสูผลลัพธที่ตนเองตองการ เมื่อบุคคลคิดวาสิ่งที่ตนเองกระทำ

จะนำมาซึ่งผลลัพธที่ตองการก็จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง องคประกอบสำคัญของทฤษฎีก็คือ ผลลัพธ 

คุณคาของผลลัพธ ความคาดหวังเก่ียวกับความพยายามและการปฏิบัติงาน และสุดทายคือความคาดหวัง

เก่ียวกับการปฏิบัติงานและผลลัพธ 

การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

ธันยพร  งามวิไลศิริวงศ (2561) ไดอธิบายวา ความผูกพันตอองคการมีผลกระทบเชิงบวก

ตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตัวแปรที่สงผลกระทบมากที่สุด คือ ดานความรูสึก การบริหารองคการ

ของผูบริหารมีสวนชวยในการกระตุนใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ เพื่อใหพนักงานตั้งใจทำงาน

และเกิดผลการปฏิบัติงานที่ไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนใหพนักงานรักในองคการพรอมที่จะ

สละเวลาเพื่อองคการ รูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคการนี้ 

ขวัญทิพย  พงศพิพัฒน (2559) ไดอธิบายวา สมาชิกที่มีความผูกพันตอองคการเปนตัวบงชี้ถึงความมี

ประสิทธิผลขององคการที่สำคัญตัวหนึ่งดวย ซึ่งความผูกพันดานการคงอยูหรือความผูกพันตอเนื่องนี้ 

เปนแนวโนมที่บุคคลจะทำงานในองคการนี้อยางตอเนื่องตลอดไป  

ในขณะที่ ชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) ไดอธิบายวา บุคคลที่มีความผูกพันตอองคการจะมีความ

ภาคภูมิใจในองคการของตนเอง และจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานในองคการ รวมถึงพฤติกรรม 

ที่สอดคลองกับความตองการขององคการเสมอ 

นอกจากนี้ เทียนศรี บางมวงงาม (2562) ไดอธิบายวา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ทัศนคติ

หรือความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคกร เชน มีความจงรักภักดีตอองคกร ยอมรับเปาหมาย คานิยม และ 

วัฒนธรรมขององคกร มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร และทุมเทความรูความสามารถของตน

อยางเต็มที่ เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย  

การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธผิลในการทำงาน 

คำวา "ประสิทธิภาพ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 

หมายถึง ความสามารถที่ทำใหเกิดผลในการทำงาน 

พฤธิสิทธิ์  อุทุม (2559) ไดอธิบายวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ใหเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ โดยคำนึงถึงความประหยัดทรัพยากรในทุก ๆ ดาน 

แตกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุสิ่งของ และอ่ืน ๆ 

ในขณะที่ อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดอธิบายวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน เมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ก็ถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง แตถามีผลการปฏิบัติงาน

ไมดี ก็ถือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ำ  

นอกจากนี้ วีระศักดิ์  อินทรประวัติ (2560) ไดอธิบายวา ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีนั้นจะเกิดข้ึนได

ก็ตอเมื่อเกิดประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ คือ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เปนมาตรฐาน

เดียวกัน สามารถวัดไดทั้งรายบุคคลหรือเปนกลุม  
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสัมพันธในลักษณะของการสงผล

ระหวางความคาดหวัง ความผูกพันตอองคกร กับประสิทธิผลในการทำงาน สรุปไดวา ตัวแปรทั้งสอง

มีการสงผลตอกัน สามารถอธิบายในที่นี้ไดวาความคาดหวัง และความผูกพันตอองคกรที่เกิดข้ึนกับพนักงานนั้น 

มีผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

   
ความคาดหวัง 

 

ประสิทธผิลในการทำงาน 

ของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบ 

ทำความเย็นแหงหนึง่ในกรุงเทพมหานคร 

  

ความผูกพันตอองคกร 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงใหเห็นถึงเสนทางของความสัมพันธในลักษณะของการสงผลระหวาง ความคาดหวัง 

และความผูกพันตอองคกร ที่มีตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็น

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

สรุปสมมุติฐานไดวา 

สมมุติฐานที่ 1 : ความคาดหวังสงผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำ

ระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานที่ 2 : ความผูกพันตอองคกรสงผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำ

ระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมีการกำหนดคุณสมบัติไว เพื่อใหไดประชากรที่มีความรู 

ความเขาใจที่ไดรับจากประสบการณของตนเอง และ/หรือไดรับจากแหลงขอมูลประเภทตาง ๆ อาทิ ผูที่มี

ความสนิทใกลชิด เอกสารทางชองทางประเภทอ่ืน เปนตน ความรูและความเขาใจดังกลาว สงผลให

ประชากรสามารถใหขอมูลโดยแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตอง สอดคลองกับประเด็นที่ผูวิจัยศึกษา 

ซึ่งคุณสมบัติของประชากร ไดแก  

1. เปนบุคคลที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ที่ปฏิบัติงานในบริษัทจัดทำระบบทำความเย็น

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  

2. เปนบุคคลที่เคยมีประสบการณทางดานการทำงาน ในการทำงานในรูปแบบบริษัท มีรูปแบบ

การบริหารแบบลำดับข้ัน หัวหนางาน และพนักงานระดับปฏิบัติงานมากอน  

3. เปนบุคคลที่มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการทำแบบสอบถามออนไลน โดยสามารถใช

เคร่ืองมือสื่อสารทางอินเตอรเน็ตในการตอบแบบสอบถามได 
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ตัวอยาง  

ตัวอยาง หมายถึง ตัวแทนของประชากรที่นำมาใชในการศึกษาเนื่องจากขนาดของประชากรที่มี

ขนาดใหญ และผูวิจัยจะใชตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ทั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการ

เปนข้ันตอนเพื่อใหไดตัวอยางที่มีคุณสมบัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 

1. ทบทวนคุณสมบัติของประชากรที่กำหนดไวในเบื้องตน  

2. ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

3. การเขาถึงกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน โดยใช

แอพพลิเคชั่นสำเร็จรูป 

4. จำนวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้นั้น เนื่องจากผูวิจัยทราบจำนวนประชากร ดังนั้นผูวิจัย 

จึงใชวธิีการคำนวณจากสูตร Yamane (1967) ที่แสดงไวดังนี้ 

 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑒𝑒2
 

 

ในที่นี้ n = จำนวนหรือขนาดตัวอยาง เทากับ 111 

N = จำนวนประชากรทั้งหมด เทากับ 243 

e = คาความคลาดเคลื่อนของจำนวนหรือขนาดตัวอยางที่ยอมรับไดเทากับ 0.07 

แทนคาสูตรจะไดจำนวนหรือขนาดตัวอยางเทากับ 111 ตัวอยาง 

ผูวิจัยจะใชจำนวน 212 ตัวอยาง เนื่องจากตองการสำรองความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความผิดพลาด

จากการตอบคำถามของผูตอบแบบสอบถามที่ผิดพลาดหรือตอบไมครบถวนสมบูรณ 

เคร่ืองมือในการศึกษา  

งานวิจัยฉบับที่ดำเนินการอยูนี้ไดใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอมูล โดยการตั้งเปนคำถามและผูตอบแบบสอบถามตอบคำถามที่เปนลักษณะของการแสดง

ความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดของการจัดทำเคร่ืองมือ คือ  

1. ที่มาของเคร่ืองมือ 

ในที่นี้ หมายถึง คำถามที่อยูในแบบสอบถามที่มีความเก่ียวของกับตัวแปรที่ใชศึกษาทุกตัว 

และทุกประเภทนั้น ผูวิจัยไดดำเนินการคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบดวย (1) แนวคิด ทฤษฎี

ที่เก่ียวของ (2) ผลงานวิจัยที่เก่ียวของซึ่งไดมีการศึกษามากอน (3) คำแนะนำจากผูทรงคุณวุฒิ (4) คำแนะนำ

จากอาจารยที่ปรึกษา 

2. องคประกอบของเคร่ืองมือ  

แบบสอบถามที่ใชเปนเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษา ประกอบดวยคำถาม

ซึ่งแบงเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1  เปนคำถามดานประชากรศาสตร และคุณลักษณะทั่วไปที่เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแกเพศ อายุ ระดับรายได/เดือน และระดับการศึกษา มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 4 ขอ  
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สวนที่ 2  เปนคำถามที่เก่ียวกับตัวแปรเร่ือง “ความคาดหวัง” มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 17 ขอ  

