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บทคัดย่อ  
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั           
มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยเกบ็
ขอ้มลูจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 354 คน ผลการวิจยั
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25 - 35 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งงานพนกังานจา้ง/ลูกจา้งประจ า และมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ระหวา่ง 4-6 ปี 
 ผลการวิเคราะห์ความส าคญัของคุณลกัษณะของงาน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัดา้นโอกาสในการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น รองลงมาคือดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความมีอิสระในการท างาน ดา้นความทา้ทายของงาน 
และดา้นผลป้อนกลบัของงาน  
 ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบั    
ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองคก์รมากท่ีสุด รองลงมาคือความผกูพนัต่อองคก์ร          
ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความตอ้งการ     
ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์รใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
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 โดยพบวา่ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นเพศ 
ดา้นสถานภาพ ดา้นต าแหน่งงาน และดา้นระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอาย ุ และระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร
ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลใน
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
ABSTRACT 
 The study of Factors Affecting the Organizational Commitment of Municipal Personnel In    
the area of Samut Sakhon Province was conducted in order to study the demographic factors and        
job characteristics related factors to the organizational commitment of municipal personnel in the area  
of Samut Sakhon Province. The result from the collected data of 354 personnel of municipal personnel 
in the area of Samut Sakhon Province showed that most of respondents were female with the age 
between 20-35 years old, had marriage status, bachelor degrees, employee/government permanent 
employee position, and 4-6 years of working period. 
 The analysis of job characteristic factors revealed that the respondents gave the high level       
in overall, especially in terms of opportunity to interact with others followed by variety, authonomy,   
job challenge, and the feedback of the job.  
 The analysis of organizational commitment of municipal personnel in the area of              
Samut Sakhon Province showed that the respondents gave the high level in overall. Considering       
each of the commitment, the result showed that the willingness to exert considerable effort on behalf    
of the organization was at the highest level followed by strong belief in and acceptance of the 
organization's goals and valuesand the strong desire to maintain membership in the organization was    
at the high level.  
 The findings found that the organization commitment was similarly affected by the 
demographic factors of municipal personnel in the area of Samut Sakhon Province in terms of gender, 
marital status, position, and the difference of working period. In contrast, the difference of age, and 
education level differently affected the organization commitment. The job characteristic factors affected 
the organization commitment of municipal personnel in the area of Samut Sakhon Province with 
statistically significant. 
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บทน า 
 ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรนั้น มีความส าคญักบัองคก์ร ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐ หรือ
องคก์รภาคเอกชนลว้นใหค้วามส าคญัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะทรัพยากรมนุษย ์หรือบุคลากร
ในองคก์รนั้น เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคญัต่อองคก์ร สามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์และ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้ 
ปัจจุบนัเทศบาลในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีประชากรในจงัหวดัมากข้ึน การท่ี
จะท าใหเ้ทศบาลสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรัก ความ
ผกูพนักบัเทศบาล จึงจ าเป็นตอ้งทราบวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีจะท าใหบุ้คลากร
มีความรัก ความผกูพนักบัเทศบาล เพ่ือสร้างเสริมปัจจยัเหล่านั้นใหเ้พียงพอต่อภาระงานท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน
ในอนาคตต่อไป 
 ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นพนกังานเทศบาลในจงัหวดัสมุทรสาคร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือใหท้ราบถึงระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีบุคลากรแต่ละคนทุ่มเท อุทิศก าลงักาย ก าลงัใจ ความรู้ ความสามารถท่ีมี ท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยผลการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางส าหรับ
ผูบ้ริหารท่ีจะใชใ้นการวางแผน ก าหนดนโยบายการปฏิบติังาน สร้างวิธีการท างานท่ีดี ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพการท างานขององคก์ร เสริมสร้างความผกูพนัใหก้บัองคก์รอยา่งย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
   
สมมตฐิานของการวิจยั 
 1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขต
พ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีอิทธิพลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขต
พ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
ขอบเขตของงานวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 
3,020 คน (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั
สมุทรสาคร, ธนัวาคม 2563)  
 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรสาคร  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 - เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชนเ์ชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา 
และพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และความ
ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ผูวิ้จยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนก์บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง    
ในการศึกษาเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าหรับการวิจยัใน      
คร้ังต่อไป 
 2. ประโยชนเ์ชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงปัจจยั
ลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากร ทั้งน้ี
เพ่ือใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มลูท่ีไดม้าก าหนดแนวทางนโยบายการปฏิบติังาน สร้าง
วิธีการท างานท่ีดี ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างานขององคก์ร เสริมสร้างความผกูพนัใหก้บัองคก์รอยา่ง
ย ัง่ยืน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมี
สาระส าคัญ ดังน้ี 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 
 กอ้งนภา ถ่ินวฒันากลู (2556) ไดก้ล่าวถึง ประชากรศาสตร์ วา่หมายถึงลกัษณะของแต่ละบุคคล 
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงความแตกต่างน้ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติังาน ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์มีความส าคญั สามารถน าสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรมาใชใ้นการก าหนดตลาดเป้าหมาย
ในขณะท่ีดา้นของจิตวิทยาและสงัคม จะอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยด้านลกัษณะงาน 
 ศรีสุนนัท ์วฒันา (2559) ไดก้ล่าวถึง Hackman & Oldham (1975) ลกัษณะงานท่ีดีจะเป็นเสมือน
แรงจูงใจภายใน ในการท างานของบุคคลท่ีจะท าใหเ้ขารู้สึกอยากท างาน และผลงานท่ีดีจะเป็นเสมือน
รางวลัท่ีใหก้บัตนเอง และบุคคลมกัจะพยายามมากข้ึน เพ่ือหลีกเล่ียงผลงานท่ีไม่พึงพอใจ เพ่ือเพ่ิมรางวลั
ใหก้บัตนเองจากคุณภาพผลงานท่ีดี โดยงานท่ีแต่ละบุคคลปฏิบติัอยูจ่ะเป็นอยา่งไรนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของการออกแบบงานวา่จะจดัหรือออกแบบงานอยา่งไร เพราะการออกแบบงาน เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท างานของบุคคลในองคก์รและมีความส าคญัโดยตรงต่อการปฏิบติังาน ดงันั้นการออกแบบ
คุณลกัษณะของงานจึงเร่ิมจากงานท่ีมีความง่ายไปหางานท่ีมีความยาก ส าหรับวิธีการออกแบบงานโดยการ
เพ่ิมคุณค่าของงาน ท่ีนิยมใชก้นัและมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ รูปแบบการจดัคุณลกัษณะของงาน ซ่ึงจะท าให้
ผูป้ฏิบติังานรู้สึกมีความสุขในการท างาน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
 Steers and Porter (1991, อา้งใน พิมพช์นก ทรายขา้ว, 2553) ไดก้ล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์รมี
ความหมายใน 3 ลกัษณะ คือ 
 1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร เป็นลกัษณะของ
บุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติในเชิงบวกต่อองคก์ร มีความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งแทจ้ริงต่อค่านิยม และ
เป้าหมายขององคก์ร พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์ร ซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนดว้ย มีความเช่ือวา่องคก์ร
น้ีเป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองท างานดว้ยความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
 2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร เป็นลกัษณะท่ี 
บุคลากรเตม็ใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามท างานเตม็ความสามารถ เพ่ือใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จ          
บรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชนต่์อองคก์ร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์ร 
 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร เป็นลกัษณะท่ี
บุคลากรแสดงความตอ้งการ และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รน้ีตลอดไป มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร    
มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ร และพร้อมท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่ตนเป็นสมาชิกขององคก์ร 
การรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร สนบัสนุนและสร้างสรรคอ์งคก์รใหดี้ยิ่งข้ึน 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชส้ าหรับในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
จ านวน 3,020 คน (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน ส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสาคร, ธนัวาคม 2563)  
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 กลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดใหข้นาดประชากรมีค่าเท่ากบั  3,020 คน และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95                  
ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้354 ตวัอยา่ง และเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรเป้าหมาย โดยใช ้       
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้ าถามปลายปิด (close-end question) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น          
4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) และค าถามปลายปิด (close-end question) จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ประกอบดว้ย ความหลากหลายของงาน ความมี
อิสระในการท างาน ความทา้ทายของงาน ผลป้อนกลบัของงาน และโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
จ านวน 26 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาล ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร ประกอบดว้ย ความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร ความเต็มใจและทุ่มเท
ในการท างานเพ่ือองคก์ร และความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
จ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพ่ือใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การสร้างและวธีิการทดสอบเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจยั 
 1. ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและ
ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2. สร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค าถามแบบปลายปิดและการเลือกตอบ
