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บทคัดย่อ 
 
  งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาหัวข้อการพัฒนาองค์การและการมีส่วนร่วมในงานที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัย              
คือ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์              
ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยสุด และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์           
อย่างง่ายของเพียร์สัน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผลการวิจัย พบว่า 1) พนักงานเอกชน 
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) พนักงานเอกชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) พนักงานเอกชนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 5) การมีส่วน
ร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 6) ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาองค์การ การมีส่วนร่วมในงาน ความผูกพันต่อองค์การ  
 
 
 
 

                                                           
1สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ABSTRACT 

 
 This research study was aimed at studying Organizational Development and Job involvement 
Associated with Commitment and Work Efficiency of Private Employees in Bangkok Metropolitan 
Areas. The sample group consisted of 400 private sector employees in Bangkok. The questionnaire 
was the main instrument for collecting data and statistical analysis was also conducted in this 
research by ways of applying percentage, means, standard deviation, analysis of variance, post hoc 
analysis by using the Least Significant Difference method, relation analysis using Pearson’s correlation 
coefficient method, and usage of software applications. The findings of the research are as follows:            
1) Private sectors employees of mixed genders has a significant commitment to their organizations a 
different level at 0.05, statistically.  2) Age and educational background has a significantly different 
effect on work efficiency of the private sector employees in Bangkok at 0.05, statistically.  3) Status 
has a significantly different effect on work efficiency of private sector employees in Bangkok at 0.05, 
statistically.  4) Organizational development has a significant relation to commitment and work 
efficiency of private sector employees in Bangkok at 0.01, statistically.  5) Job involvement has a 
significant relation to commitment and work efficiency of private sector employees in Bangkok at 
0.01, statistically.  And 6) Commitment has a significant relation to work efficiency of private sector 
employees in Bangkok at 0.01, statistically. 
 
Keywords: Organizational Development, Job involvement, Commitment 
 

บทน า 
  การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในสังคมปัจจุบัน ท าให้องค์การหลายแห่งต้องปรับตัวจนมีโครงสร้าง          
ที่ซับซ้อน และมีรูปแบบท่ีหลากหลายขึ้น องค์การธุรกิจเปรียบเสมือน สิ่งมีชีวิตที่จะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่รอด
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส าหรับองค์การที่ด้อยหรือล้าหลังด้านองค์ความรู้หรือเรียนรู้ช้าย่อมด ารง               
อยู่รอดได้ยาก การด าเนินการขององค์การ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการพัฒนาองค์การในลักษณะต่างๆ ที่มีความสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์การ ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมธุรกิจขององค์การ ท้ังสภาพแวดล้อม              
ภายในและภายนอกที่ มี ความหลากหลายที่ มี ผลกระทบต่อการตั ดสิน ใจและกิจกรรมต่ างๆ  ของธุรกิ จ                         
(จินตนา บุญบงการ, 2552)  

การพัฒนาองค์การจึงเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในองค์การ เป็นกระบวนการที่ท าให้องค์การมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
สุนันทา  เลาหนันทน์  (สุนันทา เลาหนันทน์ , 2550) กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาองค์การเพื่อพัฒนา            
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันสมัย ให้องค์การมีระบบที่สามารถยืดหยุ่นปรับให้เหมาะสมกับสภาพงาน   
เพิ่มการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  การมีส่วนร่วมในงานถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อผลผลิตขององค์การ Lodahl & Kejner (1965)                
ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการเกิดประสิทธิภาพขององค์การความเช่ือในคุณค่าของงาน 
ความรู้สึกว่างานเป็นสิ่งส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กล่าวได้ว่าการพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพนั้นคือการที่ทุกคน
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ต้องร่วมขับเคลื่อนองค์การร่วมกัน การที่สามารถท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้จะท าให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
และร่วมผลักดันองค์การให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเต็มใจ  
 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การมีความส าคัญในภาพรวมขององค์การและการบริหารงานของ
องค์การให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การจะส่งผลให้บุคลากรมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การยอมรับเป้าหมายขององค์การ จากการศึกษาของ (Mowday, Steers, and 
Porter, 1979 อ้างถึงใน ขนิษฐา ไตรย์ปักษ์, 2548, น. 33) พบว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะมีอัตราการ
ย้ายงานต่ านอกจากนั้นความผูกพันต่อองค์การยังเป็นตัวบ่งช้ีถึงประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุ คลากร              
มีความผูกพันต่อองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงเพื่อการเกิดประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีต่อองค์การ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหัวข้อการพัฒนาองค์การและการมีส่วนร่วมในงาน                
ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนและเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การเอกชนต่อไปในอนาคต 
   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
  1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ  
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

2. พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

3. การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
7. ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 259-260) กล่าวว่า ปัจจัย

ทางด้านประชากร เป็นสิ่งที่แสดงถึงความแตกต่างกันของประชากรในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานะ              
ทางสังคม และ ศาสนา ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ความคิด ค่านิยม ความเช่ือ และประสบการณ์ ของแต่ละบุคคลนั้น ๆ สามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ             
มากขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ สุนันทา เลาหนันทน์ (2550) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ              
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาขององค์การ มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนใช้กลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนาและการระดมทรัพยากรต่างๆ ขององค์การเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่มองการเปลี่ยนแปลงขององค์การในลักษณะที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในลักษณะเกื้อกูลกัน และอรุณ รักธรรม (2524) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาองค์การจะต้อง               
มุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้าง และพฤติกรรมทัศนคติของมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวกับ อ านาจ หน้าที่ เทคโนโลยี  
การติดต่อสื่อสาร การวินิจฉัยสั่งการ การก าหนดเป้าหมาย การมีความไว้เนื้อเช่ือใจกันและกัน ซึ่งการพัฒนาองค์การ             
ถือว่าองค์การทั้งหมดเป็นเป้าหมายจะต้องเปลี่ยนแปลงมิใช่เลือกเปลี่ยนแปลงจุดใดจุดหนึ่ง เพราะองค์การมิได้ประกอบ
ขึ้นด้วยระบบเพียงระบบเดียว ในเมื่อองค์การประกอบด้วยหลาย ๆ ระบบ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้อง
แก้ไขทุกระบบท่ีเป็นปัญหา  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน Lodahl & Kejner (1965) ได้ศึกษา 5 องค์ประกอบของ
การมีส่วนร่วมในงาน คือ 1) ความเช่ือในคุณค่าของงาน 2) ความรับผิดชอบต่องาน 3) การทุ่มเทเสียสละให้กับงาน           
4) เวลาที่ให้กับงาน 5) การมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการเกิดประสิทธิภาพขององค์การของบุคคล 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาและทางสังคมวิทยาเนื่องจากการมีส่วนร่วมในงาน
เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลและสังคมโดยตรง ในด้านตัวบุคคลทฤษฎีทางจิตวิทยาช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจาก
แนวคิดความปรารถนาแรงจูงใจความจ าเป็นและความรู้สึกที่มีลักษณะทางจิตใจที่แตกต่างกัน ในด้านสังคมทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาช่วยให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดจากการกระท าระหว่างกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ เมาเดย์สเตียรส์ (Steers 1979) ซึ่งพัฒนาจากพอร์เตอร์
และ สเตียรส์ (Porter and Steers 1975) ได้ศึกษาความผูกพันทางด้านทัศนคติ (Attitude commitment) และ              
ด้านพฤติกรรม (Behavioral commitment) พบว่า ด้านทัศนคติ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เกิดจากการที่บุคคล           
น าตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและมีความผูกพันในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การ มีความเห็นพ้องกับองค์การ           
มีค่านิยมและเป้าหมายเดียวกับองค์การเต็มใจที่จะท างานเพื่อน าองค์การไปสู่เป้าหมายและด้านพฤติกรรม (Behavioral 
commitment) ความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมที่ต่อเนื่องปัจจัยความสนใจที่บุคคลได้รับจาก
องค์การ  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน Peterson and Plowman (1953) ได้ศึกษาตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการท างานเพื่อน าองค์การไปสู่การบรรลุผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 1. ด้านคุณภาพ
งาน หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีการผิดพลาดหรือมีการผิดพลาดน้อยที่สุด 2. ด้านปริมาณงาน 
