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Abstract
The Research of : The relationship in the organization that affect employee’s effectiveness of
SOONTHORN METAL INDUSTRIES CO., LTD, to study the relationship in the organization and effectiveness
of the employee. This research is a survey research. The population are employee of SOONTHORN METAL
INDUSTRIES CO., LTD. Using a Questionnaire and analyze the data by using Statistic tools such as
Frequency distribution, Percentage, Standard Deviation and Test the hypothesis by Pearson’s product
moment correlation and Multiple Regression Analysis The result of the research found that the overview of
the opinions about the relationship between the employee and organization are in high level, average
score are 4.50. If consider by each topics found that the topic that have the highest average score is the
relationship, average score is 4.54. The lowest average score is about promotion of the employee,
average score is 3.84
For the effectiveness of the employee’s performance in overview is an the high level,average
score is 4.50. if consider by each topic found that the highest average score is Adaptability Flexibility with
the score of 4.60 and the lowest average score is about the Integration with the score of 4.33. The test of
the relationship between the organization and the employee and effectiveness of employee’s
performance. The research found that the relationship of the employee to the organization about basic
factors, supportive of the organization and the relationship affect the effectiveness of the employee’s
performance with the significance level is 0.01

[282]
วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 มกราคม-เมษายน 2561 TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

Rajapark Journal Vol.12 No. 25 January-April 2018

“ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสานึก”
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง : ความผูกพันองค์การที่มีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท
สุนทรเมทัลอินดัสทรีส้ ์ จากัด เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความผูกพันองค์การ กับประสิทธิผลของการ
ปฏิบัตงิ าน โดยการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท
สุนทรเมทัลอินดัสทรีส้ ์ จากัด โดยใช้แบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ โดยการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติการวิเคราะห์การหาค่า
ประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ( Pearson’s product moment correlation) และ สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โดยรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสัมพันธภาพ มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ด้านเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านความ ก้าวหน้าในงาน มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.84
สาหรับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน โดยรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับตัว/การยืดหยุน่
(Adaptability Flexibility) มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และด้านเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การบูรณาการ (Integration) มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านความต้องการพื้นฐาน , ด้านการสนับสนุนการ
บริหารขององค์การ และ ด้านสัมพันธภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของพนักงานของ
องค์การที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ส่วนความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านพฤติกรรม, ด้านเจตคติ, ด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์และด้านความก้าวหน้าในงาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงาน ขององค์การที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

บทนา

ปัจจุบันองค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
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การเมือง สังคม และการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญๆ ในองค์การ
เช่น โครงสร้างขององค์การ การบริหาร การจัดการ
ภายในองค์การ และกระบวนการในการปฏิบัตงิ านที่
ต้องการความรวดเร็ว มีคุณภาพ ให้ทันต่อการเปลี่ย
แปลง เพื่อความอยู่รอดขององค์การ
ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีคา่ ยิ่ง
ต่อองค์การ องค์การใดที่ทรัพยากรมนุษย์มศี ักยภาพ
สูง และสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ องค์การนั้น
จะเจริญเติบโต มีความมั่นคง ทัง้ นี้ทุกองค์การ มี
ความต้อง การที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่
ความสาเร็จในฐานะผู้นาทางธุรกิจ โดยเฉพาะ
คุณภาพของบุคลากรนับ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะ
นาพาองค์การไปสูเ่ ป้าหมายได้ในฐานะที่เป็นผู้ที่มี
คุณภาพ
ทั้งนีเ้ พราะองค์การต้องเลือกสรรคนดี มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัย
สอด คล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่
ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยที่สาคัญ ที่จะเป็นพลังเสริมให้
บุคลากรปฏิบัตงิ าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่
จะปฏิบัตงิ านที่มีความท้าทาย ทัง้ ด้านความรู้
ความสามารถ สร้างความสาเร็จให้แก่องค์การมาก
ยิ่งขึน้ ดังนัน้ ผู้บริหารองค์การจึงควรให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

