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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัดล าปาง
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพทาการงานขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดลาปาง และ 2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง
ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปางความ
ผูกพันต่อองค์กร ที่มีผลประสิ ทธิภาพการทางานมากที่สุด คือ ด้านเพื่อนร่ วมงาน ด้านผูบ้ งั คับบัญชาด้านสภาพสิ่ งแวดล้อม
ภายในสถานที่ทางาน และระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ด้านการติดต่อประสานงานและการสื่ อสาร
ภายในองค์กร ด้านความสม่าเสมอในการทางาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า สมมติ ฐ านที่ 1 เจ้า หน้ า ที่ ที่ มีอ ายุแ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบัติ งานของเจ้า หน้า ที่แ ตกต่างกัน
กล่าวคือเจ้าหน้าที่ที่มีอายุต้งั แต่ 45 ปี ขึ้นไปมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มี อายุ
อื่น ๆ สมมติฐานที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ า ที่ที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานอื่น ๆ สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ท างานขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวั ดลาปาง พบว่ า ประกอบด้ว ย ด้า นสภาพสิ่ งแวดล้อมภายในสถานที่ท างานด้าน
ผูบ้ งั คับบัญชาและด้านเพื่อนร่ วมงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 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.

Keywords : Organizational Engagement , Affecting Performance , Lampang Provincial Administrative
Organization

บทนา
ความผูกพันในองค์กรมีความสาคัญต่อความสาเร็จและความเจริ ญก้าวหน้าขององค์กรเพราะทาให้องค์กรได้มาซึ่ ง
พลังงานที่ทุ่มเทกาลังกายกาลังใจและตั้งใจทางานอย่างเต็มที่เต็มใจและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานกับองค์กรทาให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์มากมายทั้งด้านอัตราการขาดงานอัตราการลาออกหรื อเปลี่ยนงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่ อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยมีความผูกพัน
ขององค์กรคือความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรมีความรักความภาคภูมิใจและเอาใจใส่ ต่อองค์กรรู ้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งและมี
ความเชื่อมัน่ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอย่างเต็มใจและเสี ยสละความสุขส่วนตัวเพื่อเป้าหมายและต้องการที่จะ
ดารงไว้ซ่ ึงการเป็ นสมาชิกขององค์กรนั้นตลอดไป
ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปางอีกทั้งยังมี
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งแวดล้อมสถานที่ทางาน หรื อเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และยัง
มีปัจจัยหนึ่งที่จะเป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็นแต่อาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดลาปาง ได้แก่ เวลาในการทางาน ประสบการณ์การทางาน และเจตคติกบั งานจากเป้าหมายในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดความผูกพันต่อองค์กร โดยตรงซึ่ งส่ งผลต่อคุณภาพของงานด้วย
คุณภาพของการทางานจะออกมามีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้หรื อก็อาจจะมีปัจจัยอื่น
มากกว่านี้ก็เป็ นได้อีกครั้งทุก ๆ เป้าหมายและ ทุก ๆ ปัจจัยล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงถึงกันโดยปลายทางจะอยู่ที่ประสิ ทธิ ภาพ
และคุณภาพในการทางานยกตัวอย่าง เช่น การให้ผลตอบแทนจะเชื่ อมโยงไปถึงประสบการณ์ในการทางาน หรื อเวลาใน
การทางานให้บรรลุเป้าหมายที่แต่ละองค์กรกาหนดไว้
ความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคคลหรื อว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะความผูกพันเป็ นสิ่ งที่แสดงออกหรื อ เป็ น
ตัวบ่งชี้ถึงความรักความภาคภูมิใจและการยึดมัน่ ในกฎหมายและอุดมการณ์ขององค์กรอันเป็ นผลให้บุคลากรที่มีความเต็ม
ใจที่จะทางานเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กรตลอดจนมีความปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกต่อไปและให้โอกาส
กับความก้าวหน้าในการทางาน การให้โอกาสแสดงความเห็นและการยอมรับฟังสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่สร้างความพึง
พอใจในการทางานและมีความสาคัญที่ไม่ ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือความผูกพันต่อองค์กร
ดังนั้นผูว้ ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์การบริ หาร
ส่ ว นจัง หวัดล าปาง โดยผู ้วิ จัย ได้ เ ลื อ กการศึ ก ษาวิ จัย คื อ 1) ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล 2) ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร และ 3)
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพทาการงานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยผูว้ ิจัยได้มุ่งศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ลาปาง
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ในองค์การริ หารส่วนจังหวัดลาปาง
ตั้งอยู่เลขที่ 621 หมู่ที่ 2 ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 52130 ทั้งหมดมีจานวน 530 คน กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่
