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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัเรื่อง ปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภูมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองบวัล าภู จ านวน 400 คน ใชว้ธิีการแจกแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล และสถติทิีใ่ช้
วเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สมการ
ถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จงัหวดัหนองบวัล าภู เพศหญงิ จ านวน 283 คน อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
หรือเทียบเท่า ต าแหน่งงานประเภททัว่ไป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี และมีอัตรา
เงนิเดือนตัง้แต่ 20,001 - 30,000 บาท ปัจจยัคุณภาพชีวติการท างานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร  
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ดา้นลกัษณะงานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง (β = 0.419) สง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
มากทีสุ่ด รองลงมาดา้นความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างานโดยส่วนรวม (β = 0.196) ดา้นสิง่แวดลอ้ม
ที่ถูกลกัษณะและปลอดภยั (β = 0.150) และสุดท้ายด้านลกัษณะงานมสี่วนส่งเสรมิด้านบูรณาการทาง
สงัคมของผู้ปฏิบตังิาน (β = 0.118) ตามล าดบั ในทิศทางบวก มอีิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
ค ำส ำคญั : ปัจจยัคุณภาพชวีติการท างาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 



 
 

ABSTRACT 
 
 Research on quality of work factors affecting the commitment to the organization of local 
governments employees in Nong Bua Lamphu province has a purpose. To study the quality of work 
factors affecting the commitment to the organization, the sample is local government employees in 
Nong Bua Lamphu Province. The 400 people used the questionnaire distribution method as a data 
collection tool, and statistics used to analyze data include frequency, average, percentage, standard 
deviation and hypothesis test using multiple regression analysis and Pearson correlation 
coefficient. (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

The results showed that Most of the samples were local government employees. 
In Nong Bua Lamphu Province Female: 283 Between the ages of 31 and 40, with a bachelor's 
degree or equivalent. General category positions have a working period. With salary rates ranging 
from 20,001 - 30,000 baht, the quality of work factor affects the commitment to the 
organization. Sig. is equal to 0 . 0 0 0 , which is less than the statistical significance level of 
0.05. (β = 0.419) Affects the organization's attachment the most. The work-life balance as a whole 
(β = 0.196) Characteristic and safe environment (β = 0.150). Finally, the job description contributes 
to the social integration of workers. ( β = 0 . 1 1 8 ) respectively in a positive direction. Influence the 
organization of local government employees in Nong Bua Lamphu Province. Statistically significant 
at 0.05 
  
 Keywords: Quality of Work Life Factors, Commitment to the organization, local government 
organizations  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ทรพัยากรมนุษย์ถอืได้ว่าเป็นทรพัยากรส าคญัและมคีุณค่าในการขบัเคลื่อนองค์กรให้เจรญิก้าวหน้า

และประสบความส าเร็จต้องอาศัยทรพัยากรมนุษย์เป็นตวัขบัเคลื่อน ในประเทศที่มทีรพัยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มศีกัยภาพ ประเทศนัน้ก็จะเจรญิก้าวหน้า มคีวามมัง่คัง่และมัน่คงทัง้ในทางสงัคม 
ทางเศรษฐกิจ และทางการเมือง ในทางกลับกับถ้าประเทศใดไม่มีหรือขาดทรพัยากรมนุษย์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ขาดศกัยภาพและไม่สามารถน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ ประเทศก็จะพฒันาไปได้ยากและไม่
เจรญิก้าวหน้า ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาปัจจยัอื่นๆ ประเทศต่างๆ จงึมุ่งหวงัที่
จะมทีรพัยากรมนุษยท์ีม่ศีกัยภาพมรีะบบการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีด่ ีเพื่อทีจ่ะใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาต ิ

ในองค์กรการด ารงรกัษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคญั ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรจึง
พยายามคน้หาวธิแีนวทางหรอืกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อท าใหบุ้คลากรในหน่วยงานของตนเกดิความจงรกัภกัดตี่อ
องค์กร และการพฒันาตนเองของบุคลากรเพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพมคีวามพยายาม
ปฏบิตังิานในหน้าทีข่องตนัเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รของตนหรอืเกดิความผกูพนัต่อองคก์รนัน่เอง  