จึงได้รับความสนใจ และมีความสาคัญเพิ่มขึน้ โดย
ลาดับ องค์การต่างๆ พยายามหาวิธีดงึ ดูดคนที่มี
ความรู้ ความ สามารถเข้ามาปฏิบัตงิ าน ส่งเสริม และ
พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพให้แก่พนักงานอย่าง
สม่าเสมอ ดูแล เอาใจใส่ให้พนักงานมีความสุขทั้งกาย
และใจ และอยู่กับองค์การให้นานที่สุด เพื่อ
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับองค์การต่อไป (แก้วตา
ผู้พัฒนพงศ์, 2559: 4)
การรักษาพนักงานที่มศี ักยภาพขององค์การ
นัน้ เป็นสิ่งสาคัญในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะใน
ขณะที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง ซึ่งส่งผลให้อัตรา
การย้ายงานสูงขึ้นเช่นกัน ดังนัน้ การรักษาพนักงานที่มี
คุณภาพไว้ จึงเป็นเรื่องที่องค์การต้องให้ความสาคัญ
ผู้นาองค์การที่ประสบผลสาเร็จพึงตระหนักว่า
พนักงานที่มคี ุณภาพ เป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ
องค์การนัน้ ต้องเป็นผู้ที่ทางานเพื่อองค์การด้วยความ
เต็มใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ
ดังนัน้ องค์การจึงควรปฏิบัตติ อ่ พนักงานที่
ทุ่มเท และเสียสละเพื่อองค์การ และไม่คานึงถึงเพียง
ภาวะตลาดแรงที่มีความต้องการสูงเท่านัน้ องค์การ
ยังต้องให้ความสาคัญกับการรักษาและจูงใจพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูงขององค์การ โดยมุ่งเน้นไปที่สอง
ประเด็นหลัก ประเด็นแรก คือการเพิ่มความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน และประเด็นที่สอง คือการ
พัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทางานของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อปลูกฝัง
ความผูกพันต่อองค์การให้มมี ากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์การ
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อาจหาวิธีการ หรือทางเลือกอื่นนอกจากผลตอบแทน
ในรูปของตัวเงินก็สามารถทาได้ เช่น การเปิดโอกาส
ให้พนักงานงานมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การ
งาน การมอบหมายหน้าที่การงานที่สาคัญให้ปฏิบัติ
การฝึกอบรม และการให้คาชื่นชม เพื่อให้สิ่งเหล่านี้
ประสบผลสาเร็จ องค์การต้องสร้างความชัดเจนใน
การเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัตงิ านและ
ผลตอบแทน รวมทั้งผลการประเมินต้องสะท้อนถึง
การให้ผลตอบแทน ผลการประเมินต้องสะท้อนถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย ผู้บริหารองค์การ
จาเป็นต้องเข้าใจวิธีการกระจายอานาจในการ
ตัดสินใจให้แก่พนักงานในการทางานแต่ละชิ้น เพื่อที่
พนักงานจะได้รู้สกึ เป็นผู้รับผิดชอบและได้ตัดสินใจใน
งานนัน้ หากสามารถทาได้ องค์การนั้นก็สามารถดึง
ศักยภาพของพนักงานออกมาได้มากที่สุด ซึ่งพนักงาน
เหล่านีจ้ ะเป็นผู้ที่พร้อมทุ่มเท และเสียสละเพื่อ
ความสาเร็จขององค์การนั้นๆ และพลักดันองค์การให้
มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง
นอกจากนั้นการเพิ่มความเกี่ยวข้องของ
พนักงาน (employee engagement) หมายถึง ระดับที่
พนักงานเกี่ยวข้องกับงานเต็มที่ในงานที่ทา เป็นจุดแข็ง
ของงาน ซึ่งระดับของความผูกพันต่อองค์การนัน้
พนักงานที่ มีระดับความผูกพันกับองค์การสูง จะช่วย
ทาให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขัน และมีการผลิต
งานเพิ่มขึ้น การบริการลูกค้าดีขนึ้ การขาด การลา การ
มาสาย การลาออก ลดลง นอกจากนี้ความเกี่ยวข้องกับ
งาน เกิดจากพนักงานมีความภาคภูมใิ จในนายจ้าง ใน