แบบประเมินค่า (Likert Scale) 
 3. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่าน 
 4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่ม
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected 
item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของ Cronbach  
 5. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ จ านวน 354 ชุด เพ่ือออกเกบ็ขอ้มลู 
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 6. น าแบบสอบถามทั้งหมดหลงัจากการตรวจสอบของการตอบค าถามในแบบสอบถามแลว้
น าไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 354 ชุด โดยผูว้ิจยัได้
ท าการแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 16 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2564 และตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงน ามาลงรหสัตวัเลขส าหรับการ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วนน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลู
ในขั้นต่อไป 
 2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากหนงัสือบทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาใช้
ในการก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยัได ้
 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาด าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และ
ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ืออธิบายขอ้มลูในแต่ละส่วน 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
ท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่างของปัจจยั
ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร        
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเสน้ตรง (Multiple Liner Regression) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจยั
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนกังานจา้ง/
ลกูจา้งประจ า และมีระยะเวลาการปฏิบติังานระหวา่ง 4-6 ปี 
 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความส าคัญของปัจจัยด้านลกัษณะงานที่ปฏิบัตขิองบุคลากรเทศบาลใน
เขตพืน้ที่จงัหวดัสมุทรสาคร 
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 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัโดยภาพรวมอยูใ่น      
ระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของบุคลากรเทศบาล ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดและใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นความหลากหลายของ
งานและดา้นความมีอิสระในการท างานมีค่าเฉล่ียเท่ากนั ใหค้วามส าคญัระดบัมาก และปัจจยัดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติัดา้นความทา้ทายของงานและดา้นผลป้อนกลบัของงานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั ใหค้วามส าคญัระดบัมาก 
 แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครใหค้วามส าคญักบัปัจจยั         
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ 
การไดเ้ขา้สงัคมท าใหมี้โอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดความคิดหลากหลาย     
ในการพฒันาตนเองและพฒันางานและเม่ือมีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นก็จะกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกวา่     
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เป็นเจา้ขององคก์ร และจะรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร  
 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ปิยะมาลี ขวญัยืน (2559) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั
องคก์รของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
พบวา่พนกังานของบริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในดา้นความมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
รองลงมา คือดา้นความมีอิสระในการท างาน ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ดา้นผลป้อนกลบัของงาน 
และดา้นความหลากหลายของงาน ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลในเขตพืน้ที่จงัหวดั
สมุทรสาคร 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร     
ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือองคก์รมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและมีความส าคญัระดบัมาก 
รองลงมาคือความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์รมีความส าคญัระดบัมาก และความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิก
ภาพขององคก์รมีความส าคญัระดบัมาก ตามล าดบั 
 แสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัต่อ
องคก์รเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือ
องคก์ร สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอในการท างานปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ พร้อมทุ่มเทแรงกาย แรงใจใหแ้ก่การ
ท างานอยา่งเตม็ท่ี 
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 สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Steers and Porter (1991) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์รมีความหมาย
ใน 3 ลกัษณะ คือ 1.ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร                 
เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติในเชิงบวกต่อองคก์ร มีความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งแทจ้ริง
ต่อค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์ร 2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอยา่งมาก เพ่ือประโยชนข์ององคก์ร เป็นลกัษณะท่ีบุคลากรเตม็ใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายาม
ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชนต่์อองคก์ร 
และ 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร เป็นลกัษณะท่ีบุคลากร
แสดงออกถึงความตอ้งการและตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รน้ีตลอดไป มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร       
มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ร และพร้อมท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่ตนเป็นสมาชิกขององคก์ร  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศุภษร พงษเ์สถียรศกัด์ิ (2556) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์รวา่เป็นความรู้สึกของ
พนกังานแต่ละบุคคลท่ีแสดงความสมัพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้นกบัองคก์ร โดยผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์ร      