บุคลากรจะปฏบิตังิานเต็มก าลงัความสามารถจะต้องมคีุณภาพชวีติในการท างานที่ด ีการปรบัปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการท างานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ถ้าคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรไม่ด ีก็จะส่งผลให้บุคลากรไม่มคีวามสุขที่จะปฏบิตังิานในหน้าที่ ไม่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยม
ต่างๆ ขององค์กร ไม่มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อ
ประโยชน์ขององคก์ร ไม่ต้องการจะเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร ในทางกลบักนัถ้าคุณภาพชวีติการท างานที่
ดจีะท าให้บุคลากรจะมคีวามรู้สกึมคีวามสุขและมคีวามพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ส่งผลต่อการปฏบิตังิาน  
มผีลสมัฤทธิส์งู คุณภาพชวีติการท างานเป็นสิง่ส าคญัทีทุ่กคนในองคก์รตอ้งการและประสงคท์ีจ่ะใหเ้กดิขึ้นใน
องค์กรของตนเอง นอกจากปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานแล้ว ความผูกพนัต่อองค์กรถอืเป็นปัจจยัหนึ่งที่
สง่ผลต่อองคก์ร ถา้องคก์รสามารถท าใหบุ้คลากรเกดิความรกั ความผกูพนั หรอืรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงขององคก์ร 
ย่อมท าให้บุคลากรเกิดการยอมรบัในเป้าหมายและค่านิยมต่างๆ ขององค์กร ทุ่มเทความสามารถในการ
ปฏบิตังิานอย่างเต็มศกัยภาพ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร และต้องการจะเป็นปฏิบตังิานอยู่กบัองค์กรต่อไป 
การดูแลเอาใจใส่ต่อทรพัยากรมนุษย์จงึเป็นเรื่องทีผู่บ้รหิารขององคก์รต้องตระหนักและใหค้วามส าคญัที่สุด 
รวมถึงดูแลเอาใจใส่กระบวนการท างาน สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
คุณภาพชวีติการท างานของบุคลากรเหล่านัน้ เพือ่เสรมิสรา้งใหส้มาชกิมคีวามผกูพนัในองคก์รมากยิง่ขึน้ 

ส าหรบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิซึง่ตอ้ง
ใชร้ะบบคุณธรรมและตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละทอ้งถิน่และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่แต่ละรูปแบบ การจดัใหม้มีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกนัเพื่อใหส้ามารถพฒันาร่วมกนั  หรอืการสบัเปลีย่น



 
 

บุคลากรระหว่างองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนัได ้(รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, 2560, หน้า 75) 
ในการบรหิารงานบุคคลตามความเหมาะสมของทอ้งถิน่แต่ละรปูแบบ อยู่ในการก ากบัดแูลของคณะกรรมการ
ระดบัต่างๆ ท าให้การบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยงัไม่เป็นอสิระมากนัก ในปัจจุบนั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงัมอีุปสรรคและประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จงึต้องรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและทกัษะใหอ้ยู่กบัองคก์ร เพื่อท าหน้าทีใ่นการบรกิาร
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ให้ได้รบัการบรกิารสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเรว็ มี
ประสทิธภิาพตามนโยบายและวตัถุประสงค์ พร้อมทัง้ต้องได้รบัความพงึพอใจจากการรบับรกิารตลอดจน
สรา้งการมสี่วนร่วมในกระบวนการก าหนดรูปแบบการปกครองใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความต้องการ
ของท้องถิ่นนัน้ๆ ในการผลักดันให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะพยายามกระท าในสิ่งที่ดีให้กับ องค์กร  
เพื่อความส าเรจ็และประโยชน์ขององค์กร มคีวามปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่เป็นสมาชกิขององค์กร 
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และน าไปสูค่วามมปีระสทิธผิลขององคก์ร 

ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานทีส่ง่ผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  เพื่อที่จะน า
ผลการวิจยัไปใช้ในการวางแผนปรบัปรุงการบริหารงานทรพัยากรบุคคลและเป็นแนวทางในการแก้ไข
คุณภาพชวีติในท างานใหข้องพนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 เพือ่ศกึษาปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานทีส่ง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
สมมติฐำนของกำรท ำวิจยั 
 สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานสง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
  
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ในการศกึษาครัง้นี้ มุ่งศกึษาปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน ตามแนวคิดของ Richard E. Walton (1973) 
ประกอบด้วย 8 ตวัแปร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ สิง่แวดล้อมที่ถูกลกัษณะและ
ปลอดภยั เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้พฒันาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ลกัษณะงานที่ส่งเสรมิ
ความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน ลกัษณะงานมสีว่นสง่เสรมิดา้นบูรณาการทางสงัคมของ



 
 

ผูป้ฏบิตังิาน ลกัษณะงานทีต่ ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรม ความสมดุลระหว่างชวีติกบั
การท างานโดยสว่นรวม ลกัษณะงานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง  