สวนที่ 3  เปนคำถามที่เก่ียวกับตัวแปรเร่ือง “ความผูกพันตอองคกร” มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 13 ขอ 

สวนที่ 4  เปนคำถามที่เก่ียวกับตัวแปรเร่ือง “ประสิทธิผลในการทำงาน” มีคำถามจำนวนทั้งสิ้น 9 ขอ 

3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบคำถามของแบบสอบถามกอนที่จะนำไปแจกกลุมตัวอยาง โดยแบง

การตรวจสอบเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

3.1 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity)  

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามใหแกผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตอประเด็นคำถามที่จะใชวัด

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้งนำเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็น หลังจากนั้น

ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอเสนอแนะตาง ๆ และนำมาปรับปรุงแกไขสำหรับขอคำถามที่มีการทวงติง และแนะนำ 

จากผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา  

3.2 การตรวจสอบความเชื่อถือ หรือความนาเชื่อถือ (Reliability) 

ผูวิจัยไดทำการทดลองโดยนำแบบสอบถามจำนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุมทดลองจำนวน 

30-40 คน ซึ่งกลุมทดลองจะตองมีคุณสมบัติของประชากรอยางครบถวน เมื่อไดรับคำตอบแลวจะนำคำตอบ

ไปคำนวณคาโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) คาสรุป

สัมประสิทธิ์อัลฟาของตัวแปรแตละตัวเปนดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาสรุปสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟาของตัวแปร 

ชื่อตัวแปรตนและตัวแปรตาม คาสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟา 

1. ความคาดหวัง 0.95 

2. ความผูกพันตอองคกร 0.95 

3. ประสิทธิผลในการทำงาน 0.97 

คารวม 0.95 

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแตละตัวรวมทั้งคารวม พบวามีคาเทากับ 0.95 และอยูในชวง 0.7-1.00 

แสดงวาผูวิจัยสามารถนำแบบสอบถามซึ่งเปนเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถนำไปใชเก็บขอมูลได 

4. ประเภทของสถิตทิี่ใช 

ผูวิจัยไดเลือกใชสถิติสำหรับการวิเคราะหผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ คือ 

4.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดนำมาใชเพื่อตอบวัตถุประสงคในเร่ืองตอไปนี้ คือ 

4.1.1 คาความถ่ี คารอยละ ใชเพื่อวิเคราะหและอธิบายถึงคุณลักษณะทั่วไปที่เก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งใชมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรจัดอันดับ (สังคม ศุภรัตนกุล, 2557) 

4.1.2 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเพื่อวิเคราะหและอธิบายความคิดเห็นของ

ตัวอยางในเร่ือง “ความคาดหวัง ความผูกพันตอองคกร และประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจ

จัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาค (สังคม ศุภรัตนกุล, 2557) 

ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนการตอบวัตถุประสงคของการศึกษาที่ตั้งไววา  
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1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นตอระดับความคาดหวังในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำ

ระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นตอความผูกพันตอองคกรในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำ

ระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบ

ทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

4.2 สถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดนำมาใชเพื่อการทดสอบสมมุติฐานสำหรับการตอบวัตถุประสงค 

ของการศึกษาที่ตั้งไววาความคาดหวัง และความผูกพันตอองคกรที่มีผลตอประสิทธิผลในการทำงานของ

พนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิเคราะหถึงความสัมพันธในรูป

ของการสงผลระหวางตัวแปรอิสระ (ตน) ที่ใชมาตรวัดอันตรภาค และตัวแปรตามที่ใชมาตรวัดอันตรภาค  

ในกรณีนี้ผูวิจัยตองการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรในรูปของอิทธิพลระหวางตัวแปรอิสระ

ที่ใชมาตรวัดอันตรภาค ซึ่งมีจำนวนตัวแปรอิสระ (ตน) มากกวา 1 ตัว ที่อาจสงผลตอตัวแปรตาม 1 ตัว 

ที่ใชมาตรวัดอันตรภาค ผูวิจัยจะใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regress on Analysis) 

(สังคม ศุภรัตนกุล, 2557) 

ในการวิเคราะหดังกลาว เพื่อตอบวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตั้งไววา เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของความคาดหวัง

และความผูกพันตอองคกรที่มีตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็น

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการกำหนดสมมุติฐานไวดังนี้คือ  

สมมุติฐานที่ 1 : ความคาดหวังสงผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบ

ทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานที่ 2 : ความผูกพันตอองคกรสงผลตอการประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานธุรกิจ

จัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

สรุปสถิติขางตนที่นำมาใชเพื่อตอบวัตถุประสงค และเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว ไดแสดงใน

ตารางที่ 3.1 และในการทดสอบสมมุติฐานนั้นจะทดสอบที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติเทากับ 0.05  

การแปลผลคาสถิต ิ

เนื่องจากคาสถิติที่ไดจากการประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ เชน คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์ ตองมี

การแปลผลโดยความหมายในลักษณะของความมาก-นอย หรือ ความสูง-ต่ำ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดมีการกำหนด

ชวงชั้น ซึ่งสะดวกตอการแปลผล โดยดำเนินการดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยทำการคำนวณความหางของแตละชวงคะแนนโดยใชสูตร (Best, 1977 อางถึงใน 

ขวัญทิพย  พงศพิพัฒน, 2559) ดังนี้ 

ชวงหางระหวางชวงคะแนน =
คาสูงสุด− คาต่ำสุด

ระดับชั้น
 

ในที่นี้ผูวจิัยไดแบงระดบัคะแนนเปน 5 ระดับ  

5 = ระดับคาคะแนนสูงสุด  

1 = ระดับคาคะแนนต่ำสุด  
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ดังนั้น การแทนคาสูตรจะได =
5 − 1

5
= 0.08 

 

2. ทำการกำหนดชวงชัน้สำหรับการแปลผลคาคะแนนที่ตกอยูในชวงชั้นตางๆ ดงันี้  

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 1.00 - 1.80 แปลผลวา นอยมาก / ต่ำมาก 

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 1.81 - 2.61 แปลผลวา คอนขางนอย / คอนขางต่ำ 

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 2.62 - 3.42 แปลผลวา ปานกลาง  

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 3.43 - 4.23 แปลผลวา คอนขางมาก / คอนขางสูง 

คะแนนที่มีคาอยูในชวง 4.24 - 5.00 แปลผลวา มาก / สูงมาก 

ดังน้ัน ในการแปลผลคาตางๆ ที่คำนวณไดของงานวิจัยฉบับน้ี จึงมีความหมายดังน้ี  

1. คาเฉลี่ย ระดับความคาดหวัง แปลผลไดวา  

1.00 - 1.80 แปลผลไดวา มีความคาดหวังตำ่มาก 

1.81 - 2.61 แปลผลไดวา มีความคาดหวังคอนขางต่ำ 

2.62 - 3.42 แปลผลไดวา มีความคาดหวังปานกลาง 

3.43 - 4.23 แปลผลไดวา มีความคาดหวังคอนขางสูง 

4.24 - 5.00 แปลผลไดวา มีความคาดหวังสงูมาก 

2. คาเฉลี่ย ระดับความผูกพนัตอองคกร แปลผลไดวา  

1.00 - 1.80 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยนอยมาก 

1.81 - 2.61 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยคอนขางนอย 

2.62 - 3.42 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยปานกลาง  

3.43 - 4.23 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยคอนขางมาก  

4.24 - 5.00 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยมาก 

3. คาเฉลี่ย ระดับประสิทธิผลในการทำงาน แปลผลไดวา  

1.00 - 1.80 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยนอยมาก 

1.81 - 2.61 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยคอนขางนอย 

2.62 - 3.42 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยปานกลาง  

3.43 - 4.23 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยคอนขางมาก  

4.24 - 5.00 แปลผลไดวา มีระดับความเห็นดวยมาก 

การวิเคราะหผล 

ผลการศึกษาที่ ไดจากการเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีของเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ แบบสอบถามที่ไดรับกลับมามีจำนวนทั้งสิ้น 212 ชุด จากจำนวนทั้งหมด 212 ชุด 

คิดเปนรอยละ 100  

ผลการศึกษาทั่วไปเร่ืองคุณสมบัติทางประชากรศาสตร ไดแก จำนวนของผูตอบแบบสอบถาม

จำแนกตาม เพศ อายุ ระดบัรายได/เดือน และระดับการศึกษา สถิติที่นำมาใช คือ คาความถ่ี และคารอยละ 
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สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 64.2 มีอายุระหวาง 36-45 ป คิดเปน

