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บทคัดย่อ 
การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง  

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพท าการงานขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัล าปาง และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 

ผลการศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปางความ
ผูกพนัต่อองคก์ร ท่ีมีผลประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสุด คือ ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาดา้นสภาพส่ิงแวดล้อม
ภายในสถานท่ีท างาน และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือ ด้านการติดต่อประสานงานและการส่ือสาร
ภายในองค์กร ด้านความสม ่าเสมอในการท างาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า สมมติฐานท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไปมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ี มากกว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุ
อื่น ๆ สมมติฐานที่ 2 เจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีท่ี
แตกต่างกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีข้ึนไปมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี มากกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานอื่น ๆ สมมติฐานท่ี 3 ความผูกพนัต่อองค์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง พบว่า ประกอบด้วย ด้านสภาพส่ิงแวดล้อมภายในสถานท่ีท างานด้าน
ผูบ้งัคบับญัชาและดา้นเพื่อนร่วมงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 
From the study of organizational commitment that affects the performance of the Lampang Provincial 

Administrative Organization. The objectives of this study were 1) to study the organizational commitment that affects the 
work efficiency of the Lampang Provincial Administrative Organization and 2) to study the operational efficiency of the 
Lampang Provincial Administrative Organization. 

The results of the research, organizational commitment that affects the performance of the Lampang Provincial 
Administrative Organization. The result of work efficiency the most is colleagues, for supervisors regarding environmental 
conditions within the workplace and the highest level of operational efficiency is in terms of coordination and 
communication within the organization consistency in work corporate compliance. Hypothesis testing, it affects the 
efficiency of the staff's performance differently. That is to say, officers aged 45 and over affect the performance of officers. 
more than any other aged officer. Hypothesis 2: Experienced officers work differently. Affects the efficiency of the work 
of different officers that is the staff with more than 10 years of work experience affects the efficiency of the officer's work. 
more than any other experienced staff. Hypothesis 3: The attachment to organization that affects the performance of the 
Lampang Provincial Administrative Organization found that it consisted of the environmental conditions within the 
workplace, supervisors and colleagues with statistical significance at the 0.05 level. 
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บทน า 
ความผูกพนัในองคก์รมีความส าคญัต่อความส าเร็จและความเจริญกา้วหน้าขององคก์รเพราะท าให้องคก์รไดม้าซ่ึง

พลงังานท่ีทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจและตั้งใจท างานอย่างเต็มท่ีเต็มใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานกับองค์กรท าให้องค์กรได้รับ

ประโยชน์มากมายทั้งดา้นอัตราการขาดงานอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์รก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยมีความผูกพนั

ขององค์กรคือความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์กรมีความรักความภาคภูมิใจและเอาใจใส่ต่อองค์กรรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงและมี

ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รอย่างเต็มใจและเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อเป้าหมายและต้องการท่ีจะ

ด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์รนั้นตลอดไป 

ความผูกพนัต่อองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปางอีกทั้งยงัมี

ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นส่ิงแวดลอ้มสถานท่ีท างาน หรือเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และยงั

มีปัจจยัหน่ึงท่ีจะเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นแต่อาจส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัล าปาง ไดแ้ก่ เวลาในการท างาน ประสบการณ์การท างาน และเจตคติกบังานจากเป้าหมายในการท างาน

ของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดความผูกพนัต่อองค์กร โดยตรงซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของงานด้วย

คุณภาพของการท างานจะออกมามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็อาจข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีหรือก็อาจจะมีปัจจัยอ่ืน

มากกว่าน้ีก็เป็นไดอี้กคร้ังทุก ๆ เป้าหมายและ    ทุก ๆ ปัจจยัลว้นแลว้แต่เช่ือมโยงถึงกนัโดยปลายทางจะอยู่ท่ีประสิทธิภาพ

และคุณภาพในการท างานยกตัวอย่าง เช่น การให้ผลตอบแทนจะเช่ือมโยงไปถึงประสบการณ์ในการท างาน  หรือเวลาใน

การท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีแต่ละองคก์รก าหนดไว ้

ความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์รของบุคคลหรือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างย่ิงเพราะความผูกพนัเป็นส่ิงท่ีแสดงออกหรือเป็น

