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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ตาม
ลักษณะส่ วนบุ คคล ประชากรในการศึกษาเป็ นพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
จังหวัดชัยนาท เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จานวน 55 คนแบ่งเป็ น
ชายจานวน 25 คน หญิงจานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โดยใช้สูตรของเครจซี่ และมอร์ แกน ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 52 คน แบ่งตามสัดส่ วนได้เพศชาย จานวน
24 คน เพศหญิง 28 คน ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.62 มีอายุอยูร่ ะหว่าง
30 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14 มีอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.08 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า
50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 15.38 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 38 รองลงมาเป็ นโสด คิด
เป็ นร้อยละ 8 และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 11.54 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 67.31 รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 19.23
และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 13.46 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.62 รองลงมามีรายได้ต่อเดื อนอยู่ระหว่าง 20,000 - 25,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.77 และน้อยที่สุดมี รายได้ต่อเดื อนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ น
ร้อยละ 7.69
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
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รายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้ความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชีวติ ส่ วนตัว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องท่านพอใจกับช่ วงเวลาทางานและช่วงเวลาว่างใน
แต่ละวัน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชี วิต
ส่ วนตัว รองลงมาคือสภาพแวดล้อมในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องระบบรักษาความปลอดภัยในที่
ท างานมี ค วามเข้ม งวดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รด้า น
สภาพแวดล้อมในการท างาน และน้อยที่ สุ ดคื อความสั ม พันธ์ ระหว่า งผูบ้ งั คับ บัญชาและเพื่ อ น
ร่ วมงานโดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี หลัก เกณฑ์ใ นการพิ จารณาผลงานที่ แน่ นอน
ยุติธรรมซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้ น้อยที่สุด สาหรับการทดสอบ
สมมติฐานอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
ด้านค่าตอบแทบและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน และความสมดุ ลระหว่างการที่ทางานและชี วิตส่ วนตัว สาหรับอายุ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวม
แตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และความมัน่ คงและความมี ชื่อเสี ยงของ
องค์ก าร ส่ ว นสถานภาพสมรส พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งาน
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ส่ วนระดับการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมี ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้า วหน้า ในอนาคต และความมัน่ คงและความมี
ชื่อเสี ยงขององค์การ และสาหรับรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทบและสวัสดิการ โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้า
ในอนาคต และความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ค่าตอบ
แทบและสวัสดิการ ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ต้องมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของรายได้ที่พนักงานที่ ได้รับเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับองค์การอื่ นให้มีความ
เหมาะสม 2) สภาพแวดล้อมในการทางาน ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
จังหวัดชัยนาท ต้องจัดให้มีวสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยและครบครัน
3) โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ มการ
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ปกครองท้องถิ่ น จัง หวัดชัย นาทต้องมี นโยบายที่ ชัดเจน มี ก ารพิ จารณาความดี ความชอบอย่า ง
ยุติธรรม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่ น จัง หวัดชัยนาท มี หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานที่ แน่ นอน ยุติธรรม 5)
ความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
จังหวัดชัยนาท ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรมีภาพพจน์เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลและสังคม 6)
ความสมดุ ลระหว่า งการที่ ทางานและชี วิตส่ วนตัว ผูบ้ ริ หารของสานัก งานส่ งเสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท ต้องสามารถทาให้พนักงานมีความคิดว่าทางานกับสานักงานส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาทแล้ว มีความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่ วนตัว

ภูมหิ ลัง
ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นเจตคติหรื อความรู ้สึกของบุคลากรต่อองค์การ ในลักษณะที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิ ยมขององค์การเป็ นความเต็มใจที่บุคคลจะทุ่มเทกาลังกาย และ