หมายถึง จ านวนงานที่ได้กระท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรฐานของหน่วยงานนั้น ๆ สามารถใช้
ความรู้ความสามารถรวมทั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน 3. ด้านเวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินงานจะต้องเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของงานสามารถบริหารจัดการเวลาให้ด าเนินงานเสร็จทันก าหนดใช้
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เวลาในการท างานอย่างคุ้มค่าได้ผลงานตามเป้าหมาย 4.ด้านวิธีการ หมายถึง ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะ
วิธีการสามารถก าหนดกรอบแผนงานที่เหมาะสมสามารถลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนของการท างานเพื่อให้การท างานสะดวก
ยิ่งขึ้นหรือมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ ๆ มาช่วยในการท างานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 5.ด้านค่าใช้จ่าย 
หมายถึงในการด าเนินงานสามารถวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในการด าเนินงานการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท างานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า และสามารถสร้างสรรค์แผนการด าเนินงานใหม่ ๆ ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์การได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร            
ที่แน่นอน ดังนั้นสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 384 คนและ
เพิ่มจ านวนจ านวนตัวอย่างอีก 16 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน   
  ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เพื่อเลือกสุ่ม             
จากเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนพนักงานเอกชนสูงสุด 5 เขต  ได้แก่ เขตบางรัก  เขตคลองเตย เขตวัฒนา              
เขตปทุมวัน เขตสาทร 
  ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ได้            
ในขั้นตอนท่ี 1 แบ่งเป็นท าเลละ 80 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน  
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากพนักงาน
เอกชน ใน 5 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตปทุมวัน เขตสาทร จนครบจ านวน 400 คน เท่าน้ัน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย              
ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแบง่ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือก
เพียงข้อเดียว รวมจ านวน 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ 
ด้านเทคโนโลยี และด้านบุคลากร ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 16 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน ได้แก่ ความเช่ือในคุณค่าของงานความรับผิดชอบต่องาน 
ความทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน เวลาที่ให้กับงาน และการมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันและ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Likert 
scale questions) รวมจ านวน 25 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ความเช่ือการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความตั้งใจและพร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์การ 
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
scale questions) รวมจ านวน 11 ข้อ 
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 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ ด้านค่าใช้จ่ายโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scale questions) รวมจ านวน 22 ข้อ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
  2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ การพัฒนาองค์การ การมีส่วนร่วม
ในงาน ความผูกพันและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแบบสอบถาม            
ให้มีความสอดคล้องกัน 
  3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์               
การพัฒนาองค์การ การมีส่วนร่วมในงาน ความผูกพันและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สารนิพนธ ์
  6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อวิเคราะห์หา               

ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความ

คงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยก าหนด            
ค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ไม่ต่ ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่าความ              
เชื่อมั่นสูง 
 

ผลการวิจัย 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่               
เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25                    
มีสถานภาพโสด จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 274 คน              
คิดเป็นร้อยละ 68.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย             
เท่ากับ 4.15  
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   3. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ด้านเทคโนโลยี  โดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย               
เท่ากับ 4.23  
   4. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  
  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน ด้านความเช่ือในคุณค่า โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย      
เท่ากับ 4.12  
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน ด้านความรับผิดชอบต่องาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19  
   3. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน ด้านความทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน โดยรวมอยู่ใน              
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน ด้านเวลาที่ให้กับงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย             
เท่ากับ 4.07  
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงาน  ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  
  ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความตั้งใจและพร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่            
เพื่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17  
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  
  ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านคุณภาพงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ 4.36  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย              
เท่ากับ 4.06  
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านเวลา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านวิธีการ โดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก มีค่ าเฉลี่ย               
เท่ากับ 4.25  
   5. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมอยู่ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย                   
เท่ากับ 4.15  
  ตอนที่ 6 เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 พนักงานเอกชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
    สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานเอกชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
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   สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานเอกชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานเอกชนท่ีมีอายุ 21-30 ปี 
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่า พนักงานเอกชนที่มีอายุ 31-40 ปี และ พนักงานเอกชนที่มีอายุ 31-40 ปี มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การมากกว่า พนักงานเอกชนท่ีมีอายุ 41-50 ป ี
    สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานเอกชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ             
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานเอกชน              
ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มากกว่า พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
    สมมติฐานท่ี 1.5 พนักงานเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 
   สมมติฐานที่ 2 พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.1 พนักงานเอกชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
  สมมติฐานที่ 2.2 พนักงานเอกชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานเอกชนที่มีอายุ 21-30 ปี 
มีประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่าพนักงานเอกชนท่ีมีอายุ 31-40 ปี 
  สมมติฐานที่ 2.3 พนักงานเอกชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานเอกชนที่มี
สถานภาพโสด มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน น้อยกว่า พนักงานเอกชนท่ีมีสถานสมรส/อยู่ด้วย 
  สมมติฐานที่ 2.4 พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านคุณภาพงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
โดยพนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน มากกว่า พนักงานเอกชนที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
  สมมติฐานที่ 2.5 พนักงานเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
  สมมติฐานที่ 3 การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์ก าร ด้านเทคโนโลยี              
ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
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  สมมติฐานที่ 4 การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี                
ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
  สมมติฐานที่ 5 การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในงาน ด้านความเช่ือในคุณค่าของงาน ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านความ
ทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน ด้านเวลาที่ให้กับงาน ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน            
ที่วางไว ้
  สมมติฐานที่ 6 การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในงาน ด้านความเช่ือในคุณค่าของงาน ด้านความรับผิดชอบต่องาน ด้านความ
ทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน ด้านเวลาที่ให้กับงาน ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ             
การท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่วางไว ้
 สมมติฐานที่ 7 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความ
ตั้งใจและพร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก              
ขององค์การ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้   
 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค์การและการมีส่วนร่วมในงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันและ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 พนักงานเอกชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากปัจจัยทางเพศสองกลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ ผู้หญิง (Female) 
และผู้ชาย (Male) จะมีความแตกต่างกันด้านกายภาพ ความถนัด อารมณ์ สภาวะทางจิตใจ และการตัดสินใจ ซึ่งจะน าพา
ความคิด ทัศนคติ รสนิยม ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันออกไป 
  พนักงานเอกชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอธิบายได้ว่าตัวแปรด้านอายุเป็นสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล 
บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะมีความคิด ความรอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยดังนั้นบุคคลที่ท างานกับ
องค์การมานานย่อมมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก   
 พนักงานเอกชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มีสภานภาพโสด สมรส หม่ายหรืออย่าร้าง ก็ไม่ได้มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
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 พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อระดับความคิด 
การตัดสินใจ การเรียนรู้ในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ซึ่งพนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาสูง มักมีโอกาสในการ
เลือกต าแหน่งงานและบริษัทท่ีมีความหลากหลายมากกว่าพนักงานเอกชนท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จึงส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
 พนักงานเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียงปัจจัย
เดียวไม่ท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากข้ึน 
  สมมติฐานที่ 2 พนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  พนักงานเอกชนที่มี เพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้อง
ท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท้ังเพศหญิงและเพศชาย จึงท าให้ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน 
  พนักงานเอกชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งบุคคลที่มีอายุมากท างานอยู่กับองค์การ               
มาระยะหนึ่งแล้วจะเกิดความคุ้นเคยกับการท างานในองค์การ บุคคลที่ท างานให้กับองค์การนานเท่าใด จะท าให้เกิด  
ความสะสมประสบการณ์จากองค์การมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นบุคคลที่ท างานกับองค์การมานานย่อมมีประสิทธิภาพ             
การท างานมากยิ่งข้ึน 
  พนักงานเอกชนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากพนักงานเอกชนที่มีสถานสมรส/ 
อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มพนักงานที่ต้องมีความรับผิดชอบและทนแรงกดดันในชีวิตมากกว่ากลุ่มพนักงานที่มีสถานภาพโสด             
จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีมากกว่า 
  พนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานเอกชนที่มีระดับการศึกษา
สูง มักมีโอกาสในการเลือกต าแหน่งงานและบริษัทท่ีมีความหลากหลายมากกว่าพนักงานเอกชนท่ีมีระดบัการศกึษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
  พนักงานเอกชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากองค์การได้มีมาตรฐานการ
ก าหนดฐานเงินเดือนไว้อย่างชัดเจน และมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่ งงาน ซึ่งพนักงานจะต้องมีผล
การปฏิบัติงานเป็นไปนโยบายที่องค์การได้ก าหนดไว้ จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