ตวับ่งช้ีถึงความรักความภาคภูมิใจและการยึดมัน่ในกฎหมายและอุดมการณ์ขององค์กรอนัเป็นผลให้บุคลากรท่ีมีความเต็ม

ใจท่ีจะท างานเพื่อความกา้วหน้าและประโยชน์ขององค์กรตลอดจนมีความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกต่อไปและให้โอกาส

กับความก้าวหน้าในการท างาน การให้โอกาสแสดงความเห็นและการยอมรับฟังส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสร้างความพึง

พอใจในการท างานและมีความส าคญัท่ีไม่ ย่ิงหย่อนไปกว่ากนัคือความผูกพนัต่อองคก์ร 

ดังนั้นผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดล าปาง โดยผู ้วิจัยได้เลือกการศึกษาวิจัยคือ 1) ลักษณะส่วนบุคคล  2) ความผูกพันต่อองค์กร และ 3) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพท าการงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 
 
 
 



ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตเนื้อหา  
      งานวิจัยชิ้นน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ิจัยได้มุ่งศึกษาค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
ล าปาง  

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประชากร คือ เจา้หน้าท่ีในองคก์ารริหารส่วนจงัหวดัล าปาง

ตั้งอยู่เลขท่ี 621 หมู่ท่ี 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 52130 ทั้งหมดมีจ านวน 530 คน กลุ่มตวัอย่างคือ เจา้หน้าท่ี

ในองคก์ารริหารส่วนจงัหวดัล าปางตั้งอยู่เลขท่ี 621 หมู่ท่ี 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคาจงัหวดัล าปาง 52130 จ านวน 400 คน   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงความผูกพนัต่อองคก์รของเจา้หน้าท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง  

2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการปกครองขององค์กรของเจ้าหน้าที่และยงักลับมาร่วมกิจกรรมหรือช่วยงาน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง  

 3. น าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลบุคคลขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัล าปาง 

 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพนัต่อองคก์าร คือ การท่ีบุคคลมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความเต็มใจและมุ่งมัน่ท่ีจะ

ใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ารและมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร โดยไม่คิดท่ีจะ ท้ิงองคก์ารไป 

ความผูกพนัต่อองค์กรหมายถึงความรู้สึกท่ีดีของบุคลากรในองค์กรต่อองค์กรยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
ตนเองและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้องคก์รไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวซ่ึ้งความผูกพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย  
   1.ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  
   2. การยอมรับว่าเป้าหมายและนโยบายในการบริหารขององคก์ร  
   3. การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานเพื่อองคก์ร  
   4. ความภาคภูมิใจท่ีจะไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  
   5. กองใหญ่ในอนาคตขององคก์รและ  
   6. ความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นบุคลากรขององคก์รต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความส าคญัต่อการท างานขององคก์รในปัจจุบนั เพราะการสร้างประสิทธิภาพ

ในการท างานเป็นการน าศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถปฏิบัติงานได้ตามท่ีองคก์ร

ก าหนดเป้าหมายเอาไว ้การด าเนินงานในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชน ลว้นจ าเป็นตอ้งปรับตัว

เพื่อความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง หลายองค์กรพบว่าความ



ได้เปรียบเชิงแข่งขนั (Competency Advantage)ท่ีส าคญัมาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ท่ี

สามารถเรียนรู้ถึงสถานการณ์แนวคิด เทคนิคการด าเนินงาน และเทคโนโลยีต่าง  ๆ  จากภายนอก ตลอดจนการเรียนรู้ จาก

ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนกนัภายในองคก์ร 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าความส าคญัของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการท างานเพื่อให้เกิดความสะดวกและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้วสัดุแรงงานเคร่ืองจักรท่ีดิน เงินทุนพลังงานและข้อสนเทศตลอดจนการปรับปรุงสถานท่ีและ

สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีส่งผลต่อกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและตน้ทุนต ่า 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง เป็น
งานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ (Questionnaire) ในการศึกษาวิจยั ประกอบ
กบัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสรุปผลการวิจยั เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง  