ความจงรั กภักดี ต่อสัง คมที่ เขาเป็ นสมาชิ ก อยู่ ดังนั้นความผูกพันจึ งหมายถึ ง ความรู้ สึก ของ
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ มีต่อองค์การซึ่ งมีลกั ษณะของความสัมพันธ์อนั แน่ นแฟ้ นและเป็ นไปในทิศทางที่ ดี
โดยแสดงออกมาในรู ปของการกระทาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์การเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายด้วย
ความเต็มใจในการปฏิบตั ิงาน การยอมรับเป้ าหมาย และค่านิยมขององค์การ การมีส่วนร่ วมและการ
เป็ นสมาชิ กขององค์การและบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การเสมอ
การที่องค์การจะได้คนดีมีคุณภาพเข้าทางานในองค์การจะต้องใช้ทุนทรัพย์และสู ญเสี ยเวลา
จานวนมาก นับตั้งแต่ข้ นั ตอนการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึ กอบรมและพัฒนาเพื่อให้เกิ ด
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญตลอดจนทักษะที่ดีที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลนั้น และเป็ นประโยชน์ต่อการที่จะทาให้องค์การสามารถบรรลุ ภารกิ จได้ ซึ่ งกระบวนการ
ต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นเป็ นการลงทุนขององค์การทั้งสิ้ น ดังนั้นสิ่ งที่องค์กรจะต้องคานึ งถึงอยูเ่ สมอก็คือ
ทาอย่างไรจึงจะสรรหาคนดีมีฝีมือมาอยูก่ บั องค์การ และเมื่อได้มาแล้วจะทาอย่างไรจึงจะพัฒนาเข้า
ให้ดียิ่งขึ้น พร้ อมทั้งจูงใจให้เขาอุทิศกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญาให้แก่งานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้ได้งานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้ และทา
อย่างไรจึ งจะรั กษาบุ คลากรหรื อทรั พยากรมนุ ษย์ไว้กบั องค์การให้ยาวนานที่ สุด ด้วยเหตุ ผลนี้
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การจึงเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารและนักวิชาการหันมาให้ความสนใจกันมาก
ด้วยเหตุผลที่สาคัญ คือ ความผูกพันต่อองค์การมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการลาออกจากงาน หรื อ
การเปลี่ยนงาน การขาดงาน และการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็ นทัศนคติ ของพนักงานทั้ง ที่
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และการเรี ยนรู้ของพนักงาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์การ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรม
การตระหนักถึงความสาคัญและมีแรงบันดาลใจต่อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มี
ต่อพฤติกรรมการทางานในเชิงพัฒนา และจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่ งช่วยทาให้เกิดความร่ วม
คิด ร่ วมใจ และความร่ วมมือ ซึ่ งกันและกัน เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางาน โดยส่ งผลต่อผลิ ตภาพและคุ ณภาพขององค์การ บุคลากรทุกส่ วนในองค์การ มี
บทบาทหน้าที่ในการสร้าง พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึ งกันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ความ
ผูก พันของพนัก งานให้มี ต่อองค์ก าร พนัก งานทุ ก คนที่ มี ความพึ งพอใจในการท างาน (Job
Satisfaction) และความสุ ขในการทางานนั้นใช่ ว่าจะมีความผูกพันกับองค์การ (Organizational
Engagement) เสมอไป ดังนั้น การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) จึงเป็ น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยทาให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การได้
ในสถานการณ์ ปัจจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกรวมถึ ง
สภาพเศรษฐกิ จ และความแปรปรวนทางการเมือง ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการปรับเปลี่ ยนนโยบาย
ภาครัฐอาจมีผลในด้านลบทาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานไม่ได้มีความผูกพันต่อองค์การ และความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานลดลงไปเรื่ อย ๆ หรื อปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหน้าที่เท่านั้น การที่องค์การจะ
บรรลุ เป้ าหมายได้จาเป็ นต้องสร้ างความผูกพันต่อองค์การให้ก ับคนในองค์การก่ อน สานักงาน
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่ น จัง หวัดชัย นาท เป็ นส่ วนราชการที่ อยู่ใ นสั ง กัดกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งเป็ นส่ ว นราชการที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ นใหม่ ใ นสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจ สาคัญในการส่ งเสริ มสนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
โดยการพัฒนาและให้คาปรึ ก ษาแนะนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในด้านการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่ นให้มีความเข้มแข็ง การบริ หารงานบุคคล การเงิ น การคลังและการบริ การจัดการเพื่อให้
องค์กรปกครอส่ วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศกั ยภาพในการให้บริ การสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องแนวนโยบาย
แห่ งรั ฐ ทั้งนี้ อานาจหน้าที่และโครงสร้ างส่ วนราชการเป็ นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 โดยมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
อานาจหน้ าที่
ก) ดาเนินการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จงั หวัด
ข) กากับ ดูแล และสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
อาเภอและสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกิ่งอาเภอ
