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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท  ตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล ประชากรในการศึกษาเป็นพนักงานส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัชยันาท เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จ านวน 55 คนแบ่งเป็น
ชายจ านวน 25 คน หญิงจ านวน 30 คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้โดยใช้สูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 52 คน แบ่งตามสัดส่วนไดเ้พศชาย จ านวน 
24 คน เพศหญิง 28 คน ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.62 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 
30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14 มีอายุนอ้ยกวา่ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.08 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 
50 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 15.38 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาเป็นโสด คิด
เป็นร้อยละ 8 และนอ้ยท่ีสุดเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 11.54 กลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.31 รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.23 
และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.46 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน
นอ้ยกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.62 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหวา่ง 20,000 - 25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 และน้อยท่ีสุดมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็น 
ร้อยละ 7.69 

ผลการวจิยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
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รายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดค้วามสมดุลระหวา่งการท่ีท างานและชีวติส่วนตวั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่านพอใจกบัช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาว่างใน
แต่ละวนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความสมดุลระหวา่งการท่ีท างานและชีวิต
ส่วนตวั รองลงมาคือสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัในท่ี
ท างานมีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และน้อยท่ีสุดคือความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ ังคบับญัชาของท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานท่ีแน่นอน 
ยุติธรรมซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นน้ีน้อยท่ีสุด ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานอภิปรายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะ
ดา้นค่าตอบแทบและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน และความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั ส าหรับอายุ พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และความมัน่คงและความมีช่ือเสียงของ
องค์การ ส่วนสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยเฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ส่วนระดบัการศึกษา  พบวา่
กลุ่มตวัอย่างมีต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โอกาสในการพฒันาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต และความมัน่คงและความมี
ช่ือเสียงขององคก์าร และส าหรับรายไดต่้อเดือน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยเฉพาะดา้นค่าตอบแทบและสวสัดิการ โอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหนา้
ในอนาคต และความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) ค่าตอบ
แทบและสวสัดิการ ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ตอ้งมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของรายได้ท่ีพนักงานท่ีได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบัองค์การอ่ืนให้มีความ
เหมาะสม 2) สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัชยันาท ตอ้งจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานท่ีทนัสมยัและครบครัน 
3) โอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหน้าในอนาคต ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัชัยนาทต้องมีนโยบายท่ีชัดเจน มีการพิจารณาความดีความชอบอย่าง
ยติุธรรม 4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชัยนาท มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานท่ีแน่นอน ยุติธรรม 5) 
ความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององค์การ ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัชยันาท ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้องคก์รมีภาพพจน์เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลและสังคม 6) 
ความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั ผูบ้ริหารของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ตอ้งสามารถท าให้พนกังานมีความคิดว่าท างานกบัส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาทแลว้ มีความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวั 
 

ภูมหิลงั 
ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นเจตคติหรือความรู้สึกของบุคลากรต่อองค์การ ในลกัษณะท่ี

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์ารเป็นความเต็มใจท่ีบุคคลจะทุ่มเทกาลงักาย และ
ความจงรักภกัดีต่อสังคมท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้นความผูกพนัจึงหมายถึง ความรู้สึกของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองค์การซ่ึงมีลกัษณะของความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นและเป็นไปในทิศทางท่ีดี
โดยแสดงออกมาในรูปของการกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดว้ย
ความเตม็ใจในการปฏิบติังาน การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร การมีส่วนร่วมและการ
เป็นสมาชิกขององคก์ารและบุคคลท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการขององคก์ารเสมอ 