สมมติฐานที่ 3 การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ การพัฒนาองค์การเป็นแนวคิดที่มองการเปลี่ยนแปลงขององค์การในลักษณะที่สัมพันธ์
และเกี่ยวข้องกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในลักษณะเกื้อกูลกัน การเปลี่ยนแปลงองค์การจะต้องค านึงว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบย่อยระบบหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของทั้งระบบ  หากถ้าพนักงานเอกชนในเขต
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กรุงเทพมหานครมีความเข้าใจการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านบุคลากร  และน ามาใช้จะท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งการที่ผู้บริหารหรือพนักงาน
ในบริษัทให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและผูกพันกับการท างานยิ่งขึ้น 
  สมมติฐานที่ 4 การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ การพัฒนาองค์การถือเป็นความพยายามในทุกวิถีทางที่จะใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาขององค์การและการฟื้นฟูองค์การเพื่อพัฒนาความสามารถขององค์การที่จะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การได้วางไว้ ถ้าพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจการพัฒนา
องค์การ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากรและน ามาใช้จะท าให้พนักงาน
มีประสิทธิภาพการท างานในการท างานโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย 
  สมมติฐานที่ 5 การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ถ้าพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการน าแนวคิดการส่วนร่วมในงาน ด้านความเช่ือ               
ในคุณค่าของงาน ความรู้สึกว่างานเป็นสิ่งส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอาจกล่าวได้ว่าค่านิยมในงานที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ด้านความรับผิดชอบต่องานความรับผิดชอบต่องานจะช่ือสัตย์ต่องานให้ความสนใจและ           
เอาใจใส่งาน กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท าผิดพลาดในการท างานไม่หลีกเลี่ยงงาน มีความพยายามในการปรับปรุงงาน               
ให้ดีกว่าเดิม ด้านความทุ่มเทและเสียสละให้กับงานให้ความสนใจทุ่มเทให้กับงานและคิดว่าตนเองเหมาะสมกับงาน               
มากที่สุดมีความผิดพลาดในการท างานน้อยบุคคลจะเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจให้กับการท างาน ด้านเวลาที่ให้กับงาน 
ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องในงานความรู้สึกว่ามีสว่นร่วมในงานและคิดว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของงานในองค์การโดยจะน าตนเอง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเสมอในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในงาน มาใช้ในการปฏิบัติงานจะท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง   

สมมติฐานที่ 6 การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีส่วนร่วมในงานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในงานถือเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
งานมีการมอบหมายงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอ านาจในการตัดสินใจ มีการคัดเลือกบุคลากรแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในส่วนแบ่งรางวัลที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมในงานของบุคลากรจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์การ ถ้าพนักงานเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการน าแนวคิดการส่วนร่วมในงาน ด้านความเช่ือในคุณค่าของงาน ด้านความรับผิดชอบต่องาน 
ด้านความทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน ด้านเวลาที่ให้กับงาน ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องในงาน มาใช้ในการปฏิบัติงานจะท า
ให้พนักงานมีระสิทธิภาพการท างานในการท างานโดยรวมเพิ่มขึ้น 
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 สมมติฐานที่ 7 ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การมีความส าคัญในภาพรวมขององค์การและ
การบริหารงานขององค์การให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การจะส่งผลให้
บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การยอมรับเป้าหมายขององค์การมีความรักและสามัคคีเต็มใจที่จะ
รักษาผลประโยชน์และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การ ถ้าพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการน าแนวคิด
การสร้างความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเชื่อการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความตั้งใจและพร้อมที่
จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานจะท าให้พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานในการท างานโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

