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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
สานักงานเขตวังทองหลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง
ประชากรในการศึกษาเป็นพนักงานของสานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครจานวน 60 คน แบ่งเป็น
ชายจานวน 40 คน หญิงจานวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานของสานักงานเขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานครจานวน 55 คน แบ่งเป็นชายจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.45 หญิงจานวน 19
คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.36รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี คิด
เป็นร้อยละ 29.09 มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.18 และมีอายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ
16.36 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 69.09 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเป็นหม้าย/
หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 10.91 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.82 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.45 และจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 12.73 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.45
รองลงมามีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.82 และน้อยที่สุดมีอัตรา
เงินเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.73 และส่วนใหญ่มีอายุการทางานอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 32.73 รองลงมามีอายุการทางานอยู่ระหว่าง 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.73 และ มีอายุการ
ทางานน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป กลุ่มละ คิดเป็นกลุ่มร้อยละ 21.823
ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงาน
เขตวังทองหลาง โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่ มตัว อย่างเห็ นว่า ด้านการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตฯ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่งงานที่ดีขึ้นในที่ทางาน รองลงมาคือด้าน
องค์กรโดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกส่วนงานอย่างชัดเจน ด้าน
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ภาวะผู้นาโดยเฉพาะเรื่องผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการ
ทางานอย่างสม่าเสมอ และน้อยที่สุดคือด้านลักษณะงานโดยเฉพาะเรื่อง สานักงานเขตฯ มีการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน
มีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านองค์กร
ด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นา ส่ว นกลุ่มตัว อย่างที่มีอายุ ต่างกันมีความผู กพันต่อ
สานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 เฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และด้านภาวะผู้นา สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลาง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ
ด้านคือด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี
อัตราเงินเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านองค์กร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาหรับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการทางานต่างกัน
มีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
ลักษณะงาน และด้านภาวะผู้นา ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ด้านองค์กร ผู้บริหารของสานักงานเขตวัง
ทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้ สานักงานเขตมีการจัดระบบวิธีการทางานอย่างเป็นมาตรฐานและมี
เกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่วน
ด้านลักษณะงาน ผู้ บริห ารของสานักงานเขตวังทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้ ส านักงานเขตมีการ
มอบหมายงานที่เ หมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ส าหรับด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์
ผู้บริหารของสานักงานเขตวังทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้สานักงานเขตมีการจัดการวางแผนงานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่างครบถ้วนและคลอบคลุมทุกหน้าที่ และด้านภาวะ
ผู้นา ผู้บริหารของสานักงานเขตวังทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้ ผู้บังคับบัญชามีการให้คาแนะนาและ
แนวทางด้าน ความก้าวหน้าและการพัฒนาการทางานให้แก่บุคลากร