รอยละ 52.8 ระดับรายได/เดือนอยูที่ 25,001-35,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.5 และเมื่อสอบถามเก่ียวกับ

ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 88.7 

ผลการศึกษาความสัมพันธในลักษณะของการสงผลระหวางตัวแปร สถิติที่ใชคือ การวิเคราะห

การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธในลักษณะของการสงผลระหวาง ความคาดหวัง 

และความผูกพันตอองคกร ที่มีตอประสิทธิผลในการทำงาน 

ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 

ความคาดหวัง 0.09 0.40 7.27 0.00* 

ความผูกพันตอองคกร 0.15 0.48 8.71 0.00* 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการทำงาน 

คาสถิติ : R-square = 0.63, df = 2, 209, F = 179.10, P ≤ 0.05* 

 

ผลการศึกษา พบวา ตัวแปรอิทธิพลดานความคาดหวัง และดานความผูกพันตอองคกร สงผลตอ

ประสิทธิผลในการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้งสองดานมีคา P-Value ต่ำกวา 0.05 

ผลการศึกษาขางตนมีความสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ผลสรุป คือ เปนการยอมรับสมมุติฐานที่ 1 และ

สมมุติฐานที่ 2 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาที่ใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ

เนื้อหาโดยใชความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงจากผูทรงคุณวุฒิ  ผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 

นอกจากนี้แบบสอบถามที่ใชดังกลาวมีการตรวจสอบความเชื่อถือได โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ 0.95 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะหไดจากกลุมตัวอยาง จำนวน 212 คน ซ่ึงไดดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง ในที่นี้ กลุ มตัวอยางคือ พนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่ งใน

กรุงเทพมหานคร ที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมกับการศึกษาคร้ังนี้  คือ สถิติที่นำมาใช เพื่อการวิเคราะห

ประกอบดวยสถิติเชงิพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) เนื้อหาที่นำเสนอ ประกอบดวย 

1. สรุปผลการศึกษา  

ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาตามประเด็นตอไปนี้ คือ 

1.1 สรุปผลขอมูลทางประชากรศาสตร 

ผลการศึกษาขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 36-45 ป มีรายได/เดือนอยูที่ 25,001-35,000 บาท และสวนใหญมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
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1.2 สรุปผลขอมูลตามวัตถุประสงค  

ผลการศึกษาที่สรุปตามวัตถุประสงค ไดแก 

1.2.1 ผลสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองความคาดหวัง พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มีความคาดหวังในระดับสูงมาก เมื่อเรียงลำดับความคาดหวังแตละดาน พบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความมั่นคงในการทำงาน รองลงมาคือดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ตามดวย

ดานผลตอบแทน และดานความกาวหนาในงาน  

1.2.2 ผลสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองความผูกพันตอองคกร พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับความความผูกพันตอองคกรแตละดาน พบวา 

ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความภักดีตอองคกร รองลงมาคือดานความผูกพันที่จะทำงานเพื่อองคกร 

ตามดวยดานความผูกพันตอเปาหมายองคกร 

1.2.3 ผลสรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองประสิทธิผลในการทำงาน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยในระดับมาก ตอประสิทธิผลในการทำงาน เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแตละดาน 

พบวา ดานที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก คือ ดานคุณภาพงานที่ทำมีความถูกตองแมนยํา ดานผลงาน

ที่เกิดข้ึนทำเสร็จภายในชวงเวลาที่วางแผนไว ดานความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการทำงานไมควรเกิดข้ึน หรือ

เกิดข้ึนนอยที่สุด ดานผลงานที่เกิดข้ึนเปนที่พอใจของลูกคาผูใชบริการ ดานผลงานที่เกิดข้ึนทำใหเกิด

ภาพลักษณทางสังคมที่ดีตอองคกร ดานคุณภาพงานที่ทำออกมาเปนไปตามมาตรฐานที่องคกรกำหนด 

ดานผลงานที่เกิดข้ึนเปนการใชทรัพยากรขององคกรที่มีจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และดานผลงานที่เกิดข้ึน

สามารถสำเร็จไดและมีคุณภาพสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว ตามลำดับ ในขณะที่พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