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ค) อ านวยการ ประสาน ปฏิ บตั ิ ง าน และสนับ สนุ น งานอัน เป็ นอ านาจหน้า ที่ ข องผู้ ว่า
ราชการจังหวัดด้านการกากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ง) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับ
มอบหมาย
งานบริหารทัว่ ไป
1) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริ หารทัว่ ไปของสานักงาน ประกอบด้วยงานธุ รการ งานสาร
บรรณ งานการประชุ ม การประชาสัมพันธ์ การจัด เวรดูแลสถานที่ทางาน งานเลขานุ การหัวหน้า
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นจังหวัด ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานใด
2) การบริ หารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด การขออนุ ญาตลาในกรณี ต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ การขอรับ
บาเหน็จบานาญ และการอนุ ญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดาเนินการทางวินยั
ของข้าราชการและลูกจ้างสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สานัก งานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จัง หวัดชัยนาท เป็ นองค์ก ารที่ ป ระกอบไปด้วย
บุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไป ในภาพรวมของการปฏิบตั ิงานที่เป็ นส่ วนรวม
เช่น การเข้าร่ วมประชุมการระดมสมองเพื่อเสนอความคิดเห็น การแก้ไขปั ญหา การให้ความร่ วมมือ
ยังมีนอ้ ย ทาให้การแก้ไขปั ญหาในภาพรวมดาเนิ นไปด้วยความล่าช้า จึงเห็นควรที่ผบู้ ริ หารควรให้
ความสนใจในการที่จะศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติของบุคลากรเพื่อสร้างความผูกพัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ จากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่ องของความผูกพันต่อ
องค์ก ารซึ่ งท าให้ ผูว้ ิ จ ัย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งาน
สานัก งานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท ในประเด็ นค่ า ตอบแทบและสวัส ดิ ก าร
สภาพแวดล้อ มในการท างาน โอกาสในการพัฒ นาตนเองและความก้า วหน้ า ในอนาคต
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ
ความสมดุ ล ระหว่า งการที่ ท างานและชี วิตส่ วนตัว ว่า พนัก งานส านัก งานส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดชัยนาทมีความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับใด และหนทางในการสร้างความผูกพัน
ต่อองค์การทาได้อย่างไร และศึกษาระดับความคิดเห็ นทางด้านปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน
และระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อันจะเป็ นทิศทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
เพื่อให้มีความเป็ นเลิ ศปฏิ บตั ิงานอย่างมืออาชี พ ก้าวไปสู่ องค์การชั้นนาในภูมิภาค ซึ่ งจะนาไปสู่
ความตั้งใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นผลส่ งต่อไปสู่ ความสาเร็ จของ
องค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการศึกษาเป็ นพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท
เก็บข้อมูลระหว่างเดื อนมกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จานวน 55 คนแบ่งเป็ นชายจานวน 25
คน หญิงจานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
ชัยนาท คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่ และมอร์ แกน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 52 คน แบ่งตามสัดส่ วนได้ ชาย จานวน 24คน หญิง 28 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่ องปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อความผูกพันต่ อ
องค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท เป็ นแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating scale) มีเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมาก
คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะ
เป็ น (Non-probability Sampling) (เก็บข้อมูลจากภายในหน่วยงานแบบเจาะจงผูต้ อบ)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป
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สรุปผล
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท เป็ นเพศชาย จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.15 เพศหญิง จานวน 28 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.85 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.62 มีอายุอยู่
ระหว่าง 30 - 40 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 มีอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 23.08 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.38 กลุ่มตัวอย่าง
สมรสแล้ว จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 และ
น้อยที่สุดเป็ นหม้าย/หย่าร้ าง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.54 กลุ่ มตัวอย่างจบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 35 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.31 รองลงมาจบการศึ ก ษาระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.23 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 7
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.46 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 34.62 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,000 - 25,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.77 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.69