ในองค์การริ หารส่วนจังหวัดลาปางตั้งอยู่เลขที่ 621 หมู่ที่ 2 ตาบลศาลา อาเภอเกาะคาจังหวัดลาปาง 52130 จานวน 400 คน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการปกครองขององค์กรของเจ้าหน้าที่และยังกลับมาร่ วมกิจกรรมหรื อช่วยงาน
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง
3. นาผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลบุคคลขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดลาปาง
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์การ คือ การที่บุคคลมีความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความเต็มใจและมุ่งมัน่ ที่จะ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์การและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยไม่คิดที่จะ ทิ้งองค์การไป
ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึงความรู ้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์กรต่อองค์กรยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตนเองและส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ซ่ ึงความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย
1.ความรู ้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. การยอมรับว่าเป้าหมายและนโยบายในการบริ หารขององค์กร
3. การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร
4. ความภาคภูมิใจที่จะได้เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
5. กองใหญ่ในอนาคตขององค์กรและ
6. ความต้องการที่จะดารงความเป็ นบุคลากรขององค์กรต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสาคัญต่อการทางานขององค์กรในปัจจุบนั เพราะการสร้างประสิ ท ธิ ภาพ
ในการทางานเป็ นการนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่องค์กร
กาหนดเป้าหมายเอาไว้ การดาเนินงานในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรภาครัฐหรื อองค์กรภาคเอกชน ล้วนจาเป็ นต้องปรับตัว
เพื่อความอยู่รอดและเจริ ญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง หลายองค์กรพบว่าความ

ได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน (Competency Advantage)ที่สาคัญมาจากประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร ที่
สามารถเรี ยนรู ้ถึงสถานการณ์แนวคิด เทคนิ คการดาเนิ นงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก ตลอดจนการเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนกันภายในองค์กร
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่าความสาคัญของ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติง าน คื อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและวิ ธี ก ารท างานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้วสั ดุแ รงงานเครื่ องจัก รที่ ดิน เงินทุนพลังงานและข้อสนเทศตลอดจนการปรับ ปรุ งสถานที่ แ ละ
สภาพแวดล้อมการทางานที่ดีส่งผลต่อกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและต้นทุนต่า
กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง เป็ น
งานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ (Questionnaire) ในการศึกษาวิจยั ประกอบ
กับการใช้โปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับสรุ ปผลการวิจยั เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจยั ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผล
ต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดที่พฒ
ั นาจากวรรณกรรมและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดความผูกพันต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการแจกแบบสอบถามออนไลน์จานวน 400 ชุด ให้กบั กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ในองค์การริ หารส่วนจังหวัดลาปางตั้งอยู่เลขที่ 621 หมู่ที่ 2 ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 52130 และได้
จากการค้นคว้า และรวบรวมเอกสาร และแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่าง ๆ รวมถึงผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จ รู ปโดยได้นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ เก็ บ
รวบรวม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และแจกแจงความถี่ ใช้สาหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อแสดงภาพรวมสาหรับความคิดเห็นที่มีต่อแต่
ละคาถามและระดับความคิดเห็นรวมของทุกคาถามในแต่ละด้าน เป็ นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และอธิ บายเกี่ยวกั บความ
ผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง
2. สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) และ
ใช้วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression) เพื่อการสร้างสมการถดถอย
ผลการวิจัย
ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การ
ทางานนับถึงปัจจุบนั และรายได้ประจาต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเป็ นเพศหญิงจานวน 257 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 64.3มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ สูงกว่าจานวน
332 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.0มีประสบการณ์การทางานนับถึงปัจจุบนั อยู่ระหว่าง 5-10 ปี จานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ62.0