องค์การ เกิดความพึงพอใจในนายจ้าง ในองค์การ ได้
ทางานที่ท้าทาย และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
(แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์, 2559: 7)
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซึ่ง
ความผูกพันต่อองค์การ คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลและองค์การ เป็นทัศนคติหรือ
ความรู้สกึ ที่สมาชิกมีตอ่ องค์การ รู้สกึ ว่าตนได้เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีการ
ยอมรับกันภายในองค์การ จึงมีความศรัทธารวมถึง
ความจงรักภักดี และตั้งใจที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่
ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะดารงไว้
ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันต่อองค์การกับ ประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงาน
ขอบเขตของการศึกษา
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1. การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์การกับ ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติ งานของพนักงาน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบัตงิ านในทุกระดับ
ของบริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส้ ์ จากัด สาหรับการ
คานวณหากลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรการคานวณของทาโร
ยามาเนะ (1973: 155) งานวิจัยนี้ใช้ระดับความเชื่อมั่น
95% ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% จะได้กลุม่
ตัวอย่างที่ 400 คน
3. ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม

ผู้ปฏิบัตงิ านสามารถแสดงออกโดย ( 1) ต้องการที่จะ
คงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ( 2) เต็มใจที่จะ
ทุ่มเทในการปฏิบัตงิ านให้กับองค์การและ ( 3) มีความ
เชื่อและยอมรับค่านิยมและเป้าหมายที่องค์การตั้งขึ้น
เช่นเดียวกับ Sheldon (1971: 143) ที่ได้แสดง
ความเห็นที่สอดคล้องกัน โดยได้กล่าวว่าความผูกพัน
ต่อองค์การหมายถึงทัศนคติ หรือความรู้สกึ ของ
ผู้ปฏิบัตงิ านระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยเป็นการ
ประเมินองค์การในด้านบวกและ พยายามทางาน
เพื่อให้บรรลุเป้า หมายขององค์การ Greenberg &
Baron (1993: 185) ได้กล่าวถึงความหมายของความ
ผูกพันในด้านขอบเขตและความสัมพันธ์ไว้วา่ ความ
ผูกพันต่อองค์การหมายถึงขอบเขตของคนแต่ละคนที่
แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับองค์การเช่นไรและ
แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง
มีความตัง้ ใจที่จะอยู่ในองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ
จากความหมายของความผูกพันต่อองค์การ
Herbert and Arthur. (1976: 416-417) ได้
กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การหมายถึง พฤติกรรม ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การ คือ
ของสมาชิกที่รวมเข้ากับเป้าหมายขององค์การ โดยมี ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การ
การกาหนดกิจกรรมและเสนอแนวทางของการมีสว่ น เป็นทัศนคติหรือความรู้สกึ ที่สมาชิกมีตอ่ องค์การ รู้สกึ
ว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งของ
ร่วมในการทากิจกรรมต่างๆขององค์การ ซึ่งสมาชิก
องค์การ มีการยอมรับกันภายในองค์การ จึงมีความ
ขององค์การจะยอมรับเป้าหมายนัน้ และพร้อมที่จะ
ศรัทธารวมถึงความจงรักภักดี และตัง้ ใจที่จะใช้ความ
ทางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ส่วน Steers (1977: 46) ได้ พยายามที่มีอยู่ ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และ
ต้องการที่จะดารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ
กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การหมายถึงความรู้สกึ
โดยแนวโน้มการให้คานิยาม ความผูกพันต่อ
ของสมาชิกว่า คือส่วนหนึ่งขององค์การมีความเต็มใจ
องค์การสามารถแบ่งได้เป็น2 แนวทาง กล่าวคือ(1) เน้น
ที่จะทางานหนักเพื่อดาเนินภารกิจขององค์การโดย
ความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ( Commitment
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related Behaviors) อาทิเช่นการไปปรากฏตัวทางานตาม
เวลาที่กาหนดเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นความผูกพันแบบเป็น
ทางการ (Formal Attachment) ที่สามารถมอง เห็นได้
อย่างเด่นชัด (2) เน้นความผูกพันต่อองค์การ ใน
มุมมองของทัศนคติ ( Attitude) ต่อองค์การ เป้าหมาย
ของแต่ละบุคคลมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึน้
รวมทั้งปรารถนาที่จะยังคงเป็น สมาชิกขององค์การ
เพื่อทาให้เป้าหมายขององค์การบรรลุความสาเร็จ
การวัดความผูกพันต่อองค์การตาม
แนวคิดของ The Gallup Organization (2007)
The Gallup Organization ได้ทาการศึกษาถึง
ลักษณะของมนุษย์ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจของ
องค์การ โดยได้ทาการค้นคว้าข้อมูลทางเศรษฐกิจ
จานวนมากและการวิเคราะห์ขอ้ มูลของพนักงานและ
ลูกค้าเพิ่มเติมจากเดิมได้คน้ พบแนวทางที่มนุษย์เป็น
ตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์การ ซึ่งจัดว่าเป็น
ทฤษฎีการจัดการที่เป็นที่รู้จักกันในรูปของ The Gallup
Path หัวใจสาคัญของโมเดลนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงาน
ทุกระดับในทุกองค์การจะสร้างการเติบโตยอดขาย
และกาไรขององค์การ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
พนักงานสามารถปฏิบัตงิ านได้ดีที่สุดต้องรู้จักจูงใจ
และรักษาพนักงานที่มคี วามสามารถไว้ เพื่อให้
พนักงานเกิดความผูกพันซึ่งพนักงานที่มีความผูกพัน
นัน้ จะช่วยเพิ่มและรักษาลูกค้าที่สร้างกาไรให้แก่
องค์การได้ตลอดจนเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้า
ส่งผลให้องค์การเกิดการเติบโตของยอดขายและผล
กาไรอย่างยั่งยืน จนเพิ่มมูลค่าหุ้นขององค์การได้