ตวัแปรตาม คอื ความผูกพนัต่อองค์กร ตามแนวคดิของ Richard M.Steers (1977) ประกอบด้วย 3 
ตวัแปร ความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้า ที่จะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชกิภาพขององคก์ร 

2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่คอื เขตจงัหวดัหนองบวัล าภู 
    ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอย่างประชากร ประชากร คอื พนักงานองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู จ านวนทัง้สิน้ 1,308 คน กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ทีท่ราบจ านวน
ที่แน่นอนประชากรมีจ านวนจ ากัดที่นับได้ (Finite Population) ได้ค านวณจากสูตร ทาโร ยามาเน  
(Taro Yamane, 1973) โดยให้ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเท่ากบั จ านวน 298 คน ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ซึง่
ถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ีด่ตีามแนวคดิของ Comrey and Lee (1992) 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

ตามหลกัการของ Richard E. Walton (1973) ซึ่งปรากฏในหนังสอื Criteria for Quality of Working 
life ไดแ้บ่งออกองคป์ระกอบส าคญัเกีย่วกบัคุณภาพชวีติการท างานไว ้8 ประการ ดงันี้ 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ การไดร้บัเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่
เพยีงพอ และตอ้งเป็นธรรม  

2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย  ผู้ปฏิบัติงานควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของการท างานที่
เหมาะสม โดยสิง่แวดล้อมทัง้ทางกายภาพและทางดา้นจติใจ และสภาพการท างานต้องไม่มลีกัษณะทีต่้อง
เสีย่งภยัจนเกนิไป ผูป้ฏบิตังิานรูส้กึสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอย่างดี เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ไดม้กีารพฒันาทกัษะ ความรู ้มโีอกาสไดท้ างานทีส่ าคญัและมคีวามหมาย การพฒันาขดีความสามารถของ
บุคคลในการท างานนี้ เป็นการใหค้วามส าคญัเกีย่วกบั การศกึษา อบรม การพฒันาการท างานและอาชพีของ
บุคคล  

4. ลกัษณะงานทีส่่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน  ช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานไดม้ี
โอกาสกา้วหน้า และมคีวามมัน่คงในอาชพีมแีนวทางหรอืโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหน้าทีท่ีส่งูขึน้ ตลอดจน
เป็นทีย่อมรบั 



 
 

5. ลกัษณะงานมสี่วนส่งเสรมิด้านบูรณาการทางสงัคมของผู้ปฏบิตังิาน การท างานร่วมกนัเป็นการที่
ผู้ปฏบิตังิานรู้สกึว่าตนเองมคีุณค่า สามารถปฏบิตังิานให้ส าเรจ็ลุล่วงได ้ยอมรบัและร่วมมอืท างาน ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และมิตรภารกับบุคคลอื่น รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
ความกา้วหน้าทีต่ ัง้อยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลกัษณะงานทีต่ ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรม หมายถงึ การปฏบิตังิานตามที่
ไดร้บัมอบหมายและแสดงออกในสทิธซิึ่งกนัและกนั หรอืเป็นการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั การ
ใหผ้ลตอบแทนและรางวลัมคีวามเป็นธรรม มโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย เสมอภาค มเีสรภีาพ
ในการพดู  

7. ความสมดุลระหว่างชวีติกบัการท างานโดยส่วนรวม ผูป้ฏบิตังิานใชช้วีติกบัการท างานอย่างสมดุล 
ตอ้งไม่ปล่อยใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัความกดดนัจากการปฏบิตังิานมากจนเกนิไป มชีัว่โมงการท างานที่ 

8. ลกัษณะงานมสีว่นเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง กจิกรรมการท างานมคีวามรบัผดิชอบต่อ
ชุมชนและสงัคม ผู้ปฏิบตัิงานมีการยอมรบัว่าองค์กรที่ตนเองปฏิบตัิงานอยู่ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  
ทัง้ในดา้นผลผลติ การจ ากดัของเสยี การรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัควำมผกูพนั 

รชิารด์ เอม็ เสตยีร์ (Richard M.Steers, 1977) ความผูกพนัต่อองคก์รเป็นความรูส้กึของบุคลากรใน
องค์กรที่แสดงตนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนักบัองค์กร มเีป้าหมายที่เหมอืนกนัของบุคลากร ประกอบด้วย 
3 ประการคอื 