บางสวนเห็นดวยในระดับคอนขางมากในดานผลงานที่เกิดข้ึนไดรับคำชมเชยจากผูที่เก่ียวของ 

1.2.4 ผลสรุปการศึกษาที่ตองการวิเคราะหวา ความคาดหวัง ความผูกพันตอองคกร สงผลตอ 

ประสิทธิผลของการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้งสองตัวแปรอิทธิพลมีคา P-Value ต่ำกวา 0.05 ผลการศึกษาดังกลาว

เปนการยอมรับสมมุติฐานที่เสนอไวอีกดวย 

2. การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  

ผลการศึกษาที่พบวา ความคาดหวังมีผลตอประสิทธิผลของการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำ

ระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับแนวคิดของ สุมาลี  แสงสวาง และ 

ปยนุช  รัตนกุล (2560) นลพรรณ  บุญฤทธิ์ (2558) วีระศักดิ์ อินทรประวัติ (2560) และ Vroom (1964  อางถึงใน 

ปรวีร  คีรี, 2561) ความสอดคลองดังกลาว สามารถอธิบายไดในการศึกษาคร้ังนี้วา ผลการศึกษา เปนไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว  

ผลการศึกษาที่พบวา ความผูกพันตอองคกรมีผลตอประสิทธิผลของการทำงานของพนักงานธุรกิจ

จัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับแนวคิดของ ธันยพร  งามวิไลศิริวงศ (2561) 

ขวัญทิพย  พงศพิพัฒน (2559) ชญานุช  วุฒิศักดิ์ (2563) และเทียนศรี  บางมวงงาม (2562) ความสอดคลอง

ดังกลาว สามารถอธิบายไดในการศึกษาคร้ังนี้วา ผลการศึกษา เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  
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3. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

การที่องคกรธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ตองการใหเกิดประสิทธิผล

ในการทำงานนั้น ปจจัยที่ตองนำมาพิจารณาเพื่อใหเกิดการดำเนินงานไดตอไป คือ ความคาดหวัง และ 

ความผูกพันตอองคกร 

1. ในการพิจารณาปจจัยเร่ืองความคาดหวังนั้น สิ่งที่องคกรธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่ง

ในกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาใหความสำคัญในการสรางความคาดหวังใหแกบุคลากร เพื่อใหเกิด

ประสิทธิผลในการทำงาน ไดแก  

(1) ดานความม่ันคงในงาน ไดแก เร่ืององคกรมีความมั่นคงทางการเงินที่สามารถวาจางใหทำงานตอไป 

เร่ืองการไดรับรายไดที่แนนอนจากองคกรของทาน เร่ืองการไดรับโอกาสทำงานในองคกรไดจนถึงวัยเกษียณ 

และเร่ืองมีตำแหนงหนาที่การงานที่ดี 

(2) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก เร่ือง ผูรวมงานมีความเขาใจตอกันและพรอมที่จะ

ชวยเหลือในระหวางการทำงาน เร่ืองการจัดอุปกรณในการทำงานที่ทันสมัยตามความจำเปน เร่ืองการทำงาน

เปนระบบและมีการถายทอดใหพนักงานเขาใจ เร่ืองหัวหนาและผูรวมงานมีความเปนมิตรไมตรีในการทำงาน 

เร่ืองการตกแตงสถานที่อยางเหมาะสม และเร่ืองการจัดระบบดูแลรักษาความปลอกภัยแกพนักงาน 

(3) ดานผลตอบแทน ไดแก เร่ืองสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามัย 

เร่ืองเงินเดือนและหนาที่ในตำแหนงมีความเหมาะสม เร่ืองการใหโบนัสแกบุคลากรในแตละป และเร่ืองการไดรับ

การยกยองจากการทำงานสำเร็จ 

(4) ดานความกาวหนาในงาน ไดแก เร่ืองการเปดโอกาสใหเรียนรูเพื่อสรางความกาวหนาในอาชีพ 

เร่ืองการใหโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อพรอมที่จะทำงานในตำแหนงที่สูงข้ึน และเร่ืองการไดเลื่อนตำแหนง

ดวยความสามารถของตนเอง 

2. ในการพิจารณาปจจัยเร่ืองความผูกพันตอองคกรนั้น สิ่งที่องคกรธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็น

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาใหความสำคัญในการสรางความผูกพันตอองคกรใหแกบุคลากร 

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทำงาน ไดแก  

(1) ดานความภักดีตอองคกร ไดแก เร่ืองยินดีที่จะรักษาความลับขององคกร เร่ืองพรอมที่จะให