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลค่ าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของ
พนักงานสานักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ค่ า เฉลี่ ย ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รของพนัก งาน
ส านัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น จัง หวัด ชัย นาท
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
(  =3.76,S.D.=0.325) เมื่ อพิจารณารายด้านกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าด้วยความสมดุ ล ระหว่างการที่
ทางานและชี วิตส่ วนตัว เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอื่น ๆ (  =4.30, S.D.=
0.508) รองลงมาคื อ สภาพแวดล้อ มในการท างาน (  =4.03, S.D.= 0.610) และน้อ ยที่ สุ ด คื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน (  =3.29, S.D.= 0.570)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ด้านค่าตอบแทบและสวัสดิการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  =3.53, S.D.= 0.679) เมื่อพิ จารณารายประเด็นคาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่า
องค์การของท่านมีการจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงทางการเงินของพนักงาน เช่น การประกันสังคม
การประกันชี วิต และสุ ขภาพ การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ เป็ นต้น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านค่าตอบแทบและสวัสดิการมากกว่าประเด็นคาถามอื่น (  =4.25, S.D.= 4.25)
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รองลงมาคื อ ท่ า นได้รั บ เงิ น เดื อ นที่ เ พี ย งพอจะจัด หาสิ่ ง จ าเป็ นส าหรั บ ตนเอง และครอบครั ว
(  =3.65,S.D.= 0.480) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้ นอ้ ยที่สุดคือรายได้ที่
ท่านได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์การอื่นมีความเหมาะสม (  =2.87, S.D.= 0.864)
ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ท้อ งถิ่ น จัง หวัด ชั ย นาท ด้า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก
(  =4.03,S.D.= 0.610) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าระบบรั กษาความ
ปลอดภัยในที่ทางานมีความเข้มงวดและมีประสิ ทธิภาพ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมากกว่าประเด็นคาถามอื่น (  =4.35, S.D.= 0.883) รองลงมาคือ
สถานที่ทางานของท่านมีขอ้ กาหนดมาตรฐานสภาพแวดล้อมการทางานให้เหมาะสมกับพนักงาน
(  =4.27, S.D.= 0.952) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้ น้อยที่สุดคือองค์การ
ของท่ า นมี ว ัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านที่ ท ั น สมั ย และครบครั น
(  =3.50,S.D.=0.700)
ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (  =3.42, S.D.= 0.474) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าท่าน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองจากองค์การ เช่น ส่ งไปฝึ กอบรม ส่ งไปดูงานต่างประเทศ เป็ นต้น
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าใน
อนาคตมากกว่าประเด็นคาถามอื่น (  =4.04, S.D.= 1.028) รองลงมาคือองค์การของท่านเปิ ดโอกาส
ให้ท่านมีความหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน (  =3.65, S.D.= 0.947) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในด้า นนี้ น้อยที่ สุดคื อองค์การของท่านพิ จาณาความดี ความชอบอย่างยุติธรรม
(  =2.40, S.D.= 0.495)
ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (  =3.29, S.D.= 0.570) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทุก
คนในองค์การของท่านมีความสัมพันธ์ อนั อย่างราบรื่ น ไม่มีปัญหาขัดแย้ง เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมากกว่าประเด็น
คาถามอื่น (  =3.65, S.D.= 1.136) รองลงมาคื อผูบ้ งั คับบัญชาของท่านรั บฟั งความคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะของท่าน (  =3.42, S.D.= 0.750) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้
น้อ ยที่ สุ ด คื อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาผลงานที่ แ น่ น อน ยุ ติ ธ รรม
(  =3.02, S.D.=1.146)
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ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ด้านความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  =3.98, S.D.= 0.408) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การของท่านมี
ความมัน่ คง เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงของ
องค์การมากกว่าประเด็นคาถามอื่น (  =4.77, S.D.= 0.425) รองลงมาคือท่านมีความเชื่ อมัน่ ว่า ตราบ
ที่ปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้มาตรฐานก็จะสามารถทางานที่ นี่ได้ตลอดไป
(  =4.27, S.D.= 0.819) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้ น้อยที่สุดคือองค์การ
ของท่านมีภาพพจน์เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลและสังคม (  =3.38, S.D.= 1.174)
ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ด้านความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชี วิตส่ วนตัว โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =4.30, S.D.= 0.508) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าท่าน
พอใจกับช่ วงเวลาทางานและช่วงเวลาว่างในแต่ละวัน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งการที่ ท างานแล ะชี วิ ต ส่ วนตั ว มากกว่ า ประเด็ น ค าถาม อื่ น