และมีรายได้ประจาต่อเดือน20,001 – 30,000 บาทจานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.8
ข้อมูลการวิเคราะห์แบบวัดความผูกพันต่อองค์กรเป็ นดังนี้
ด้านเพื่อนร่ วมงานอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅= 4.65) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การยกย่องจาก
ผูร้ ับบริ การและผูร้ ่ วมงานเป็ นสิ่ งที่ อยากได้รับเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่( 𝐱̅= 4.79) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อนร่ วมงาน
ให้ความเคารพและรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ( 𝐱̅= 4.64) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และผลการปฏิบตั ิงานได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงาน( 𝐱̅= 4.50) อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านผูบ้ งั คับบัญชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅= 4.56) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบ้ งั คับบัญชา

ปฏิ บัติกับ ทุ ก คนในองค์ก รอย่ างยุ ติธรรม หรื อ เท่ า เที ย มกัน ไม่ เข้า ข้า งฝ่ ายใดฝ่ า ยหนึ่ ง( 𝐱̅= 4.70) อยู่ ใ นระดับ มากที่สุด
รองลงมาคือ ผูบ้ ังคับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการตัดสิ นใจในการทางานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ( 𝐱̅= 4.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นบุคคลที่สามารถปรึ กษาหารื อ ชี้แจง หรื อขอคาแนะนาในการ
ปฏิบตั ิงานได้( 𝐱̅= 4.43) อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านสภาพสิ่ งแวดล้อมภายในสถานที่ทางานอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅= 4.58) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ ปฏิบตั ิงาน ทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายซึ่งเป็ นต้นทุนในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
( 𝐱̅= 4.70) อยู่ในระดับมากที่สุ ด รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมขององค์ก รโดยทั่ว ไปทาให้ มีความกระตือรื อร้น ในการ
ปฏิบตั ิงาน( 𝐱̅= 4.57) อยู่ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่าองค์กรเป็ นสถานที่ทางานที่มีความสะอาดและเป็ นระเบียบ( 𝐱̅=
4.47) อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลการวิเคราะห์แบบวัดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเป็ นดังนี้
ด้านการติดต่อประสานงานและการสื่ อสารภายในองค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅= 4.79) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์กรส่ งเสริ มและสนับสนุนการประสานงานติดต่อสื่ อสารในทุกรู ปแบบ( 𝐱̅= 4.87) อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ คิดว่าการประสานงานและการสื่ อสาร มีความถูกต้องชัดเจนทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการ
ปฏิบัติงาน( 𝐱̅= 4.76) อยู่ในระดับมากที่สุด และคิดว่าผลลัพธ์ในการประสานงานและการสื่ อสารภายในองค์กรเทียบกับ
เป้าหมายที่วางไว้ส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย( 𝐱̅= 4.75) อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านความสม่าเสมอในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅= 4.73) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ลาหรื อหยุดทางานในกรณี จาเป็ นเท่านั้น( 𝐱̅= 4.85) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ทางานตรงต่อเวลาเสมอ( 𝐱̅= 4.71)
อยู่ในระดับมากที่สุด และจะไม่ทิ้งงานหากงานมีปัญหาหรื ออุปสรรค ถึงแม้จะใช้เวลานานในการแก้ไข( 𝐱̅= 4.62) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ( 𝐱̅= 4.83) โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าเป็ นสิ่ งที่ทาให้คนในองค์กรอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุ ข (𝐱̅= 4.93) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ แนะนาเพื่อนร่ วมงานให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กรเสมอ ( 𝐱̅= 4.81) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร( 𝐱̅= 4.75) อยู่ในระดับมากที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 เจ้า หน้ า ที่ ที่ มี อ ายุ ต่างกันมีผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติงานของเจ้า หน้า ที่ ต่างกัน พบว่า
เจ้าหน้าที่ที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไปมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอายุอื่น ๆที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิต 0.05
สมมติฐานที่ 2 เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า หน้ า ที่
ต่างกัน พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่ าง
กันกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานอื่น ๆที่ระดับนัยสาคัญทางสถิต 0.05
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันต่อองค์ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง พบว่า
ความผูกพันต่อองค์ที่มีผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทางานขององค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัดลาปางประกอบด้ว ย ด้านสภาพ

สิ่ งแวดล้อมภายในสถานที่ทางานด้านผูบ้ งั คับบัญชาและด้านเพื่อนร่ วมงาน มีอานาจการพยากรณ์แม่นยาร้อยละ 70.00 โดย
เขียนสมการประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปางได้ดงั นี้
Y = 3.31 + .28X3*+ .08 X2*-.04 X1*
สรุปและอภิปรายผล
1. เจ้าหน้าที่ที่มีอายุต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างกัน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือเจ้าหน้าที่ที่มีอายุต้งั แต่ 45 ปี ขึ้นไปมี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านของเจ้า หน้าที่ มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอายุอื่ น ๆที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ต 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) เพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
กรมชลประทาน (สามเสน) และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความเห็นความคิดเห็น เกี่ยวกับปั จจัย ที่ส่งผลต่อความผูกพัน ของ
บุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ส่ วนบุคลากรที่มี
สถานภาพและตาแหน่งงานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั ยะสาคัญทางสถิติ 0.05
2. เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างกัน พบว่า
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันกล่าวคือ
เจ้า หน้ า ที่ ที่ มี ประสบการณ์ท างานมากกว่ า 10 ปี ขึ้ น ไปมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่ มากกว่า
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานอื่น ๆที่ระดับนัยสาคัญทางสถิต 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิรมล กุลพญา (2556)
เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ระดับคุณภาพชี วิตในการทางานระดับความผูกพันต่อองค์กรความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ 35 ปี ขึ้นไปอายุงานตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไปส่วนใหญ่เป็ นพนักงานฝ่ ายผลิตมี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
3.108 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.751 เพศของพนักงานที่แตกต่ าง
กันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ไม่แตกต่างกันและพบว่าอายุงานระดับการศึกษาฝ่ ายปฏิบตั ิงานและรายได้ต่อเดื อนของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมและ
รายด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านลักษณะงานมีส่วน
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรงมีความสาคัญระดับสูงคือมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.602
3. ความผูกพันต่อองค์ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง พบว่าความผูกพัน
ต่อองค์ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปางประกอบด้วย ด้านสภาพสิ่ งแวดล้อมภายใน
สถานที่ทางานด้านผูบ้ ังคับบัญชาและด้านเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์พงษ์ สร้อยเพชร
(2557) ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งหนึ่ ง ส่ วนงาน
วิ ศ วกรรมที่ ท างานในเขตกรุ งเทพมหานคร ศึ ก ษาระดับ ความผู กพันต่ อ องค์ก รของพนัก งานบริ ษทั โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งหนึ่งในส่วนงานวิศวกรรมในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในส่ วน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจในองค์กรความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กรด้านการทุ่มเทการทางานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านความมีส่วนร่ วมในการเติบ โต

ขององค์กรโดยปั จ จัย ที่มีผ ลท าให้ พนัก งานรู ้สึ กผู กพัน กับ องค์กรเรี ยงลาดับ คือ ปั จ จัย ของบุ ค ลากรด้านวัฒนธรรมหรื อ
จุดมุ่งหมายขององค์กรรองลงมาคือปัจจัยความสาคัญด้านความสัมพันธ์ปัจจัยความผูกพันองค์กรด้านภาวะผูน้ าปัจจัยความ
ผูกพันองค์กรด้านคุณภาพชีวิตปัจจัยความผูกพันองค์กรด้านค่าตอบแทนโดยรวมปัจจัยความผูกพันองค์กรด้านลักษณะงาน
ปัจจัยความผูกพันองค์กรด้านโอกาสที่ได้รับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่มีการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
กลุ่มอ้างอิงพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการนาไปใช้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดลาปางที่สอดคล้องกับความผูกพันต่อองค์กรและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปางนอกจากนี้ ยังสามารถนาผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้เป็ นแนวทางสาหรับ
ผู ้ป ระกอบการและทีม ผูบ้ ริ ห ารไปใช้ป ระกอบการพิจ ารณาและปรั บ ปรุ งการท างานให้ป ระสบความสาเร็ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์อนั สูงสุดที่จะเกิดกับองค์กรต่อไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์การบริ หารส่วนอื่น ๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรทาการศึกษาในประเด็นเดียวกันนี้ จาแนกตามประเภทกลุ่มธุ รกิจ เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม
โลจิสติกส์ กลุ่มบริ การ เป็ นต้น เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาเปรี ยบเทียบ
3. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส หรื ออุปสรรค ในการดาเนินงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาเปรี ยบเทียบ
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