การท่ีองคก์ารจะไดค้นดีมีคุณภาพเขา้ท างานในองคก์ารจะตอ้งใชทุ้นทรัพยแ์ละสูญเสียเวลา
จ านวนมาก นบัตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรมและพฒันาเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญตลอดจนทกัษะท่ีดีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของ
บุคคลนั้น และเป็นประโยชน์ต่อการท่ีจะท าให้องคก์ารสามารถบรรลุภารกิจได ้ ซ่ึงกระบวนการ
ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นการลงทุนขององคก์ารทั้งส้ิน ดงันั้นส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอก็คือ 
ท าอยา่งไรจึงจะสรรหาคนดีมีฝีมือมาอยูก่บัองคก์าร และเม่ือไดม้าแลว้จะท าอยา่งไรจึงจะพฒันาเขา้
ให้ดียิ่งข้ึน พร้อมทั้งจูงใจให้เขาอุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงัสติปัญญาให้แก่งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์ารตั้งไว ้และท า
อย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยไ์วก้บัองค์การให้ยาวนานท่ีสุด ด้วยเหตุผลน้ี
การศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารและนกัวิชาการหนัมาให้ความสนใจกนัมาก 
ดว้ยเหตุผลท่ีส าคญั คือ ความผกูพนัต่อองคก์ารมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากต่อการลาออกจากงาน หรือ
การเปล่ียนงาน การขาดงาน และการปฏิบติังานของพนกังาน 
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ความผูกพนัของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นทศันคติของพนักงานทั้งท่ี
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และการเรียนรู้ของพนกังาน ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์
และความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์าร พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะมีพฤติกรรม
การตระหนกัถึงความส าคญัและมีแรงบนัดาลใจต่อบทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการทางานในเชิงพฒันา และจะมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลซ่ึงช่วยท าให้เกิดความร่วม
คิด ร่วมใจ และความร่วมมือ ซ่ึงกนัและกนั เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์การ บุคลากรทุกส่วนในองค์การ มี
บทบาทหนา้ท่ีในการสร้าง พฒันา และรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างสรรคค์วาม
ผูกพนัของพนักงานให้มีต่อองค์การ พนักงานทุกคนท่ีมีความพึงพอใจในการท างาน (Job 
Satisfaction) และความสุขในการท างานนั้นใช่ว่าจะมีความผูกพนักบัองค์การ (Organizational 
Engagement) เสมอไป ดงันั้น การสร้างความผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement) จึงเป็น
วธีิการหน่ึงท่ีช่วยท าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนักบัองคก์ารได ้

ในสถานการณ์ปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกรวมถึง
สภาพเศรษฐกิจ และความแปรปรวนทางการเมือง ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการปรับเปล่ียนนโยบาย
ภาครัฐอาจมีผลในดา้นลบท าให้เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานไม่ไดมี้ความผกูพนัต่อองคก์าร และความพึง
พอใจในการปฏิบติังานลดลงไปเร่ือย ๆ หรือปฏิบติังานเป็นไปตามหนา้ท่ีเท่านั้น การท่ีองคก์ารจะ
บรรลุเป้าหมายได้จ  าเป็นต้องสร้างความผูกพนัต่อองค์การให้กับคนในองค์การก่อน ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวดัชัยนาท เป็นส่วนราชการท่ีอยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ีจัดตั้ ง ข้ึนใหม่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยท่ีมีบทบาทภารกิจ ส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยการพฒันาและให้ค  าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินให้มีความเขม้แข็ง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลงัและการบริการจดัการเพื่อให้
องคก์รปกครอส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ และมีศกัยภาพในการใหบ้ริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งแนวนโยบาย
แห่งรัฐ ทั้งน้ี อ านาจหน้าท่ีและโครงสร้างส่วนราชการเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

อ านาจหน้าที่ 
      ก) ด าเนินการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของกรมในเขตพื้นท่ีจงัหวดั            
      ข)  ก ากบั ดูแล และสนบัสนุนการปฏิบติังานของส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
อ าเภอและส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก่ิงอ าเภอ              
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      ค) อ านวยการ ประสาน ปฏิบติังาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของผู ้ว่า
ราชการจงัหวดัดา้นการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน             
      ง)  ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บ
มอบหมาย 