ความรวมมือกับองคกร เร่ืองพรอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององคกร และเร่ืองพรอมที่จะสื่อสารเผยแพร

ชื่อเสียงขององคกรสูภายนอก 

(2) ดานความผูกพันที่จะทำงานเพื่อองคกร ไดแก เร่ืองจะทำงานอยางเต็มที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

เร่ืองยินดีที่จะแกปญหารวมกับองคกรเพื่อใหงานดำเนินตอไปได เร่ืองยินดีที่จะแนะนำวิธีการทำงานใหมๆ 

เพื่อใหองคกรพัฒนาสูระดับที่ดีข้ึน เร่ืองยินดีที่จะสละเวลาเพื่อทำงานใหองคกร และเร่ืองมีความพึงพอใจ

ที่ไดทุมเทเพื่อองคกร 

(3) ดานความผูกพันตอเปาหมายองคกร ไดแก เร่ืองยินดีเขารวมกิจกรรมขององคกรเพื่อใหเกิด

ความสำเร็จ เรื่องมีความรูสึกกับองคกรยินดีที่จะทำงานอยางเต็มที่เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

เร่ืองมีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อองคกรประสบความสำเร็จ และ เร่ืองการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน

เพื่อใหทำงานบรรลุเปาหมาย 
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3. ในการพิจารณาปจจัยเร่ืองประสิทธิผลในการทำงานนั้น สิ่งที่องคกรธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็น

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาใหความสำคัญเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทำงาน ไดแก  

(1) ดานคุณภาพงานที่ทำมีความถูกตองแมนยํา (2) ดานผลงานที่เกิดข้ึนทำเสร็จภายในชวงเวลาที่

วางแผนไว (3) ดานความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในการทำงานไมควรเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนนอยที่สุด (4) ดานผลงาน

ที่เกิดข้ึนเปนที่พอใจของลูกคาผูใชบริการ (5) ดานผลงานที่เกิดข้ึนทำใหเกิดภาพลักษณทางสังคมที่ดีตอ

องคกร (6) ดานคุณภาพงานที่ทำออกมาเปนไปตามมาตรฐานที่องคกรกำหนด (7) ดานผลงานที่เกิดข้ึนเปน

การใชทรัพยากรขององคกรที่มีจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด (8) ดานผลงานที่เกิดข้ึนสามารถสำเร็จไดและ

มีคุณภาพสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว (9) ดานผลงานที่เกิดข้ึนไดรับคำชมเชยจากผูที่เก่ียวของ 

4. ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

ผูวิจัยไดเสนอแนะประเด็นที่ควรจะมีการนำไปศึกษาตอในโอกาสตอไป ดังนี้คือ 

4.1 ประเด็นที่พบวาไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ผลการศึกษาที่พบวา ตัวแปรอิสระ

ไมสงผลตอตัวแปรตาม สาเหตุที่ไมสอดคลองอาจเนื่องมาจากจำนวนตัวอยางที่ยังไมมากพอเพราะมีเวลาจำกัด 

สภาพแวดลอมในขณะที่ทำการศึกษา เชน บรรยากาศในขณะใหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยอ่ืน ๆ 

ที่อาจสงผลตอตัวแปรที่ศึกษา และตองมีการนำมาศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยคร้ังตอไป 

4.2 ผูวิจัยสำหรับโอกาสตอไป ควรศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยางกลุมอ่ืนๆ เพื่อขยายผล

การศึกษาใหกวางขวางมากข้ึน เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบ เพื่อใหไดความรูในมุมมองที่กวางขวางเพิ่มข้ึนซึ่ง

จะไดสรุปเปนภาพรวมของประชากรเก่ียวกับความคาดหวังและความผูกพันตอองคกรที่มีผลตอประสิทธิผล

ของการทำงานของพนักงานธุรกิจจัดทำระบบทำความเย็นแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไดชัดเจนเพิ่ม

มากข้ึน 

4.3 ผูวิจัยคร้ังตอไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอ่ืน เชน การใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 

รวมดวยเพื่อประโยชนตอไปนี้ ไดแก (1) เพื่อตองการความแมนยำของผลที่ไดรับไมวาผลที่ไดรับจะสอดคลอง

หรือไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่มีมากอนหนานั้น (2) เพื่อคนหาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลที่