(  =4.77,S.D.=0.425) รองลงมาคือท่านคิดว่าท่านบริ หารจัดการกับงานที่ทาดีพอที่จะมีเวลาว่างจาก
งาน (  =4.33, S.D.= 0.810) และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้ นอ้ ยที่สุดคือท่าน
คิ ด ว่ า ท างานกั บ องค์ ก ารแล้ ว ท่ า นมี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งการท างานและชี วิ ต ส่ วนตั ว
(  =3.85,S.D.=0.998)
เมื่อพิจารณาปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลเรื่ องอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 30 40 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 - 50 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มี
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากกว่าและเท่ากันช่วงอายุ (  =3.80, S.D.= 0.496 , S.D.= 0.253 และ
S.D.=0.108 ตามลาดับ) โดยเฉพาะด้านความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชี วิตส่ วนตัว รองลงมา
คือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี (  =3.63, S.D.= 0.260) โดยเฉพาะความสมดุลระหว่างการที่
ทางานและชี วิตส่ วนตัว ส่ วนด้านสถานภาพสมรสพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย/หย่าร้ าง มีความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากกว่าช่วงสถานภาพสมรสอื่น (  =3.98, S.D.= 0.305) โดยเฉพาะความสมดุล
ระหว่างการที่ทางานและชีวติ ส่ วนตัว รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =3.78, S.D.= 0.301)
โดยเฉพาะด้านความสมดุ ลระหว่างการที่ทางานและชี วิตส่ วนตัว และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นโสด (  =3.49, S.D.= 0.321) โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน ส่ วนด้านระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความ
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ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากกว่าช่วงระดับการศึกษาอื่น (  =3.78, S.D.= 0.508) โดยเฉพาะความสมดุล
ระหว่างการที่ ทางานและชี วิตส่ วนตัว รองลงมาคื อกลุ่ มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี
(  =3.77,S.D.=0.286) โดยเฉพาะด้านความสมดุ ลระหว่างการที่ ทางานและชี วิตส่ วนตัว และน้อย
ที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.68, S.D.= 0.205) โดยเฉพาะด้าน
โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้า วหน้า ในอนาคต ส่ ว นด้า นรายได้ต่อ เดื อนพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 - 30,000 บาท มีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมากกว่า
ช่วงรายได้ต่อเดือนอื่น (  =4.03, S.D.= 0.207) โดยเฉพาะความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชี วิต
ส่ วนตัว รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนอยูร่ ะหว่าง 20,000 – 25,000 บาท (  =3.89,
S.D.= 3.89) โดยเฉพาะด้านความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชีวติ ส่ วนตัว และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน น้อยที่สุดคือกลุ่ มตัวอย่า งที่ มีรายได้ต่อเดื อนน้อยกว่า 20,000 บาท (  =3.44, S.D.=
0.241) โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของ
พนักงานสานักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท
ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้า นค่ า ตอบแทบและสวัส ดิ ก าร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสั มพัน ธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชีวติ ส่ วนตัว
เมื่อพิจารณารายด้านจาแนกตามเพศ สาหรับ ด้านค่าตอบแทบและสวัสดิ การ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ ององค์การของท่านมีเงินเดือน
ที่เหมาะสมกับปริ มาณงาน ลักษณะงาน และความรู ้ ความสามารถในการทางานของท่าน ท่านได้รับ
เงินเดื อนที่เพียงพอจะจัดหาสิ่ งจาเป็ นสาหรับตนเอง และครอบครัว และองค์การของท่านมีการจัด
สวัสดิ การเพื่อความมัน่ คงทางการเงิ นของพนักงาน เช่ น การประกันสังคม การประกันชี วิต และ
สุ ขภาพ การจัดตั้ง กองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ ส าหรับ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ ององค์การของท่านจัดบริ เวณ
ที่ทางานเพื่อช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน และระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางาน
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มีความเข้มงวดและมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับด้านโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าใน
อนาคต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครอง
ท้อ งถิ่ น ในภาพรวมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในประเด็ นค าถามเรื่ อ ง
องค์ ก ารของท่ า นพิ จ าณาความดี ค วามชอบอย่ า งยุ ติ ธ รรม ส าหรั บ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงาน
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวมแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ใน
ประเด็นคาถามเรื่ องเพื่อนร่ วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีเมื่อเกิดความเดือดร้อนทั้ง
ในเรื่ องงานและส่ วนตัว และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานที่แน่นอน
ยุติธรรม สาหรับด้านความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพัน
ต่อองค์ก รของพนัก งานส านัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวมแตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ ององค์การของท่านมีความมัน่ คง และสาหรับ
ด้านความสมดุ ลระหว่างการที่ทางานและชี วิตส่ วนตัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .05 ในประเด็น ค าถามเรื่ อ งท่ า นคิ ดว่า ท างานกับ องค์ก ารแล้ว ท่ า นมี ค วามสมดุ ล
ระหว่างการทางานและชี วิตส่ วนตัว ท่านคิดว่าท่านบริ หารจัดการกับงานที่ทาดี พอที่จะมีเวลาว่าง
จากงาน ท่านมีเวลาว่างพอที่จะพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง และท่านพอใจกับช่ วงเวลาทางานและ
ช่วงเวลาว่างในแต่ละวัน
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก รของพนัก งานส านัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท จาแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยเฉพาะด้ า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก รของพนัก งานส านัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท จาแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยเฉพาะด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูบ้ ัง คับ บัญชาและเพื่ อ น
ร่ วมงาน
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก รของพนัก งานส านัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โอกาสในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต และความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ
การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก รของพนัก งานส านัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท จาแนกตามรายได้ต่อเดื อน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่า งมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านค่า ตอบแทบและสวัส ดิ ก าร โอกาสในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต และความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้วยความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชี วิตส่ วนตัว เป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องท่านพอใจกับช่วงเวลาทางานและช่วงเวลาว่าง
ในแต่ละวัน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความสมดุลระหว่างการที่ทางานและ
ชีวติ ส่ วนตัว รองลงมาคือสภาพแวดล้อมในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องระบบรักษาความปลอดภัยใน
ที่ ท างานมี ค วามเข้ม งวดและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผูก พัน ต่ อองค์ก รด้า น
สภาพแวดล้อมในการท างาน และน้อยที่ สุ ดคื อความสั ม พันธ์ ระหว่า งผูบ้ งั คับ บัญชาและเพื่ อ น
ร่ วมงานโดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี หลัก เกณฑ์ใ นการพิ จารณาผลงานที่ แน่ นอน
ยุติธรรมซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้นอ้ ยที่สุด
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ด้านค่าตอบแทบและสวัสดิการ โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณารายประเด็นค าถามกลุ่ มตัวอย่า งเห็ นว่า องค์ก ารของท่ า นมี ก ารจัด
สวัสดิ การเพื่อความมัน่ คงทางการเงิ นของพนักงาน เช่ น การประกันสังคม การประกันชี วิต และ
สุ ขภาพ การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านค่า
ตอบแทบและสวัสดิการมากกว่าประเด็นคาถามอื่น รองลงมาคือท่านได้รับเงินเดื อนที่เพียงพอจะ
จัดหาสิ่ งจาเป็ นสาหรับตนเอง และครอบครัว และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ รายได้ที่ ท่ า นได้รั บ เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ องค์ ก ารอื่ น มี ค วามเหมาะสม ส่ ว นด้า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทางานมีความเข้มงวดและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก รด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมากกว่า ประเด็นค าถามอื่ น
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รองลงมาคือสถานที่ทางานของท่านมีขอ้ กาหนดมาตรฐานสภาพแวดล้อมการทางานให้เหมาะสม
กับพนักงาน และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้ น้อยที่สุดคือองค์การของท่านมี
วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยและครบครัน ส่ วนด้านโอกาสในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองจากองค์การ เช่น ส่ งไปฝึ กอบรม
ส่ งไปดู งานต่า งประเทศ เป็ นต้น เป็ นปั จจัย ที่ ส่งผลต่อความผูก พันต่ อองค์กรด้านโอกาสในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคตมากกว่าประเด็นคาถามอื่น รองลงมาคือองค์การของท่าน
เปิ ดโอกาสให้ท่า นมี ค วามหน้า ในตาแหน่ ง หน้า ที่ ก ารงาน และปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความผูก พันต่ อ
องค์กรในด้านนี้ น้อยที่ สุดคื อองค์การของท่านพิ จาณาความดี ความชอบอย่างยุติธรรม ส่ วนด้าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทุกคนในองค์การของท่านมีความสัมพันธ์อนั อย่าง
ราบรื่ น ไม่มีปัญหาขัดแย้ง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมากกว่าประเด็นคาถามอื่น รองลงมาคือผูบ้ งั คับบัญชาของท่านรับ
ฟั งความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของท่าน และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้
น้อยที่สุดคื อผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานที่ แน่ นอน ยุติธรรม ส่ วน