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจยัความผูกพนัต่อองค์กรท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง สร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดท่ีพฒันาจากวรรณกรรมและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน้ือหาของแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ีคือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความผูกพนัต่อองคก์ร 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุด ให้กบักลุ่ม 
เจา้หน้าท่ีในองคก์ารริหารส่วนจงัหวดัล าปางตั้งอยู่เลขท่ี 621 หมู่ท่ี 2 ต าบลศาลา อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 52130 และได้
จากการคน้ควา้ และรวบรวมเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการต่าง ๆ รวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บ
รวบรวม เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และแจกแจงความถี่ ใชส้ าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแสดงภาพรวมส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อแต่
ละค าถามและระดับความคิดเห็นรวมของทุกค าถามในแต่ละด้าน เป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และอธิบายเก่ียวกับความ
ผูกพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง 

2. สถิติวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ
ใชว้ิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อการสร้างสมการถดถอย  
 
ผลการวิจัย 

ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างานนบัถึงปัจจุบนั และรายไดป้ระจ าต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิงจ านวน 257 คน คิด
เป็น ร้อยละ 64.3มีอายุระหว่าง 36-45 ปีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ สูงกว่าจ านวน 
332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0มีประสบการณ์การท างานนับถึงปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 5-10 ปีจ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ62.0
และมีรายไดป้ระจ าต่อเดือน20,001 – 30,000 บาทจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 

ขอ้มูลการวิเคราะห์แบบวดัความผูกพนัต่อองคก์รเป็นดงัน้ี 
ดา้นเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅�= 4.65) โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การยกย่องจาก

ผูรั้บบริการและผูร่้วมงานเป็นส่ิงท่ี อยากไดรั้บเมื่อปฏิบติัหน้าท่ี( �̅�= 4.79) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงาน
ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพื่อพฒันาการท างานให้มีประสิทธิภาพ( �̅�= 4.64) อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และผลการปฏิบติังานไดร้ับการยอมรับจากผูร่้วมงาน( �̅�= 4.50) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅�= 4.56) โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบ้งัคบับัญชา



ปฏิบัติกับทุกคนในองค์กรอย่างยุติธรรม หรือเท่าเทียมกัน ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่า ยหน่ึง( �̅�= 4.70) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูบ้ังคบับัญชาเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการตัดสินใจในการท างานตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบ( �̅�= 4.54) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลท่ีสามารถปรึกษาหารือ ช้ีแจง หรือขอค าแนะน าในการ
ปฏิบติังานได(้ �̅�= 4.43) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้มภายในสถานท่ีท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( �̅�= 4.58) โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด คือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนในการ ปฏิบติังาน ท าให้เสียค่าใชจ้่ายซ่ึงเป็นตน้ทุนในการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด
( �̅�= 4.70) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยทั่วไปท าให้ มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน( �̅�= 4.57) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีความเห็นว่าองค์กรเป็นสถานท่ีท างานท่ีมีความสะอาดและเป็นระเบียบ( �̅�= 
4.47) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

ขอ้มูลการวิเคราะห์แบบวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นดงัน้ี 
ดา้นการติดต่อประสานงานและการส่ือสารภายในองค์กรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( �̅�= 4.79) โดยแยกย่อยแต่ละข้อท่ี

มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ องค์กรส่งเสริมและสนบัสนุนการประสานงานติดต่อส่ือสารในทุกรูปแบบ( �̅�= 4.87) อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาคือ คิดว่าการประสานงานและการส่ือสาร มีความถูกต้องชัดเจนท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน( �̅�= 4.76) อยู่ในระดับมากท่ีสุด และคิดว่าผลลัพธ์ในการประสานงานและการส่ือสารภายในองค์กรเทียบกบั
เป้าหมายท่ีวางไวส่้วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย( �̅�= 4.75) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นความสม ่าเสมอในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅�= 4.73) โดยแยกย่อยแต่ละข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ลาหรือหยุดท างานในกรณีจ าเป็นเท่านั้น( �̅�= 4.85) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ท างานตรงต่อเวลาเสมอ( �̅�= 4.71) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และจะไม่ท้ิงงานหากงานมีปัญหาหรืออุปสรรค ถึงแม้จะใช้เวลานานในการแก้ไข( �̅�= 4.62) อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( �̅�= 4.83) โดยแยกย่อยแต่ละข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด คือ ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าเป็นส่ิงท่ีท าให้คนในองค์กรอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข (�̅�= 4.93) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ แนะน าเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรเสมอ ( �̅�= 4.81) อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร( �̅�= 4.75) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต่างกัน พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไปมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี มากกว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุอื่น ๆท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต 0.05 