ผลการศึกษาบางประเด็นไมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยกอนหนานี้ 

4.3 ผูวิจัยคร้ังตอไปอาจเลือกใชสถิติอ่ืนๆ ที่ทำใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 

 

เอกสารอางอิง 

ขวัญทิพย  พงศพิพัฒน, 2559 อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันกับองคการตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ: กรณีศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง คนเมื่ อ 18 มีนาคม 2565 , จาก  https://digital.lib.ru.ac.th/m/b12002586 

/KhwanthipPhongphiphatt.pdf 

ชญานุช วุฒิศักดิ์, 2563 การสรางความผูกพันตอองคการของบุคลากรสวนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในธุรกิจคาปลีก กรณีศึกษา ธุรกิจคาปลีกมรกต คนเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2565, จาก https://dspace. 

rmutk.ac.th/handle/123456789/4139 

https://digital.lib.ru.ac.th/m/b12002586/KhwanthipPhongphiphatt.pdf
https://digital.lib.ru.ac.th/m/b12002586/KhwanthipPhongphiphatt.pdf
https://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4139
https://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/4139
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เทียนศรี บางมวงงาม, 2562 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรที่ผาน

โครงการอบรมวิศวกรใหม กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนเมื่อ 16 กุมภาพันธ 2565, จาก https://mis.krirk.ac.th/librarytext/MOA/2562 

/F_Tiansri_Bangmuangngngam.pdf 

ธันยพร  งามวิไลศิริวงศ, 2561 ผลกระทบของความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการและพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารพาณิชยไทยใน

กรุงเทพมหานคร คนเมื่อ 18 มีนาคม 2565, จาก https://digital.lib.ru.ac.th/m/b12071560 

/TanyapondNgamvilaisiriwong.pdf 

นลพรรณ  บุญฤทธิ์, 2558 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี คนเมื่อ 18 มีนาคม 2565, จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms 

/files/56710142.pdf 

ปรวีร  คีรี, 2561 ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมราคา

ประหยัดในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร คนเมื่อ 23 มีนาคม 2565, จาก http://dspace.bu.ac.th 

/bitstream/123456789/3927/1/porawee_khir.pdf 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) ความหมายของคำวา “ประสิทธิภาพ” 

พฤธิสิทธิ์  อุทุม, 2559 ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

คนเมื่อ 20 มนีาคม 2565, จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/58930188.pdf 

วีระศักดิ์ อินทรประวัติ, 2560 ความคาดหวังของบุคลากรที่มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

บริษัท Play Digital Co., Ltd. คนเมื่อ 23 มีนาคม 2565, จาก http://www.repository. 

rmutt.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3239/1/RMUTT158652.pdf 

สังคม ศุภรัตนกุล, 2557 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ข้ันสูง  คน เมื ่อ  16  กุมภ าพ ัน ธ  2565 , จาก

http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/173y8x2uyh3x6y391G4e.pdf 

สุมาลี  แสงสวาง และ ปยนุช  รัตนกุล, 2560 การศึกษาความคาดหวังและความผูกพันตอองคกรของ

บุคล ากรมหาวิทยาลัยมหิดล  คน เมื ่อ  18  ม ีน าคม 2565 , จาก  https://so03.tci-

thaijo.org/index.php/jpr2r/article/download/95520/74629/ 

อัครเดช  ไมจันทร, 2560 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรม

ติ ด ตั้ ง เค ร่ือ งจั ก รส ายการผลิ ต ใน จั งห วั ด ส งขล า  ค น เมื่ อ  20  มี น าคม  2565 , จาก 

https://core.ac.uk/download/pdf/154815316.pdf 

https://mis.krirk.ac.th/librarytext/MOA/2562/F_Tiansri_Bangmuangngngam.pdf
https://mis.krirk.ac.th/librarytext/MOA/2562/F_Tiansri_Bangmuangngngam.pdf
https://digital.lib.ru.ac.th/m/b12071560/TanyapondNgamvilaisiriwong.pdf
https://digital.lib.ru.ac.th/m/b12071560/TanyapondNgamvilaisiriwong.pdf
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710142.pdf
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56710142.pdf
http://dspace.bu.ac.th/
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace
http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/article/download/95520/74629/
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/article/download/95520/74629/
https://core.ac.uk/download/pdf/154815316.pdf