จากแนวคิดของ The Gallup Organization
ได้ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์
โดยทาการสารวจพนักงานจานวน 1.98 ล้านคนจาก
องค์การทั้งหมด 36 แห่งที่อยูใ่ น 21 อุตสาหกรรมของ
28 ประเทศโดยใช้ Mata-Analysis เพื่อค้นหา
องค์ประกอบที่สง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงานจาก
การสารวจทาให้ Gallupค้นพบคาถาม 12 ประการ
(Q12) ที่สามารถวัดความผูกพันของพนักงานได้อย่าง
แท้จริงผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างคาถามที่ใช้วัดความผูกพันของพนักงานทั้ง 12
ประการกับอัตราการลาออก ( Turnover) การรักษา
พนักงาน ( Retention) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
(Customer Metrics) ความปลอดภัย (Safety) ผลผลิต
(Productivity) และการสร้างผลกาไร ( Profitability) ซึ่ง
จะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์การคาถาม 12
ประการ ( Q12) ได้กลายเป็นคาถามที่ใช้ในการวัด
ความผูกพันของพนักงาน ( Employee Engagement)
โดยแบ่งลาดับขั้นของความผูกพัน ( Hierarchy of
Engagement) ออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ด้าน
ความต้องการพื้นฐาน ( Basic Need), ด้านการ
สนับสนุนการบริหาร ( Management Support), ด้าน
สัมพันธภาพ (Relatedness) และ ด้านความก้าวหน้า
ในงาน (Growth)
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผล
(effectiveness) กันอย่างแพร่หลายและมี การนิยาม
ความหมายแตกตางกัน โดยมีการใช้หลักเกณฑ์มา
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ประกอบกัน โดยมีผู้ให้ ความหมายหรือคานิยามต่างๆ
กัน ดังนี้ ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของ
องค์การที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ
คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ
(integration) การปรับตัวของ องค์การให้สอดคล้อง
กับสภาพ แวดล้อม ( adaptability) การปรับตัวของ
องค์การให้ สอดคล้องกับสังคม ( social relevance)
และผลผลิตขององค์การ ( productivity) (อรุณ รัก
ธรรม, 2525: 12)
Steers and other (1977: 55) กล่าวว่า
ประสิทธิผล คือการที่ผู้นาได้ใช้ความสามารถในการ
แยกแยะ การบริหารงาน และการใช้ทรัพยากรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ และ Nahavendi
and Malekzadeh (1999:352) ได้สรุปความหมายไว้
ว่า ประสิทธิผล หมายถึง บุคคล หรือ องค์การ ได้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ตามแผนที่กาหนดไว้
อันหมาย ถึง 4 ประ การ ดังนี้ (1) คุณภาพของงาน
( 2) ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
(3) นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ดีจากเดิม (4) ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ทางาน
โดยที่ Gibson (2000: 5) ได้ให้ความหมาย
ของคาว่าประสิทธิผล (Effectiveness) ว่ามาจากคาว่า
Effect ที่ใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ
ผล (cause and effect) โดยอธิบายถึงประสิทธิผลว่ามี
3 ระดับได้แก่ระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับ
องค์การซึ่งในแต่ละระดับของประสิทธิผลจะมีปัจจัยที่
เป็นเหตุ ผลแตกต่างกันดังนี้ (1) ประสิทธิผลระดับ