ภูมิหลัง
ทรัพยากรมนุษย์เป็นบุคคลซึ่งมีความพร้อม ความจริงใจ และสามารถที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การหรือเป็นบุคคลในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้ ดังนั้น องค์การจึงมีหน้าที่ในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน(Planning) การจัดองค์การ
(Organizing) การจัดการด้านบุคลากร (Staffing) การอานวยการ(Directing) หรือการควบคุม (Controlling)
ล้วนต้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้กาหนดหนดเป้าหมายการวางแผน และ ดาเนินการในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
องค์การให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และ บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ ซึ่งภายใต้ความสาเร็จ และความมี
ประสิทธิภาพขององค์การนั้นเกิดจากคุณภาพของบุคลากรเป็นสาคัญ บุคลากรในองค์การเปรียบเสมือนเป็น
“ต้นทุน” ที่มีค่ามหาศาลทั้งยังเป็นต้นทุนที่องค์การต้องรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาให้
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บุคลากรมีคุณค่าอย่างเหมาะสม แก่องค์การในระยะยาวการที่แต่ละองค์การต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถไปด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมเท่ากับองค์การต้องเสียต้นทุนที่มีค่าไปโดยได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้ม
การลงทุนในขณะเดียวกันกลับจะต้องลงทุนอีกหลาย ๆ ด้าน เพื่อที่จะสรรหาคัดเลือกฝึกอบรม และ พัฒนา
บุคลากรเข้ามาทดแทนทาให้องค์การสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร ปัจจุบันชีวิตของคนส่วนใหญ่
จะอยู่กับงานประมาณ 60-70 % ถ้าชีวิตเราไม่มีความสุข ชีวิต 60-70 % นั้นก็จะไม่มีคุณภาพ ฉะนั้นจิตวิทยา
สมัยใหม่พยายามศึกษาความเข้าใจส่งเสริมให้บุคคลในองค์การปรับปรุงเพื่อความพึงพอใจในงานเพื่ อความสุข
ขององค์การความพึงพอใจในการงานเป็นเรื่องที่สนใจกันมากในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์การ
ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในงานของบุคคลในองค์การ องค์การใดก็ตามหาก
บุคคลในองค์การไม่พอใจในงานก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทาให้การปฏิบัติงานต่าคุณภาพงานลดลง มีการขาดงาน
ลาออกจากงาน เป็นต้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากว่าบุคคลในองค์การมีความพึงพอใจในงาน ก็จะปฏิบัติงาน
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ดี ดังนั้นผู้บริหารจึงควรศึกษา
และทาความเข้าใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สาคัญ ๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์การที่จะสร้าง
แรงจูงใจให้ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานมีความผูกพันต่อองค์การ และในขณะเดียวกันองค์การก็
มีหน้าที่ดูแลรักษาบุคลากรนี้ให้นานที่สุด โดยพยายามตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้มากขึ้น สร้าง
ขวัญและกาลังใจในการทางานซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่จะต้องให้ความสาคัญ ความสนใจ เพื่อ
นามาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริหารงานของพนักงาน
ส านั กงานเขตวัง ทองหลาง เป็ น หน่ว ยงานหนึ่ งของกรุ งเทพมหานครมี อานาจหน้าที่ เกี่ย วกับ การ
ปกครอง การทะเบียน การจัดทาแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
การจัดให้มีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ท่าจ้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
่ การ
สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ
เกี่ยวกับที่ อยู่อาศัย การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอครัว การจัดให้มี
และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความ
ปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูและ
บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรม
จราจร การดูและรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
การจัดเก็บรายได้การบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมาย อื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยภาระกิจที่มากมายดังกล่าวจะสาเร็จได้
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และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นสิ่งที่สานักงานเขตวังทองหลางต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ สานักงาน
เขตวังทองหลางพัฒนาอย่างไรเพื่อจูงใจ และ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การจะก่อให้เกิดความ
เชื่อและเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีต่อองค์การบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การจะปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติงานกับองค์การในระยะเวลายาวนานเท่าที่องค์การ
ต้องการ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและมีการให้ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาองค์การให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่งถ้าองค์การใด
สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดกับพนักงานในองค์การได้แล้วก็สามารถป้ องกันกรณีการซื้อตัวหรือ
สมองไหลได้ นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจะเป็นตัวทานายถึงอัตราการลาออกของพนักงาน
ความพึงพอใจของลูกค้าและผลผลิตต่อองค์การ ดังนั้นหากสานักงานเขตวังทองหลางสามารถสร้างให้พนักงาน
มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การสูงแล้ว จะเกิดความประสิทธิภาพในการทางานและจะสามารถพัฒนาบุคลากร
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยให้ความสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวัง
ทองหลาง เพื่อจะได้ข้อมูลในการสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความพึงพอใจในงานของพนักงานให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งตัวพนักงานจะเป็นกลไกที่สาคัญในหน่วยงาน และหากพนักงานมีความผูกพันจงรักภักดีต่อองค์การยินดีที่จะ
ทางานเพื่อส่วนรวมมากกว่าตนแล้ว ย่อมจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จ และพนักงานก็จะ
ทางานอย่างมีความสุข แล้วก็จะส่งผลทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานเต็มใจที่ปฏิบัติงาน และมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอยู่ในองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของค์การศึกษาไว้ดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา
มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน
และอายุการทางาน
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา
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2. ประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเป็นพนักงานของสานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครจานวน 60 คน
แบ่งเป็นชายจานวน 40 คน หญิงจานวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานของสานักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครจานวน 55 คน
แบ่งเป็นชายจานวน 36 คน หญิงจานวน 19 คนคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่ งผลต่อความผู กพันต่อองค์กรของ
พนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) มีเกณฑ์
คะแนนการประมาณค่าดังนี้
คะแนน
5
หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด
คะแนน
4
หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมาก
คะแนน
3
หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรปานกลาง
คะแนน
2
หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อย
คะแนน
1
หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูล ตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กร
2. นาข้อมูลและตัว แปรที่ได้จ ากการศึกษามาสร้างกรอบแนวคิด สร้างคานิยามศัพท์เพื่อจัดทา
แบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่จัดทาเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและทาการปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาด
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ .75

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
2. นาแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ
3.2 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ ย
ระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับ

=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=

5 1
5

=

0.8

1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด
3.3 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรจาแนกตามเพศโดยการทดสอบค่า (ttest Independent)
3.4 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในแต่ละด้านจาแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ Post Hoc
Procedures เพื่อระบุว่ามีค่าเฉลี่ยของกลุ่มใดบ้างที่มีความแตกต่างกัน
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สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวัง
ทองหลาง ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
สานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางเป็น เพศชาย จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
65.45 เป็นเพศหญิง จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 20
คน คิดเป็นร้อยละ 36.36รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09 มีอายุ
มากกว่า 45 ปี ขึ้นไปจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และมีอายุน้อยกว่า 25 ปี จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.36 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 69.09 รองลงมาเป็นโสด จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเป็นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 61.82 รองลงมาจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 และจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่า ง 15,000 – 25,000 บาท จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
45.45 รองลงมามีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82
และน้อยที่สุดมีอัตราเงินเดือนต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 และส่วนใหญ่มีอายุ
การทางานอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 รองลงมามีอายุการทางานอยู่ระหว่าง
11 – 15 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 และ มีอายุการทางานน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 15 ปี ขึ้น
ไป กลุ่มละ จานวน 12 คน คิดเป็นกลุ่มร้อยละ 21.823
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขต
วังทองหลาง
ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวัง
ทองหลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.89, S.D.= 0.240) เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่า งเห็นว่า
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าด้านอื่น (  =3.99, S.D.=
0.269) รองลงมาคือด้านองค์กร (  =3.90, S.D.= 0.339) ด้านภาวะผู้นา (  =3.89, S.D.= 0.396) และน้อย
ที่สุดคือด้านลักษณะงาน (  =3.78, S.D.= 0.396)
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านองค์กร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.90, S.D.= 0.339) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
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สานักงานเขตฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกส่วนงานอย่างชัดเจนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.78, S.D.= 0.459) รองลงมาคือสานักงานเขตฯ มีการ
กาหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบการทางานอย่างชัดเจนและเป็นธรรมแก่บุคลากร (  =4.67, S.D.=
0.474) ส่วนเรื่องสานักงานเขตฯ มีการจัดระบบวิธีการทางานอย่างเป็นมาตรฐานและมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอื่น (  =3.36,
S.D.= 0.620)
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านลักษณะ
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.78, S.D.= 0.396) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าสานักงานเขตฯ มีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.07, S.D.= 0.900) รองลงมาคือบุคลากรมีรูปแบบ
การทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานเขตฯ (  =3.85, S.D.= 1.026) ส่วน
เรื่องสานักงานเขตฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เป็นปัปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอื่น (  =3.35, S.D.= 0.726)
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.99, S.D.= 0.269) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าสานักงานเขตฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่งงานที่ดีขึ้นใน
ที่ทางานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.87, S.D.= 0.336)
รองลงมาคือส านักงานเขตฯ มีการจั ดการระบบการให้ คาปรึกษาด้านการทางานและการพัฒนาความรู้แก่
บุคลากร (  =4.64, S.D.= 0.485) ส่วนเรื่องสานักงานเขตฯ มีการจัดการวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่างครบถ้วนและคลอบคลุมทุกหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็น ปัปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอื่น (  =3.49, S.D.= 1.120)
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านภาวะผู้นา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.89, S.D.= 0.396) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการทางานอย่างสม่าเสมอ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.25, S.D.= 0.440) รองลงมา
คื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารสื่ อ สารถึ ง ความคาดหวั ง ในการท างานของบุ ค ลากรให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานได้ รั บ ทราบ
(  =4.22, S.D.= 1.150) ส่วนเรื่องผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการทางานของบุคลากรให้แต่
ละส่ว นงานได้รับ ทราบกลุ่ มตัว อย่ างเห็ นว่าเป็น ปั ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้น้อยกว่า
ประเด็นอื่น (  =3.40, S.D.= 1.180)
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ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านองค์กร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นา
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางด้านองค์กร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามสานักงานเขตฯ มีการถ่ายทอด
นโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกส่วนงานอย่างชัดเจน
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางด้านลักษณะ
งานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามสานักงานเขตฯ มีการให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และสานักงานเขตฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามสานักงานเขตฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของบุคลากรแต่ละคนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนา และ การจ่ายค่าตอบแทน และสานักงานเขตฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้
มีโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่งงานที่ดีขึ้นในที่ทางาน
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี เพศต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางด้านภาวะ
ผู้นาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญกับ
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่บุคลากรทุกคน ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการทางาน
ของบุคลากรให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบ และผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการทางานของ
บุคลากรให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบ
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นา
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่ มตัว อย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความผู กพันต่อส านักงานเขตวังทองหลาง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน
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การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลาง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกๆ ด้านคือด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราเงินเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลาง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านองค์กร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลางส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี อายุการทางานต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลาง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน และด้านภาวะผู้นา