สมมติฐานที่ 2 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต่างกนั พบว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีแตกต่าง
กันกล่าวคือ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีข้ึนไปมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
มากกว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานอื่น ๆท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ความผูกพนัต่อองคท่ี์มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง พบว่า
ความผูกพนัต่อองค์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปางประกอบด้วย ด้านสภาพ



ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานท่ีท างานดา้นผูบ้งัคบับญัชาและด้านเพื่อนร่วมงาน มีอ านาจการพยากรณ์แม่นย าร้อยละ 70.00 โดย
เขียนสมการประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปางไดด้งัน้ี  

Y  =  3.31 + .28X3*+ .08 X2*-.04 X1* 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต่างกนั พบว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุตั้งแต่ 45 ปีข้ึนไปมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มากกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุอื่น ๆท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิต 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร

กรมชลประทาน (สามเสน) และเพื่อเปรียบเทียบระดับความเห็นความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของ
บุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมี เพศ อายุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนบุคลากรท่ีมี

สถานภาพและต าแหน่งงานต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัยะส าคญัทางสถิติ 0.05 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างกัน พบว่า

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนักล่าวคือ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีข้ึนไปมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มากกว่า

เจา้หน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ท างานอื่น ๆท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรมล กุลพญา (2556) 

เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานระดับความผูกพนัต่อองค์กรความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความผูกพนัต่อองค์กรและความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนั

ต่อองคก์รพบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 35 ปีข้ึนไปอายุงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่เป็นพนกังานฝ่ายผลิตมี

รายไดต่้อเดือนมากกว่า 10,000 บาท คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.108 ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.751 เพศของพนกังานท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนัและพบว่าอายุงานระดบัการศึกษาฝ่ายปฏิบติังานและรายได้ต่อเดือนของ

พนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมและ
รายดา้นทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นลกัษณะงานมีส่วน

เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรงมีความส าคญัระดบัสูงคือมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.602 
3. ความผูกพนัต่อองคท่ี์มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปาง พบว่าความผูกพนั

ต่อองคท่ี์มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปางประกอบดว้ย ดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้มภายใน

สถานท่ีท างานด้านผูบ้ังคบับัญชาและด้านเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์พงษ์ สร้อยเพชร 
(2557) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษทัโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึง ส่วนงาน

วิศวกรรมท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาระดับความผู กพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทัโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึงในส่วนงานวิศวกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ร
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในส่วน ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจในองค์กรความผูกพนั

ของพนกังานต่อองคก์รดา้นการทุ่มเทการท างานและความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโต



ขององค์กรโดยปัจจัยท่ีมีผลท าให้พนักงานรู้สึกผูกพนักับองค์กรเรียงล าดับคือปัจจัยของบุคลากรด้านวัฒนธรรมหรือ

จุดมุ่งหมายขององคก์รรองลงมาคือปัจจัยความส าคญัดา้นความสัมพนัธ์ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นภาวะผูน้ าปัจจัยความ
ผูกพนัองคก์รดา้นคุณภาพชีวิตปัจจัยความผูกพนัองคก์รดา้นค่าตอบแทนโดยรวมปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นลกัษณะงาน

ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นโอกาสท่ีได้รับอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขณะที่มีการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

กลุ่มอา้งอิงพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการน าไปใช้ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความผูกพนัต่อองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัล าปางท่ีสอดคล้องกับความผูกพนัต่อองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัล าปางนอกจากน้ี ยงัสามารถน าผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ใช้เป็นแนวทางส าหรับ

ผู ้ประกอบการและทีมผูบ้ริหารไปใช้ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงการท างานให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์อนัสูงสุดท่ีจะเกิดกบัองคก์รต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ  ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหารส่วนอื่น  ๆ  
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

2. ควรท าการศึกษาในประเด็นเดียวกันน้ีจ าแนกตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม   
โลจิสติกส์ กลุ่มบริการ เป็นตน้ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดร้ับมาเปรียบเทียบ  

3. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส หรืออุปสรรค ในการด าเนินงานทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดร้ับมาเปรียบเทียบ 
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