งานบริหารทัว่ไป 
      1)  รับผิดชอบเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไปของส านกังาน ประกอบดว้ยงานธุรการ งานสาร
บรรณ งานการประชุม การประชาสัมพนัธ์ การจดั เวรดูแลสถานท่ีท างาน งานเลขานุการหัวหน้า
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั ตลอดจนงานอ่ืนๆ ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานใด             
      2)  การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการและลูกจา้งส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดั การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ และการอนุญาตเดินทางไปราชการของขา้ราชการ ยกเวน้การด าเนินการทางวินยั
ของขา้ราชการและลูกจา้งส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชัยนาท เป็นองค์การท่ีประกอบไปด้วย
บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญแตกต่างกนัออกไป ในภาพรวมของการปฏิบติังานท่ีเป็นส่วนรวม 
เช่น การเขา้ร่วมประชุมการระดมสมองเพื่อเสนอความคิดเห็น การแกไ้ขปัญหา การให้ความร่วมมือ
ยงัมีนอ้ย ท าให้การแกไ้ขปัญหาในภาพรวมด าเนินไปดว้ยความล่าชา้ จึงเห็นควรท่ีผูบ้ริหารควรให้
ความสนใจในการท่ีจะศึกษาพฤติกรรม ทศันคติของบุคลากรเพื่อสร้างความผกูพนั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในเร่ืองของความผกูพนัต่อ
องค์การซ่ึงท าให้ผูว้ิจ ัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัชัยนาท ในประเด็นค่าตอบแทบและสวสัดิการ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร 
ความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั ว่าพนักงานส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาทมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัใด และหนทางในการสร้างความผกูพนั
ต่อองค์การท าไดอ้ย่างไร และศึกษาระดบัความคิดเห็นทางดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั 
และระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน อนัจะเป็นทิศทางในการพฒันาบุคลากรในองคก์าร
เพื่อให้มีความเป็นเลิศปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ กา้วไปสู่องค์การชั้นน าในภูมิภาค ซ่ึงจะน าไปสู่
ความตั้งใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการปฏิบติังาน อนัเป็นผลส่งต่อไปสู่ความส าเร็จของ
องคก์ารและความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรในการศึกษาเป็นพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท 

เก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม 2559- เดือน มีนาคม 2559 จ านวน 55 คนแบ่งเป็นชายจ านวน 25 
คน หญิงจ านวน 30 คน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ชยันาท ค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 52 คน แบ่งตามสัดส่วนได ้ชาย จ านวน 24คน หญิง 28 คน 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท เป็นแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วน 5 ระดบั (Rating scale) มีเกณฑ ์คะแนนการประมาณค่าดงัน้ี 
  คะแนน      5     หมายถึง ความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานมากท่ีสุด 

คะแนน     4     หมายถึง ความคิดเห็นความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานมาก 
คะแนน     3     หมายถึง ความคิดเห็นความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานปานกลาง 
คะแนน     2     หมายถึง ความคิดเห็นความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานนอ้ย 
คะแนน     1     หมายถึง ความคิดเห็นความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานนอ้ยท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเลือกการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น (Non-probability Sampling) (เก็บขอ้มูลจากภายในหน่วยงานแบบเจาะจงผูต้อบ) 
2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
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สรุปผล 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัชยันาท เป็นเพศชาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 เพศหญิง จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 มีอายุอยู่
ระหวา่ง 30 - 40 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีอายุนอ้ยกวา่ 40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.08 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 กลุ่มตวัอยา่ง
สมรสแลว้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ
น้อยท่ีสุดเป็นหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 กลุ่มตวัอย่างจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 67.31 รองลงมาจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.62 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 - 25,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.77 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัชัยนาท 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวดัชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( =3.76,S.D.=0.325)  เม่ือพิจารณารายด้านกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าด้วยความสมดุลระหว่างการท่ี
ท างานและชีวิตส่วนตวั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านอ่ืน ๆ ( =4.30, S.D.= 
0.508) รองลงมาคือสภาพแวดล้อมในการท างาน ( =4.03, S.D.= 0.610) และน้อยท่ีสุดคือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ( =3.29, S.D.= 0.570)  

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ดา้นค่าตอบแทบและสวสัดิการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ( =3.53, S.D.= 0.679)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
องคก์ารของท่านมีการจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงทางการเงินของพนกังาน เช่น การประกนัสังคม 
การประกนัชีวิต และสุขภาพ การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นค่าตอบแทบและสวสัดิการมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน ( =4.25, S.D.= 4.25) 
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รองลงมาคือท่านได้รับเงินเดือนท่ีเพียงพอจะจัดหาส่ิงจ าเป็นส าหรับตนเอง และครอบครัว 
( =3.65,S.D.= 0.480) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุดคือรายไดท่ี้
ท่านไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืนมีความเหมาะสม ( =2.87, S.D.= 0.864) 

ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน จังหวัดชัยนาท ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.03,S.D.= 0.610)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าระบบรักษาความ
ปลอดภยัในท่ีท างานมีความเขม้งวดและมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน ( =4.35, S.D.= 0.883) รองลงมาคือ
สถานท่ีท างานของท่านมีขอ้ก าหนดมาตรฐานสภาพแวดลอ้มการท างานให้เหมาะสมกบัพนกังาน 
( =4.27, S.D.= 0.952) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นน้ีน้อยท่ีสุดคือองคก์าร
ของท่ านมีว ัส ดุ อุปกรณ์  เค ร่ือง มือ เค ร่ืองใช้ในการปฏิบัติง าน ท่ีทันสมัยและครบครัน 
( =3.50,S.D.=0.700) 

ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ดา้นโอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหนา้ในอนาคต โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( =3.42, S.D.= 0.474)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ท่าน
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองจากองคก์าร เช่น ส่งไปฝึกอบรม ส่งไปดูงานต่างประเทศ เป็นตน้ 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรดา้นโอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหน้าใน
อนาคตมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน ( =4.04, S.D.= 1.028) รองลงมาคือองคก์ารของท่านเปิดโอกาส
ให้ท่านมีความหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ( =3.65, S.D.= 0.947) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์กรในด้านน้ีน้อยท่ีสุดคือองค์การของท่านพิจาณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 
( =2.40, S.D.= 0.495) 

ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( =3.29, S.D.= 0.570)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ทุก
คนในองค์การของท่านมีความสัมพนัธ์อนัอย่างราบร่ืน ไม่มีปัญหาขดัแยง้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมากกวา่ประเด็น
ค าถามอ่ืน ( =3.65, S.D.= 1.136) รองลงมาคือผูบ้งัคบับญัชาของท่านรับฟังความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะของท่าน ( =3.42, S.D.= 0.750) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นน้ี
น้อยท่ีสุดคือผู ้บังคับบัญชาของท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานท่ีแน่นอน ยุติธรรม 
( =3.02, S.D.=1.146) 
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ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ดา้นความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( =3.98, S.D.= 0.408)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่องคก์ารของท่านมี
ความมัน่คง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความมัน่คงและความมีช่ือเสียงของ
องคก์ารมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน ( =4.77, S.D.= 0.425) รองลงมาคือท่านมีความเช่ือมัน่วา่ ตราบ
ท่ีปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้มาตรฐานก็จะสามารถท างานท่ีน่ีได้ตลอดไป 
( =4.27, S.D.= 0.819) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นน้ีน้อยท่ีสุดคือองคก์าร
ของท่านมีภาพพจน์เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลและสังคม ( =3.38, S.D.= 1.174) 

ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ดา้นความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( =4.30, S.D.= 0.508)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าท่าน
พอใจกบัช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาว่างในแต่ละวนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ด้านความสม ดุลระหว่ า งการ ท่ีท า ง านและ ชีวิ ต ส่ วนตัวมากกว่ าประ เด็นค าถ าม อ่ืน 
( =4.77,S.D.=0.425) รองลงมาคือท่านคิดวา่ท่านบริหารจดัการกบังานท่ีท าดีพอท่ีจะมีเวลาวา่งจาก
งาน ( =4.33, S.D.= 0.810) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุดคือท่าน
คิดว่า  ท างานกับองค์การแล้ว  ท่ านมีความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 
( =3.85,S.D.=0.998) 

เม่ือพิจารณาปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลเร่ืองอายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุอยู่ระหวา่ง 30 - 
40 ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 - 50 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป มี
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชัยนาท โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกวา่และเท่ากนัช่วงอายุ ( =3.80, S.D.= 0.496 , S.D.= 0.253 และ 
S.D.=0.108 ตามล าดบั) โดยเฉพาะดา้นความสมดุลระหวา่งการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั รองลงมา
คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี ( =3.63, S.D.= 0.260) โดยเฉพาะความสมดุลระหวา่งการท่ี
ท างานและชีวิตส่วนตวั ส่วนดา้นสถานภาพสมรสพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกวา่ช่วงสถานภาพสมรสอ่ืน ( =3.98, S.D.= 0.305) โดยเฉพาะความสมดุล
ระหวา่งการท่ีท างานและชีวติส่วนตวั รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ ( =3.78, S.D.= 0.301) 
โดยเฉพาะดา้นความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นโสด ( =3.49, S.D.= 0.321) โดยเฉพาะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน ส่วนดา้นระดบัการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีความ
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ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกวา่ช่วงระดบัการศึกษาอ่ืน ( =3.78, S.D.= 0.508) โดยเฉพาะความสมดุล
ระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
( =3.77,S.D.=0.286) โดยเฉพาะดา้นความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั และน้อย
ท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ( =3.68, S.D.= 0.205) โดยเฉพาะดา้น
โอกาสในการพฒันาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต ส่วนด้านรายได้ต่อเดือนพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 - 30,000 บาท มีความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกว่า
ช่วงรายไดต่้อเดือนอ่ืน ( =4.03, S.D.= 0.207) โดยเฉพาะความสมดุลระหวา่งการท่ีท างานและชีวิต
ส่วนตวั รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 – 25,000 บาท ( =3.89, 
S.D.= 3.89) โดยเฉพาะดา้นความสมดุลระหวา่งการท่ีท างานและชีวติส่วนตวั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน น้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท ( =3.44, S.D.= 
0.241) โดยเฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวดัชัยนาท 