บุคคล (Individual Effectiveness) เป็นการเน้นผลการ
ปฏิบัตงิ านเฉพาะบุคคลหรือ สมาชิกในองค์การที่ทางาน
ตามหน้าที่และตาแหน่งในองค์การซึ่งโดยทั่วไป
ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิผลระดับบุคคล โดยใช้
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพื่อพิจารณาการ
ขึน้ ค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับบุคคล 2( ) ประสิทธิผล
ระดับกลุม่ (group Effectiveness) เป็นภาพรวมของกลุ่ม
บุคคลที่เป็นสมาชิกในองค์การที่ทางานตามหน้าที่และ
ตาแหน่งในองค์การเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิด
ประสิทธิผลระดับกลุ่ม (3) ประสิทธิผลระดับองค์การ
(Organizational Effectiveness) เป็นภาพรวมของ
ประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่มเป็นปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การ
โดยที่ประสิทธิผลองค์การทั้ง 3 ระดับมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งประสิทธิผลองค์การขึน้ อยูก่ ับ
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่มนอกจากนี้ยังขึน้ อยูก่ ับ
ปัจจัยอื่นอีกหลายประการ เช่น ชนิดขององค์การ งานที่
องค์การทา และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทางานของ
องค์การ นอกจากนี้ Gibson, Ivancevich, and Donnelly
(1979, 27) ได้ทาการศึกษา และกาหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้หลายเกณฑ์ดังนี้
(1) ความสามารถในการผลิตขององค์การ
(2) ประสิทธิภาพ (3) ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานขององค์การ (4) ความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์การ และ (5) การพัฒนาและการอยู่รอด
ส่วน Hall (2002:7) กล่าวถึงการที่องค์ก ารจะมี
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ประสิทธิผลได้นั้น จาเป็นต้องทาการจัดวางองค์การ
5. นาแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบ
ใหม่ โดยพิจารณาถึงประเด็นที่สาคัญ คือ ทิศทางของ คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความ
กลยุทธ์หรือจุดมุ่งเน้นขององค์การ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เชือ่ มั่น ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ความเป็นผู้ นาการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
กระบวนการภายในขององค์การ และการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2
ความ ก้าวหน้าในการบรรลุถึงสิ่งที่องค์การปรารถนา ประเภท โดยผู้วจิ ัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) โดยการ
การดาเนินการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสารวจโดยใช้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม ( questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความ
การวิจัย ประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบัตงิ านในทุก
ผูกพันองค์การ กับประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ านของ ระดับของบริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส้ ์ จากัด
พนักงาน
สาหรับการคานวณหากลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรการ
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
คานวณของทาโร ยามาเนะ (1973: 155) งานวิจัยนี้ใช้
3. นิยามตัวแปรสร้างแบบสอบถามให้ครอบ ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
คลุมตามกรอบแนวคิด คานิยามเชิงปฏิบัตกิ าร และ
5% จะได้กลุม่ ตัวอย่างที่ 400 คน
ตัวบ่งชี้
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ( Secondary Data) โดย
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับพนักงานที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป จากเอกสารราย งานผล
ปฏิบัตงิ านในทุกระดับ ของบริษัท สุนทรเมทัลอินดัสท การดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและการ
รีส้ ์ จากัดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด แล้วนามา วิเคราะห์สรุปผล
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดย
วิธีสัม ประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค ( Cronbach’s Alpha
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่น 0.957 ซึ่งหมายความว่า
ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ถ้านาแบบสอบถามนีไ้ ปใช้อกี ครัง้ โอกาสที่จะได้ผล
(Descriptive Analysis)และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
เหมือนเดิมเท่ากับ 95.7 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณ (Quantitative Analysis) ดังนี้
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1. สถิตเิ ชิงพรรณนา D( escriptive Statistic) เพื่อ
อธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่า สถิติพนื้ ฐาน ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard
Deviation) สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