ด้านความมัน่ คงและความมี ชื่อเสี ยงขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าองค์การของท่านมีความมัน่ คง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรด้านความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การมากกว่าประเด็นคาถามอื่น รองลงมาคือ
ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่า ตราบที่ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้มาตรฐานก็จะสามารถ
ทางานที่นี่ได้ตลอดไป และปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้ น้อยที่สุดคือองค์การ
ของท่านมีภาพพจน์เป็ นที่ เชื่ อถื อของบุคคลและสังคม ส่ วนด้านความสมดุ ลระหว่างการที่ทางาน
และชี วิตส่ วนตัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าท่านพอใจกับช่วงเวลาทางานและช่วงเวลาว่างในแต่ละวัน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่ อ องค์ก รด้า นความสมดุ ล ระหว่ า งการที่ ท างานและชี วิ ต ส่ ว นตัว มากกว่า ประเด็ น ค าถามอื่ น
รองลงมาคือท่านคิดว่าท่านบริ หารจัดการกับงานที่ทาดีพอที่จะมีเวลาว่างจากงาน และปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรในด้านนี้นอ้ ยที่สุดคือท่านคิดว่า ทางานกับองค์การแล้ว ท่านมีความสมดุล
ระหว่างการทางานและชีวติ ส่ วนตัว
การทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านค่าตอบแทบและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์
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ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และความสมดุ ลระหว่างการที่ ทางานและชี วิตส่ วนตัว
สาหรั บอายุ พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างมี ต่อความผูกพันต่ อองค์กรของพนัก งานส านักงานส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวมแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยเฉพาะด้า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และความ
มัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ ส่ วนสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ส่ วน
ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่ น ในภาพรวมแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยเฉพาะด้า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต และความ
มัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ และสาหรับรายได้ต่อเดื อน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะด้านค่ า ตอบแทบและสวัส ดิ ก าร โอกาสในการพัฒนา
ตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต และความมัน่ คงและความมีชื่อเสี ยงขององค์การ

ข้ อเสนอแนะ
1. ค่าตอบแทบและสวัสดิการ ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
ชัยนาท ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายได้ที่พนักงานที่ได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์การ
อื่นให้มีความเหมาะสมเนื่ องจากรายได้จะเป็ นตัวชี้ วดั ความเป็ นอยูข่ องพนักงาน ถ้าหากพนักงานมี
รายได้นอ้ ยก็จะลาออกเพื่อไปหางานทาใหม่
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน ผูบ้ ริ หารของส านัก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่ น
จังหวัดชัยนาท ต้องจัดให้มีวสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยและครบครัน
เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิภาพและประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายตามที่ได้วางไว้
3. โอกาสในการพัฒ นาตนเองและความก้า วหน้า ในอนาคต ผูบ้ ริ ห ารของส านัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาทต้องมีนโยบายที่ชดั เจน มีการพิจารณาความดีความชอบ
อย่างยุติธรรมเพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการทางานให้กบั พนักงานขององค์กร
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้อ งถิ่ น จัง หวัด ชัย นาท มี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาผลงานที่ แ น่ น อน ยุ ติ ธ รรม
เนื่องจากความยุติธรรมจะช่วยให้สมาชิกขององค์กรยอมรับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน
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5. ความมั่น คงและความมี ชื่ อ เสี ย งขององค์ก าร ผูบ้ ริ ห ารของส านัก งานส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรมีภาพพจน์เป็ นที่เชื่ อถื อของ
บุคคลและสังคม
6. ความสมดุลระหว่างการที่ทางานและชี วิตส่ วนตัว ผูบ้ ริ หารของสานักงานส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่ น จัง หวัดชัยนาท ต้องสามารถท าให้พนัก งานมี ค วามคิ ดว่า ทางานกับส านัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาทแล้ว มีความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่ วนตัว
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของพนัก งานส านัก งาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จังหวัดชัยนาท ควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบกับพนักงานสานักงาน
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นแห่งอื่นๆ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบและหาข้อสรุ ปปั ญหาร่ วมกัน
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคในการทางานของพนักงานสานักงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุ งการทางานขององค์กร
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การท างานของพนัก งาน
สานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งความต้อ งการพัฒ นาตนเองของพนัก งานส านัก งานส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท