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เฉพาะด้านค่าตอบแทบและสวสัดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และความสมดุลระหวา่งการท่ีท างานและชีวติส่วนตวั 

เม่ือพิจารณารายด้านจ าแนกตามเพศ ส าหรับด้านค่าตอบแทบและสวสัดิการ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืององคก์ารของท่านมีเงินเดือน
ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน ลกัษณะงาน และความรู้ ความสามารถในการท างานของท่าน ท่านไดรั้บ
เงินเดือนท่ีเพียงพอจะจดัหาส่ิงจ าเป็นส าหรับตนเอง และครอบครัว และองค์การของท่านมีการจดั
สวสัดิการเพื่อความมัน่คงทางการเงินของพนกังาน เช่น การประกนัสังคม การประกนัชีวิต และ
สุขภาพ การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืององคก์ารของท่านจดับริเวณ
ท่ีท างานเพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน และระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างาน
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มีความเขม้งวดและมีประสิทธิภาพ ส าหรับดา้นโอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหน้าใน
อนาคต พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ในประเด็นค าถามเร่ือง
องค์การของท่านพิจาณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม ส าหรับด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน
ประเด็นค าถามเร่ืองเพื่อนร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเม่ือเกิดความเดือดร้อนทั้ง
ในเร่ืองงานและส่วนตวั และผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานท่ีแน่นอน 
ยุติธรรม ส าหรับดา้นความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนักงานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืององค์การของท่านมีความมัน่คง และส าหรับ 
ดา้นความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองท่านคิดว่า ท างานกับองค์การแล้ว ท่านมีความสมดุล
ระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตวั ท่านคิดว่าท่านบริหารจดัการกบังานท่ีท าดีพอท่ีจะมีเวลาว่าง
จากงาน ท่านมีเวลาว่างพอท่ีจะพบปะสังสรรค์กบัเพื่อนฝงู และท่านพอใจกบัช่วงเวลาท างานและ
ช่วงเวลาวา่งในแต่ละวนั 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท จ าแนกตามอาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท จ าแนกตามระดบัการศึกษา  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนั
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน โอกาสในการ
พฒันาตนเองและความกา้วหนา้ในอนาคต และความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทบและสวสัดิการ โอกาสในการ
พฒันาตนเองและความกา้วหนา้ในอนาคต และความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดว้ยความสมดุลระหวา่งการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความผกูพนัต่อองค์กรดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่านพอใจกบัช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาวา่ง
ในแต่ละวนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและ
ชีวติส่วนตวั รองลงมาคือสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัใน
ท่ีท างานมีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และน้อยท่ีสุดคือความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ ังคบับญัชาของท่านมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานท่ีแน่นอน 
ยติุธรรมซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ดา้นค่าตอบแทบและสวสัดิการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าองค์การของท่านมีการจดั
สวสัดิการเพื่อความมัน่คงทางการเงินของพนกังาน เช่น การประกนัสังคม การประกนัชีวิต และ
สุขภาพ การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รดา้นค่า
ตอบแทบและสวสัดิการมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน รองลงมาคือท่านไดรั้บเงินเดือนท่ีเพียงพอจะ
จดัหาส่ิงจ าเป็นส าหรับตนเอง และครอบครัว และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นน้ี
น้อยท่ีสุดคือรายได้ท่ีท่านได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนมีความเหมาะสม ส่วนด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานมีความเขม้งวดและมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน 
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รองลงมาคือสถานท่ีท างานของท่านมีขอ้ก าหนดมาตรฐานสภาพแวดลอ้มการท างานให้เหมาะสม
กบัพนกังาน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รในดา้นน้ีน้อยท่ีสุดคือองค์การของท่านมี
วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานท่ีทนัสมยัและครบครัน ส่วนดา้นโอกาสในการ
พฒันาตนเองและความกา้วหน้าในอนาคต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าท่านไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองจากองค์การ เช่น ส่งไปฝึกอบรม 
ส่งไปดูงานต่างประเทศ เป็นต้น เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านโอกาสในการ
พฒันาตนเองและความกา้วหนา้ในอนาคตมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน รองลงมาคือองคก์ารของท่าน
เปิดโอกาสให้ท่านมีความหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรในด้านน้ีน้อยท่ีสุดคือองค์การของท่านพิจาณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม ส่วนด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ทุกคนในองค์การของท่านมีความสัมพนัธ์อนัอยา่ง
ราบร่ืน ไม่มีปัญหาขดัแยง้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน รองลงมาคือผูบ้งัคบับญัชาของท่านรับ
ฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของท่าน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นน้ี
น้อยท่ีสุดคือผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานท่ีแน่นอน ยุติธรรม ส่วน
ดา้นความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่องคก์ารของท่านมีความมัน่คง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์รดา้นความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์ารมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน รองลงมาคือ
ท่านมีความเช่ือมัน่วา่ ตราบท่ีปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถและผลงานไดม้าตรฐานก็จะสามารถ
ท างานท่ีน่ีไดต้ลอดไป และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นน้ีน้อยท่ีสุดคือองค์การ
ของท่านมีภาพพจน์เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลและสังคม ส่วนด้านความสมดุลระหว่างการท่ีท างาน
และชีวิตส่วนตวั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่าง
เห็นวา่ท่านพอใจกบัช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาวา่งในแต่ละวนั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั
ต่อองค์กรด้านความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตัวมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน 
รองลงมาคือท่านคิดวา่ท่านบริหารจดัการกบังานท่ีท าดีพอท่ีจะมีเวลาวา่งจากงาน และปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุดคือท่านคิดวา่ ท างานกบัองคก์ารแลว้ ท่านมีความสมดุล
ระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวั  

การทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นค่าตอบแทบและสวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์
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ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั 
ส าหรับอายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และความ
มัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร ส่วนสถานภาพสมรส พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเฉพาะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ส่วน
ระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหน้าในอนาคต และความ
มัน่คงและความมีช่ือเสียงขององค์การ และส าหรับรายไดต่้อเดือน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทบและสวสัดิการ โอกาสในการพฒันา
ตนเองและความกา้วหนา้ในอนาคต และความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ค่าตอบแทบและสวสัดิการ ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ชยันาท ตอ้งมีการพิจารณาความเหมาะสมของรายไดท่ี้พนกังานท่ีไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์าร
อ่ืนให้มีความเหมาะสมเน่ืองจากรายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัความเป็นอยูข่องพนกังาน ถา้หากพนกังานมี
รายไดน้อ้ยก็จะลาออกเพื่อไปหางานท าใหม่  

2. สภาพแวดล้อมในการท างาน ผูบ้ริหารของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
จงัหวดัชยันาท ตอ้งจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานท่ีทนัสมยัและครบครัน
เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายตามท่ีไดว้างไว ้ 

3. โอกาสในการพฒันาตนเองและความก้าวหน้าในอนาคต ผูบ้ริหารของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาทตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน มีการพิจารณาความดีความชอบ
อยา่งยติุธรรมเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานใหก้บัพนกังานขององคก์ร 

4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน จังหวดัชัยนาท มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานท่ีแน่นอน ยุติธรรม 
เน่ืองจากความยติุธรรมจะช่วยใหส้มาชิกขององคก์รยอมรับหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลงาน 
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5. ความมั่นคงและความมีช่ือเสียงขององค์การ ผูบ้ริหารของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชัยนาท ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้องค์กรมีภาพพจน์เป็นท่ีเช่ือถือของ
บุคคลและสังคม  

6. ความสมดุลระหว่างการท่ีท างานและชีวิตส่วนตวั ผูบ้ริหารของส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชัยนาท ต้องสามารถท าให้พนักงานมีความคิดว่าท างานกับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาทแลว้ มีความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวั  

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบัพนกังานส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินแห่งอ่ืนๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและหาขอ้สรุปปัญหาร่วมกนั 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนกังานส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บมาปรับปรุงการท างานขององคก์ร 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการท างานของพนักงาน

ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท 

4. ควรมีการศึกษาเร่ืองความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานส านักงานส่งเสริม 

การปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัชยันาท 

 