(Pearson’s Product Moment Correlation) และสถิตกิ าร
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression
Analysis) ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในรูป
ตารางประกอบความเรียง

ผลการวิจัย
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ความผูกพันต่อองค์กร

X

S.D

ระดับความคิดเห็น

ด้านพฤติกรรม
ด้านเจตคติ
ด้านการปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์การ
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านความต้องการพื้นฐาน
ด้านการสนับสนุนการบริหาร
ด้านสัมพันธภาพ

4.17
4.12
4.11

0.478
0.494
0.534

มาก
มาก
มาก

3.84
3.98
4.43
4.54

0.571
0.536
0.533
0.456

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด

4.17

0.510

มาก

จากตาราง 1. ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน โดยรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านสัมพันธภาพ มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ ด้านการ

สนับสนุนการบริหาร มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมาก
ที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และระดับความ
คิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความ ก้าวหน้าในงาน มี
ความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
3.84 ตามลาดับ
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ตาราง 2 แสดงการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

X

S.D

การปรับตัว/การยืดหยุ่น
ความพึงพอใจ
การพัฒนา
การบูรณาการ

4.60
4.54
4.55
4.33

0.491
0.505
0.486
0.563

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด

4.50

0.510

มากที่สุด

จากตาราง 2. ผลการวิจัยพบว่าระดับ
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน โดยรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.50 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ
การปรับตัว/การยืดหยุน่ ( Adaptability Flexibility) มี
ความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 รองลงมา คือ การพัฒนา
(Development) มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4. 54 และระดับความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การบูรณาการ ( Integration)
มีความคิดเห็นอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 ตามลาดับ
การทดสอบสมมุติฐาน
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านพฤติกรรมกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ด้านพฤติกรรม

จานวน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
rxy

400

- 0.032

p-value
0.519
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จากตารางที่ 3. ผลการวิจัยพบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีคา่ เท่ากับ -0.032 แสดงว่า
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านพฤติกรรม
กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและค่า p-value =

0.519 ซึ่งมีคา่ มากกว่า  ที่กาหนดไว้ ดังนัน้ ความ
ผูกพันต่อองค์ การของพนักงานด้านพฤติกรรมไม่มี
ความสัมพันธ์ กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน ที่ระดับนัย สาคัญ 0.01

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านเจตคติกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ด้านเจตคติ

จานวน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
rxy

400

จากตารางที่ 4. พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ มีคา่ เท่ากับ -0.008 แสดงว่าความผูกพัน
ต่อองค์ การของพนักงานด้านเจตคติกับประสิทธิผล
การปฏิบัตงิ านของพนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามและค่า p-value = 0.870 ซึ่งมีคา่ มากกว่า

- 0.008

p-value
0.870

 ที่กาหนดไว้ ดังนัน้ ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานด้านเจตคติไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน ที่ระดับนัย
สาคัญ 0.01

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านการปกป้อง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

จานวน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
rxy

p-value
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ด้านการปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์

400

จากตารางที่ 5. พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ มีคา่ เท่ากับ -0.017 แสดงว่าความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานด้านการปกป้องชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและค่า

- 0.017

0.740

p-value = 0.740 ซึ่งมีคา่ มากกว่า  ที่กาหนดไว้
ดังนัน้ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านการ
ปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านความก้าวหน้าใน
งานกับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

