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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ปจจัยความ

ผูกพันตอองคการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร 
และ2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน
ในกรุงเทพมหานคร ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช แบบสอบถาม ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานบริษัทธุรกิจ
ขายอุปกรณทอสงนํ้ามัน จํานวน 190 คน คํานวณตามสูตรใชโปรแกรม G*Power 3 โดยใชสถิติความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุวิธีแบบข้ันตอน ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และระดับปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก สมรรถนะ 
ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี และปจจัยความผูกพันตอองคการ ตามลําดับ 2) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี(X2) ความผูกพันตอองคการ(X3) และสมรรถนะ(X1) สามารถทํานายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานรวมกันไดรอยละ 72.20 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการไดดังนี้  tot= 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337(X3) + 

0.353(X1)   
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะ, พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี, ความผูกพันตอองคการ 
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Abstract 

The objective of this research is 1) to study the level of competency factors, organizational 

citizenship behavior factors, organizational commitment factors and operational efficiency of company 

employees, oil pipeline equipment sales business in bangkok 2) to study the factors affecting operational 

efficiency of company employees, oil pipeline equipment sales business in bangkok. The quantitative 

research method was used by questionnaires. The sample population consisted of 190 employees of oil 

pipeline equipment sales business, calculated according to the formula using G * Power 3 program by 

using frequency, percentage, mean, standard deviation statistics and multiple stepwise regression analysis 

method. The results of the study found that 1) the overall operational efficiency level was the highest 

and the level of factors affecting operational efficiency were at the highest level, namely competency, 

organizational citizenship behavioral and organizational commitment factors respectively 2) Factors 

affecting operational efficiency were organizational membership behavior (X2), organizational commitment 

(X3) and competency (X1). These factors could predict a combined operational efficiency of 72.20 percent 

which can be presented as an equation as follows: tot = 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337 (X3) + 0.353 (X1). 

Keywords: Operational Efficiency, Competency, Organizational Citizenship Behavior, 

Organizational Commitment  

1. บทนํา
เนื่องจากปจจุบันโลกเรามีการเปลีย่นแปลงไปอยางมากไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และ

ยังเกิดโรคระบาดของเช้ือไวรสัโควคิ-19 นั้นไดทําใหเกดิการเปลี่ยนวถิีชีวิตของมนุษยมีหลายสิ่งที่เกิดขึน้อยางท่ีไมเคยเกิดขึ้นมา
กอนไมวาจะเปนรูปแบบการใชชีวิตประจาํวันท่ีเปลี่ยนไป โดยการใชชีวิตแบบนิวนอรมอล (New Normal) ทุกภาคสวนเชน 
มนุษยเงินเดือนในหลายองคกรตองทํางานท่ีบาน (Work From Home) จึงตองหันมาศึกษาเรียนรูและพัฒนาทุกภาคสวนท้ัง
ภาครัฐและเอกชนตอง ปรับตัวเองใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น บุญชวย คายาด ี(2563)  

การบริหารงานในองคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตางก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการ
ทํางานเพื่อใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกลยุทธในการสรางความสําเร็จในการทํางาน หรือเทคนิคการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน องคกรทั้งหลายตางก็มีความเห็นตรงกันวาองคกรจะมีความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาไดนั้น
สิ่งสําคัญประการหนึ่งอยูท่ีผูปฏิบัติงานมีคุณภาพ สามารถทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปทมาพร ทอชู (2559)   
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สิ่งที่สําคัญในพัฒนาประสิทธิภาพขององคการคือ การที่องคการสามารถดําเนินงานตางๆตามภารกิจหนาที่ของ
องคการโดยใชทรัพยากรปจจัยตาง ๆ ชนกานต สมานมิตร (2558) ตามแนวคิดของ Cherrington (1994) พบวาในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่จะกอใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย 4 ดานคือ 1) ดานคุณภาพของงาน 
2) ดานปริมาณงานท่ีทําได 3) ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 4) ดานการพัฒนาการจัดการดานการบริหารงาน ในการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยดาน
สมรรถนะ (Competency) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี (Organizational Citizenship Behavior) และปจจัย
ดานความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment)  

สมรรถนะมีความสําคัญตอองคการ เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย ไดแก ความรู ทักษะ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยสวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและการกระทํา 
Dubois, and Rothwell, (2004) ตามแนวคิดสมรรถนะของ เดวิค ซี แมคเคลแลน David C. McClelland, (1973) ที่พบวา
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมีทัศนคติและนิสยัอยางไรและไดใชความรูในเรื่องเหลานี้ชวย
แกปญหาใหกับองคการตอไป นอกจากนี้งานวิจัยของ Gabriela Kolibacova, (2014) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ชวยให
การดําเนินงานขององคการดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ ตามแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ ออรแกน 
Organ, (1991) ที่พบวา การกระทําของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ตองปฏิบัติดวยความสมัครใจโดยไมมีการบังคับหรือรองขอ 
ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ที่องคการไดกําหนดไว หรือไมไดระบุรายละเอียดของงาน และ ไมเกี่ยวของกับระบบการให
รางวัลหรือการลงโทษขององคการ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยของ Abdolah 