อภิปรายผล
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวัง
ทองหลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตฯ ส่งเสริมให้
บุ คลากรได้มีโ อกาสที่จ ะเรี ย นรู้ และก้ าวหน้า ไปสู่ ตาแหน่งงานที่ดีขึ้น ในที่ทางาน รองลงมาคือ ด้า นองค์ก ร
โดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตฯ มีการถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกส่วนงานอย่างชัดเจน ด้านภาวะ
ผู้นาโดยเฉพาะเรื่องผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการ
ทางานอย่างสม่าเสมอ และน้อยที่สุดคือด้านลักษณะงานโดยเฉพาะเรื่อง สานักงานเขตฯ มีการมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านองค์กร
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณารายประเด็นคาถามกลุ่ มตัว อย่างเห็ นว่าส านักงานเขตฯ มีการ
ถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุกส่วนงานอย่างชัดเจนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือสานักงานเขตฯ มีการกาหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้เป็นกรอบการ
ทางานอย่างชัดเจนและเป็นธรรมแก่ ส่วนเรื่องสานักงานเขตฯ มีการจัดระบบวิธีการทางานอย่างเป็นมาตรฐาน
และมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้น้อย
กว่าประเด็นอื่น
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านลักษณะ
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า สานักงานเขตฯ มีการให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้าน
นี้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือบุคลากรมีรูปแบบการทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับ
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นโยบายของสานักงานเขตฯ ส่วนเรื่องสานักงานเขตฯ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอื่น
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าสานักงาน
เขตฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่ตาแหน่งงานที่ดีขึ้นในที่ทางานเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือ สานักงานเขตฯ มีการจัดการระบบ
การให้คาปรึกษาด้านการทางานและการพัฒนาความรู้ แก่บุคลากร ส่วนเรื่องสานักงานเขตฯ มีการจัดการ
วางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่างครบถ้วนและคลอบคลุมทุก
หน้าที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นปัปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอื่น
ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ด้านภาวะผู้นา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผล
การประเมิน (Feedback) ให้บุคลากรได้รับทราบถึงผลการทางานอย่างสม่าเสมอเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้มากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการ
ทางานของบุคลากรให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบ ส่วนเรื่องผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารถึงความคาดหวังในการ
ทางานของบุคลากรให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบกลุ่ มตัวอย่างเห็นว่าเป็น ปัปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในด้านนี้น้อยกว่าประเด็นอื่น
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวัง
ทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านองค์กร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และด้านภาวะผู้นา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นา สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขต
วังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้านคือด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นา ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราเงินเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อ
สานักงานเขตวังทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านองค์กร และด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาหรับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการทางานต่างกันมีความผูกพันต่อสานักงานเขตวัง
ทองหลางแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงาน และด้านภาวะผู้นา

ข้อเสนอแนะ
ด้านองค์กร ผู้บริหารของสานักงานเขตวังทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้ สานักงานเขตมีการ
จัดระบบวิธีการทางานอย่ างเป็ น มาตรฐานและมีเกณฑ์โ ดยรวมอยู่ในระดับดี เพื่ อให้ ผู้ ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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ด้านลักษณะงาน ผู้บริหารของสานักงานเขตวังทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้ สานักงานเขตมี
การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารของสานักงานเขตวังทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้
สานั กงานเขตมีการจั ดการวางแผนงานด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ไว้สาหรับแต่ละตาแหน่งงานอย่าง
ครบถ้วนและคลอบคลุมทุกหน้าที่
ด้านภาวะผู้นา ผู้บริหารของสานักงานเขตวังทองหลางควรมีการกาหนดนโยบายให้ ผู้บังคับบัญชามี
การให้คาแนะนาและแนวทางด้าน ความก้าวหน้าและการพัฒนาการทางานให้แก่บุคลากร
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1.ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง ควร
มีการศึกษาถึงความต้องการของพนักงานสานักงานเขตวังทองหลาง เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาพัฒนาการ
ทางานของพนักงาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านการบริการประชาชนโดยตรง
2. ควรมีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกับสานักงานเขตอื่นๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงกัน เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาและสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนั กงานสานักงานเขต
วังทองหลาง