  1. บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ควรให้การส่งเสริมกลุ่มพนักงานเอกชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
มีความผูกพันต่อองค์การ โดยการสนับสนุนและด าเนินกิจกรรมต่างๆในองค์การให้พนักงานกลุ่มนี้มีความเช่ือการยอมรับ
เป้าหมายค่านิยมขององค์การ ความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ซึ่งจะน าไปสู่ความผูกพันท่ีมีต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 

2. บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ควรให้การสนับสนุนกลุ่มพนักงานเอกชนที่มี อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ในเรื่องประสิทธิภาพการท างาน ทั้งด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านวิธีการ และด้านค่าใช้จ่าย 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานกลุ่มนี้ ปฎิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง มีการสรุปผลจัดท ารายงาน                 
เพื่อประเมินคุณภาพงานของเป็นประจ า ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย 
วางแผนและบริหารเวลาเพื่อท างานให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด สามารถลดการซ้ าซ้อนของวิธีการท างานเพื่อให้การท างาน 
มีความสะดวกยิ่งข้ึน จะส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากขึ้น  

3. บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีการพัฒนาองค์การ ใน 1) ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ มีการ
วางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย และภารกิจขององค์การ มีการก าหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 2) ด้านโครงสร้างองค์การ มีการแบ่งสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่คล่องตัว มีการมอบหมายหน้าที่ตามต าแหน่งอย่างชัดเจนตามค าอธิบายงาน ความสัมพันธ์ของแต่ละสายงาน
เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน มีผู้บังคับบัญชาในสายงานบังคับบัญชาที่มุ่งเน้นให้ค าแนะน าและความช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด 3) ด้านเทคโนโลยี ควรมีการน าเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ มาช่วยวางแผนในการปฏิบัติงาน มีการน าความรู้
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน 
ให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถช่วยในการตัดสินใจและลดขั้นตอนการท างานได้                  
4) ด้านบุคลากร ควรสนับสนุนบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่พร้อมการพัฒนาในแต่ละต าแหน่ง มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรอยู่ตลอด ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผู้ บังคับบัญชาหรือเพื่อน
ร่วมงานเพื่อน าไปปรับปรุงองค์การการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ียุติธรรม จะท าให้พนักงานบริษัทเอกชนมีความผูกพัน
และประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากขึ้น 
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4. บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมในงาน ด้านความเช่ือในคุณค่าของงาน 
การกระตือรือร้นในการท างาน มีการแลกเปลี่ยนการท างานนอกเหนือความรับผิดชอบที่มีอยู่ ส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
พยายามปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน ท างานอย่างเต็มความสามารถ มีความ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์การประสบผลส าเร็จ ทุ่มเทให้กับการท างานเป็นเป้าหมายหนึ่งของการ
ด ารงชีวิต มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน อาสาเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานอยู่เสมอ มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ท างานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์ หรือส่งผลกับประสิทธิภาพในการท างานด้านต่างๆ เช่น 

ลักษณะการท างาน แรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจ เป็นต้น เพื่อองค์การจะได้สามารถน าผลการวิจัยมาใช้          
ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อให้เกิดศัภยภาพในองค์การให้มีประสิทธิภาพการท างาน
สูงขึ้น 

2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ความคิดเห็น ของพนักงานเอกชนในด้านต่างๆ              
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการศึกษาและท าวิจัยกับพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ ใกล้เคียงเพิ่มเติม หรือ
เฉพาะเจาะจงภายในองค์การของท่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยกรบุคคลให้ตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์             
ที่ให้ความอนุเคราะห์แนะน าแนวทาง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์แก่การท างาน
วิจัยช้ินนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว ที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนผู้วิจัยให้เป็นคนดี และ   
มอบโอกาสการศึกษาเป็นวิชาความรู้ติดตัว เพื่อทดแทนคุณต่อสังคมและประเทศชาติ 
  สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดีอันพึงจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา 
ญาติ และบูรพคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอน ช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดจนส าเร็จการศึกษา 
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