จะแสดงลกัษณะเฉพาะ คือ ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร และความปรารถนาท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร 
 ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมตฐิาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 
ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์รไม่ได้
ข้ึนอยูก่บั เพศ สถานภาพ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัพิมพช์นก ทรายขา้ว 
(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล คือ เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์รและระดบั
ต าแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร 
 มีความสอดคลอ้งกบัเทียนศรี บางม่วงงาม (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีผา่นโครงการอบรม วิศวกรใหม่กรณีศึกษา : บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลา
การปฏิบติังาน สถาบนัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนดา้นอาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
เทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครท่ีแตกต่างกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างทางดา้นความคิด 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนแต่ละช่วงวยัชดัเจนมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะมาลี ขวญัยืน 
(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง 
จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล คือ อาย ุระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อความผกูพนั
องคก์ร 
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 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีอิทธิพลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น
ความหลากหลายของงาน ดา้นความมีอิสระในการท างาน ดา้นความทา้ทายของงาน ดา้นผลป้อนกลบัของ
งาน และดา้นโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงหากผูบ้ริหารมีการพฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนเร่ือง
ความผกูพนัต่อองคก์รใหมี้ความชดัเจน ยอ่มส่งเสริมใหบุ้คลากรเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร
เกิดความผกูพนั และมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของปิยะมาลี  
ขวญัยืน (2559) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน : กรณีศึกษา  บริษทั ซีพี
เอฟ เทรดด้ิง จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานของบริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากดั 
ในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานคือ ดา้นความมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น ดา้นความมีอิสระในการท างาน ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ดา้นผลป้อนกลบัของงาน และดา้น
ความหลากหลายของงาน ตามล าดบั มีความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัผกูพนัมาก และมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความผกูพนัองคก์ร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศรีสุนนัท ์วฒันา (2559) 
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานบริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย)    
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ ดา้นงานท่ีมีความชดัเจน ดา้นงานท่ีมีความ
หลากหลาย ดา้นงานท่ีมีความทา้ยทาย ดา้นงานท่ีมีการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ดา้นงานมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน และดา้นงานท่ีมีความอิสระโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความผกูพนัองคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพฒันาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
เทศบาลในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญัต่อคุณค่า และความสามารถของบุคลากรของตน 
มีการแบ่งงาน บอกวิธีการท างาน ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบชดัเจน และมอบหมายงานในความ
รับผิดชอบใหก้บับุคลากร เพ่ือใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นในการท างานและรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
ของตน มีการจดักิจกรรมอบรม เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ท าใหบุ้คลากรรู้สึกถึงคุณค่า
และความสามารถของตน ก่อใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร 
 2. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรส่งเสริมบุคลากรใหมี้โอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากข้ึน
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อาจจดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก สร้างความสนิทสนมคุน้เคยกนัไว ้เวลาติดต่อประสานงานจะไดเ้ป็นไปอยา่งราบล่ืน เม่ือเกิด
ปัญหาในการปฏิบติังาน กส็ามารถขอความช่วยเหลือ หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้สอนใหบุ้คลากร
รู้จกัรับฟังความเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั  
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 3. ปลกูฝังใหบุ้คลากรรักและเคารพในหนา้ท่ีของตน ในการประชุมทุกคร้ัง เนน้ย  ้าใหบุ้คลากรทุก
คนเขา้ใจถึงกระบวนการท างาน และความส าคญัของงานในทุกภาคส่วน ถา้ขาดส่วนใดส่วนหน่ึงไปจะไม่
สามารถขบัเคล่ือนต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คง การแสดงออกของผูบ้ริหารท่ีแสดงถึงความใส่ใจ จะท าใหบุ้คลากร
รู้สึกอบอุ่นและรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัต่อองคก์ร  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
 1. เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมมากข้ึน ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ร
ของบุคลากรในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือดูวา่แตกต่างหรือสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ 
 2. ควรมีการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์รของบุคลากร เน่ืองจาก
ยงัมีปัจจยัอีกหลายตวัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของบุคลากร เช่น ประสิทธิภาพการท างาน        
ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร เพ่ือจะไดท้ราบถึงขอ้มลูท่ีจะน าไปใชใ้นการวางแผนก าลงัคนขององคก์ร 
และแนวทางการป้องกนัต่อไป 
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