Khademi Moghadam, Reza Makvandi, (2018) ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกผูกพันทางจิตใจ หรือรูปแบบความ
ผูกพันดานจิตใจที่พนักงานมีตอองคการ โดยมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ รวมถึงมีความเช่ือถือในองคการ
ของตน และมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามเปนพิเศษเพ่ือทําประโยชนใหกับองคการ Porter et al., (1974, p:604) 
ตามแนวคิดความผูกพันตอองคการของ อัลเลนและเมเยอร Allen & Meyer, (1995) ที่พบวาสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มี
ตอองคการของตน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีจะคงไวซึ่งสมาชิกขององคการ และการมีจิตสํานึกในการดํารงอยูเปนสมาชิก
ขององคการตอไป พบวา ความผูกพันตอองคการสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากพนักงานรับรูถึงความยุติธรรม
จะนําไปสูความผูกพัน ตั้งใจในการปฏิบัติงาน (ระวีวรรณ  ศรีคต, 2558) ดวยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาจะนําไปใช เปนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน 
ในกรุงเทพมหานคร ตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศกึษาระดับปจจยัสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ปจจัยความผูกพันตอองคกร และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน

ในกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี และปจจัยความผูกพันตอองคกร  สงผลตอประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร 

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี ้

 5.1 แนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะ David C. McClelland (1973) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน คือ 1)
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 2)การทํางานเปนทีม 3)การจัดการกับปญหา 4)การตดิตอสื่อสาร และ5)การรับผิดชอบในงาน  

5.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี Organ (1991) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน คือ 1)
พฤติกรรมใหความชวยเหลือ 2)พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น 3)พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4)พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่
และ5)พฤติกรรมการใหความรวมมือ   

5.3 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันตอองคการ Allen and Meyer (1995) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน คือ 
1)ความผูกพันดานจิตใจ 2)ความผูกพันดานการคงอยู และ3)ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

5.4 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ Cherrington (1994) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 
ดาน คือ 1)คุณภาพของงาน 2)ปริมาณงานที่ทําได 3)การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และ4)การพัฒนาการจัดการดานการ
บริหารงาน 

ณัฏฐนรินทร สุขลิ้ม (2562) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรังและศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพ                 
การปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรัง พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ, รัตนา สิทธิอวม (2563) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
และความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร  พบวา 1) 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคกรและความผูกพันตอองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ พนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,516 คน 

(กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย, 2563) ไดขนาดของตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power 3 (Erdfelder et al, 2007) โดย
กําหนดขนาดอิทธิพลเทากับ 0.10 คาอํานาจทดสอบ (power test) เทากับ 0.95 จํานวนตัวแปรพยากรณเทากับ 3 ตัว            

ปจจัยสมรรถนะ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอ
สงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ด ี

ปจจัยความผูกพันตอองคการ 
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สรุปไดขนาดตัวอยางเทากับ 176 ตัวอยาง และเพ่ือความสะดวกผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพิ่มเพื่อเผื่อความคลาดเคลื่อนอีกราวรอย
ละ 10 จึงไดขนาดตัวอยางรวมทั้งสิ้น 190 คน โดยผูวิจัยไดเลือกวิธีการเก็บขอมูลโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ ตาราง
ที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ที่มา (กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย, 2563) 

6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  แบงออกเปน 4 ตอน 
     6.2.1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน เปนคําถาม

ปลายปดใหเลือกตอบ 
6.2.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และปจจัยความผูกพันตอองค กร 

จํานวน 41 ขอ มีลักษณะคําถามจะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) ประยุกตใชของ (Likert scale) ซึ่งในแต
ละคําถามจะมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

6.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน 

จํานวน 16 ขอ มีลักษณะคําถามจะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ประยุกตใชของ ซึ่งในแตละคําถามจะมีคําตอบใหเลือก 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   

    6.2.4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงนํ้ามัน ในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะคําถามจะเปนแบบปลายเปด (Open-ended questions) 

 6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

    6.3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง 
ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช โดยเกณฑดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00 (นพพร จันทรนําชู
,2563: 55) ซึ่งงานวิจัยนี้จํานวนคําถาม 57 ขอ ผานเกณฑ 57 ขอ มีคาอยูระหวาง0.67-1.00 หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถามแตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย

    6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ  
ไปทําการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเชื่อมั่นวาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรอืไม  โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของตัวแปรปจจัยสมรรถนะ มีคา
เทากับ .975 ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี มีคาเทากับ .978 ปจจัยความผูกพันตอองคการ มีคาเทากับ .978 และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คาเทากับ .986 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับทีย่อมรับได  

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 
6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

บริษัท  ประชากร(คน) ตัวอยาง(คน) 
บริษัท เอส.เอ.ปโตรเทค จํากัด      1,121 85 

45 

17 

24 

19 

บริษัท ไดนามคิ โฟลวไลน จํากดั        596 

บริษัท ไทยเทค โกลบอล จํากดั       220 

บริษัท ชิ-เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด       321 

บริษัท ปโตรเทค สตลี จํากัด   258 

รวม             2,516      190 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1390 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม  เก็บ
ขอมูลจากพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 190 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 
6.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลโดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้   
    6.6.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาความถี่ ( frequency) และรอยละ 