จานวน

ด้านความก้าวหน้าในงาน

400

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
rxy

จากตารางที่ 6. ผลการวิจัยพบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีคา่ เท่ากับ - 0.028 แสดงว่า
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้าน
ความก้าวหน้าในงานกับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงาน มีความ สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

- 0.028

p-value
0.572

และค่า p-value = 0.572 ซึ่งมีคา่ มากกว่า  ที่
กาหนดไว้ ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานด้านความก้าวหน้าในงานไม่มคี วามสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านความต้องการ
พื้นฐานกับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ตัวแปร

จานวน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ด้านความต้องการพื้นฐาน

rxy

400

จากตารางที่ 7. พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ มีคา่ เท่ากับ - 0.137 แสดงว่าความผูกพัน
ต่อองค์ การของพนักงานด้านความต้องการพื้นฐาน
กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและค่า p-value =

 0.137**

p-value
0. 006

0.006 ซึ่งมีคา่ น้อยกว่า  ที่กาหนดไว้ ดังนัน้ คือ
ความผูกพันต่อองค์ การของพนักงานด้านความ
ต้องการพื้นฐานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงาน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านการสนับสนุนการ
บริหารขององค์การกับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

จานวน

ด้านการสนับสนุนการบริหารขององค์การ

400

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
rxy

ตารางที่ 9. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้าน

0.247**

p-value
0. 000

สัมพันธภาพกับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านสัมพันธภาพกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ตัวแปร
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน

จานวน

ด้านสัมพันธภาพ

400

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
rxy
0.616**

p-value
0. 000
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ด้านเจตคติ และด้านการปกป้องชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์การ เป็นสิ่งที่พนักงานทกคนใน
องค์การจะต้องมี เพราะเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์การแล้ว จะได้รับอิทธิของค่านิยมดังกล่าว ซึ่ง
ส่งผลให้มีพฤติกรรมเหมือนกับบุคลากรคนอื่นๆ ที่อยู่
ในองค์การ ส่วนด้นความต้องการพื้นฐาน และ ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน เป็นสิ่งที่องค์การมอบให้
บุคลากร ไม่วา่ จะเป็นเงินเดือน สวัสดิการ ต่างๆ การ
รับมอบหมายงานที่สาคัญ หรือการเลื่อนตาแหน่ง ซึ่ง
ผลวิจัยดังที่กล่ามาจะเห็นได้วา่ สอดคล้องกับ
ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง
อภิปรายผลการวิจัย
หมายความถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล
เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
และองค์การ เป็นทัศนคติหรือความรู้สกึ ที่สมาชิกมีตอ่
พนักงาน
จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อ องค์การ รูส้ ึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็น
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยรวมทั้งหมด ส่วนหนึ่งขององค์การ มีการยอมรับกันภายในองค์การ
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากนั้น เป็นเพราะหากจะ จึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภักดี และตัง้ ใจที่
จะใช้ความพยายามที่มีอยู่ ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ถามหาความสัมพันธ์ของบุคลากร กับองค์การที่ตน
และต้องการที่จะดารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของ
ทา งานอยู่นั้น คาตอบที่จะได้รับจากบุคลากรส่วน
ใหญ่คอื มีความผูกพัน เพราะต้องไปปฏิบัตงิ านทุกวัน องค์การ และสอด คล้องกับแนวคิดของ The Gallup
Organization (อ้างถึงใน Coffman and Gonzalezต้องพบปะ พูดคุยและทางานประสานกันระหว่าง
Molina, 2002:273),Baron. (1986: 162-163) และ
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ดังนัน้ ระดับความ
คิดเห็นต่อความ ผูกพันต่อองค์การ ด้านสัมพันธภาพ Mowday, Porter & Steers. (1982: 28-43) ที่กล่าวไว้
ว่า ความผูกพันต่อองค์การ มีดว้ ยกัน 4 ระดับ ได้แก่
จึงมีระดับความเห็นมากที่สุด เมื่อต้องปฏิบัตงิ าน
ด้านความต้องการพื้นฐาน , ด้านการสนับสนุนจาก
ความต้องการของพนักงานจึงมุง่ เน้นไปใน ด้านการ
สนับสนุนการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปตาม ฝายบริหาร, ด้านความสัมพันธ , ด้านความก้าวหน้า ,
ด้านพฤติกรรม , ด้านเจตคติ และ ด้านการปกป้อง
แผนงานที่กาหนดไว้ โดยในส่วนของด้านพฤติกรรม
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์การ
จากตารางที่ 9. ผลการวิจัยพบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีคา่ เท่ากับ 0.616 แสดงว่า
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานด้านสัมพันธภาพ
กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงและค่า p-value = 0.000
ซึ่งมีคา่ น้อยกว่า  ที่กาหนดไว้ ดังนัน้ ความผูกพัน
ต่อองค์การของพนัก งานด้านสัมพันธภาพมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงาน โดยรวม
ทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วย
เหตุผลที่ว่าพนักงานมีการปฏิบัตงิ านที่มีการปรับตัว/
การยืดหยุน่ อยูต่ ลอดเวลา อาธิเช่น มีความ
กระตือรือร้นการทางานด้วยบริการที่ยมิ้ แย้มเสมอ มี
วิธีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทางาน ทา
ให้ผลการปฏิบัตงิ านนัน้ ไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
การปฏิบัตงิ านนัน้ พนักงานมีความพึงพอใจ
(Satisfaction) มีผลงานถูกต้องเรียบร้อยและทันเวลาที่
กาหนด ผลงานตรงตามเกณฑ์มาตร ฐานที่กาหนด ที่
สาคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัตงิ านได้ดี เพราะทั้ง
องค์การและพนักงาน ต่างมีการพัฒนา มีการค้นพบ
วิธีการทางานให้มีประสิทธิผลมากกว่าเดิม องค์การ
ของท่านสนับสนุนให้เกิดโครงการใหม่ๆ องค์การของ
ท่านมีการวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์การ และ
ผลิตภัณฑ์ และมีการบูรณาการ มีระบบการจัดการที่
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว มีการประเมินคุณภาพของ
งานอยู่เสมอ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทัง้ พนักงานและ
องค์การต่างมีการปรับตัว/การยืดหยุน่ อยูต่ ลอดเวลา
มีความพึงพอใจ มีการพัฒนา และมีการบูรณาการ
ซึ่งทาให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน ซึ่งทาให้องค์การนั้นมีประสิทธิผล
ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Campbell

(1977 : 36-39) และ Steers (1975 : 546-549) ที่
กล่าวไว้วา่ ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
จะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานความยืด หยุน่ ในการทางาน/
การปรับตัว มีความพึงพอใจ มีการพัฒนา และมี
การบูรณาการ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันต่อองค์การกับ ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของ พนักงาน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ กับ
ประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านความ
ต้องการพื้นฐาน ด้านการสนับสนุนการบริหาร และ
ด้านสัมพันธภาพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การปฏิบัติ งานของพนักงาน และสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
= 2.148 +0.095(ด้านความต้องการพื้นฐาน) +
0.066 (ด้าน การสนับสนุนการบริหาร) + 0.494(ด้าน
สัมพันธภาพ)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย
ความผูกพันต่อองค์การ เป็นความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การ เป็นทัศนคติหรือ
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ความรู้สกึ ที่สมาชิกมีตอ่ องค์การ รู้สกึ ว่าตนได้เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีการ
ยอมรับกันภายในองค์การ จึงมีความศรัทธารวมถึง
ความจงรักภักดี และตั้งใจที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่
ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นองค์การควรจต้อง
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาธิเช่น
1. สนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทางานที่เหมาะสม เพียงพอ
2. ด้านความก้าวหน้า องค์การต้องสร้าง
และเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้และ
เติบโตในที่ทางาน

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะ บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรีส้ ์ จากัด เพื่อให้
ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น
ควรจะทาการศึกษา กับองค์การอื่นๆ ที่ประกอบ
กิจการในประเภทเดียวกัน ในภาคต่างๆ ของประเทศ
เพื่อนาผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการนาไป
ปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานขององค์การต่างๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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