(percentage)    
    6.6.2 วิเคราะหระดับปจจยัสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ปจจัยความผูกพันและประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร ใชการหาคาเฉลี่ย ( Mean) และสวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    6.6.3 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสง
น้ํามัน  ใชคา VIF เพื่อตรวจสอบปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง (multicollinearity) และการวิเคราะหถดถอยพหุ
วิธีแบบข้ันตอน (multiple stepwise regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวของการวิจัย  

7. ผลการวิจัย
จากการวเิคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
1.ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 41.10 อายไุมเกิน 31 ป คิดเปนรอยละ

44.70 รองลงมามีอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 37.40 อายุงาน สวนใหญมีอายุงาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 47.40 รองลงมามี
อายุงาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 26.30 ระดับการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 85.80 รองลงมามี
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 7.90 ตําแหนงงาน สวนใหญอยูในระดับผูปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 86.80 
รองลงมาหัวหนางาน/หัวหนาฝายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 1.60 

ระดับปจจัยสมรรถนะ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X =4.71) ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด ( X =4.70) ปจจัยความผูกพันตอองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X =4.62) และบรรยากาศ
องคการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.92) สวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X =4.71) 

กอนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ ทดสอบขอกําหนดเบื้องตนที่สําคัญของสถิติอางอิงที่ใช ดังนี้ 
1.การทดสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยใชสถิติ คา VIF (variance inflation factors) ของตัว

แปรอิสระแตละตัวแทน ปญหาการรวมเสนพหุไมเกิดขึ้น โดยคา VIF ไมควรเกิน 10 (Belsley, 1991) ซึ่งงานวิจัยนี้มีคา VIF อยู
ระหวาง 2.68-4.95 เปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนด 

ตารางที่ 2 การทดสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ 

สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอย
พหดุวยวิธแีบบข้ันตอน (stepwise) ดังตารางที ่3 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน 

    สมรรถนะ 
    (X1) 

พฤติกรรมการเปน 

สมาชกิที่ดี(X2) 
ความผูกพันตอ 

องคการ (X3) 
VIF (variance inflation factors)      3.12 4.95 2.68 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1391 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ  

ลําดับการเขาสูสมการ R R2 
Adjusted

R2 

R2 

Change 
b β t Sig 

คาคงท่ี 0.458
พฤติกรรมการเปน 
สมาชิกที่ดี (X2) 0.794 0.631 0.629 0.631 0.220 0.207 2.118** .000** 

ความผูกพันตอ 

องคการ (X3)   0.836 0.698 0.695 0.067 0.337 0.429 2.425** .000** 

สมรรถนะ (X1) 0.852 0.726 0.722 0.028 0.353 0.299 4.366** .000** 

a = 0.458 (sig = 0.00)       S.E.est Y =    0.238       F= 164.39       Sig = 0.000 

* ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ** ระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตารางที่ 3 พบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสง
น้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี (X2) ความผูกพันตอองคการ (X3) และสมรรถนะ (X1) สามารถ
ทํานายการผันแปรของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามันไดรอยละ 72.20 
ซึ่งสามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบทํานายการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสง
น้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้

tot= 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337(X3) + 0.353(X1)  
สรุปเปนไปตามสมมติฐาน 3 สมมติฐาน 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาสมรรถนะ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และความผูกพันตอองคการ สงผลทางบวกตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ของณัฏฐนรินทร สุขลิ้ม (2562) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรังและศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรัง พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ, รัตนา สิทธิอวม (2563) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรและความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการบริการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา 1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง 2) ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรและความผูกพันตอองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปไดวาพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน 
ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยสวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและ
การกระทํา จึงทําใหส งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํ ามัน
ในกรุงเทพมหานคร 

9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 
     9.1.1 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และความผูกพันตอองคการ 

สงผลทางบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ดังนั้นผูบริหาร บริษัทธุรกิจ
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ขายอุปกรณทองสงนํ้ามัน ในกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปเปนขอมูลและกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดลําดับความสําคัญตามผลการวิจัยดังกลาว 

    9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
            9.2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร เพียง

อยางเดียว ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปควรขยายกลุมตัวอยางการศึกษาในระดับบริษัทเอกชนเพี่อจะไดนําขอมูลของพนักงานมา
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะทําใหทราบปญหาในเชิงลึกดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงนํ้ามัน ในกรุงเทพมหานคร 

     9.2.2 ในงานวิจัยนี้ มีอํานาจในการพยากรณ (R2) เพียงรอยละ 72.20 ยังมีปจจัยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน ความคาดหวัง วัฒนธรรมองคกร ความยุติธรรมในองคการ ภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง 
เปนตน ซึ่งผูสนใจสามารถนําไปใชในงานวิจัยครั้งตอไปได 

             9.2.3 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูสนใจสามารถตอยอดงานวิจัยในลักษณะโมเดลสมการโครงสราง เพื่อศึกษา
อิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเห็นเสนทางของความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
ยิ่งข้ึน 
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