1.  ความเชื่อมัน่อย่างแรงกลา้ ทีจ่ะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
2.  ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือ่ประโยชน์ขององคก์ร 
3.  ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะด ารงไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิภาพขององคก์ร 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตวัอย่ำง 
 การศึกษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษา ผู้วจิยัได้เลือกประชากรส าหรบัการวิจยัในครัง้นี้ คอื พนักงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู มจี านวน 1,308 ราย ส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถาม 
การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัทราบจ านวนประชากรทัง้หมด และเลอืกระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ผูว้จิยัเลอืกใช้
สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane (1973,p.886) ใช้สูตรค านวณได้
จ านวณตวัอย่างจากการค านวณ 306 คน ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน แลว้ใชว้ธิกีารสุม่
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่งประเภทของประชากรออกเป็นแต่ละพืน้ที่แล้ว
จงึสุม่ตวัอย่างในแต่ละพืน้ที ่ 



 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ แบ่งได้เป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สว่นที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัคุณภาพชวีติการท างาน ส่วนที่  3 แบบสอบถามความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ร สว่นที ่4 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
วิธีกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคณุภำพเคร่ืองมือ 

 การสร้างเครือ่งมือวิจยั 
 1. ศกึษางานวจิยัและเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามที่จดัท าเสนออาจารย์ที่ปรกึษา เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามค าแนะน า 
 3. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั จ านวน 40 คน 
เพื่อหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) โดยได้ ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า
ของครอนบาค Cronbach's alpha coefficient) ภาพรวมทัง้หมด เท่ากบั 0.957 ซึ่งถอืว่าแบบสอบถามนี้มี
ความน่าเชื่อถอืและสามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูได้ 
 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
  เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจะต้องมคีวามเทีย่งตรงและเชื่อถอืไดด้งันัน้เมื่อสร้างแบบสอบถาม
เสรจ็สมบูรณ์ ผูศ้กึษาท าทดสอบหาค่าความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ ดงันี้ 
  1. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ เรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นในด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเทีย่งตรงตามโครงสร้างและความเที่ยงตรง
เชงิพยากรณ์ 
 2. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจรงิที่มี
คุณสมบตัิใกล้เคยีงกบัประชากรที่ใช้ในการวจิยั จ านวน 40 คน น ามาวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) โดยตอ้งไดค้วามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึง่
ในส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างาน ได้ค่าสมัประสิทธิอ์ ัลฟ่ า
ของครอนบาค Cronbach's alpha coefficient) เท่ากบั 0.951 ส่วนที ่3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร ไดค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบาค Cronbach's alpha coefficient) เท่ากบั 0.880 
ถอืว่าค่าทีไ่ดเ้ป็นค่าทีม่คีวามเชื่อมัน่สามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิไดก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
 

ผลกำรวิจยั 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทัว่ไป  
ผลการศึกษาพบว่ า  กลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ เ ป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู เพศหญิงจ านวน 283 คน คดิเป็นร้อยละ 70.75   อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี 



 
 

จ านวน 194 คน คดิเป็นร้อยละ 48.50  จบการศึกษาในระดบัปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่า จ านวน 255 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 63.75ต าแหน่งงานประเภททัว่ไปจ านวน 191 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.75  มรีะยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 189 คน คดิเป็นร้อยละ 47.25   และมอีตัราเงนิเดือนตัง้แต่ 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.00 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัด้ำนคณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน  

 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติในการท างาน
ของโดยรวมแล้วปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั
หนองบวัล าภู มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.28, SD = 0.550) และเมื่อพจิารณารายดา้นตามล าดบั
ค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านลกัษณะงานมสี่วนเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กับสงัคมโดยตรง (x̅ = 4.60, SD = 0.590)  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (x̅ = 4.48, SD = 0.674)  
ดา้นลกัษณะงานทีต่ ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรม (x̅ = 4.39, SD = 0.604) ดา้นเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏบิตังิานได้พฒันาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างด ี(x̅ = 4.37, SD = 0.672) ด้านลกัษณะ
งานที่ส่งเสรมิความเจรญิเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผู้ปฏบิตัิงาน (x̅ = 4.34, SD = 0.752) ด้านลกัษณะ
งานมสี่วนส่งเสรมิด้านบูรณาการทางสงัคมของผู้ปฏบิตังิาน (x̅ = 4.28, SD = 0.625) ด้านลกัษณะงานที่
ส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผู้ปฏบิตังิาน (x̅ = 4.23, SD = 0.553) อยู่ในระดบัมากที่สุด 
และดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ (x̅ = 3.82, SD = 0.717) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเก่ียวกบัควำมผกูพนัต่ององคก์ร 
 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัความสุขในการท างาน โดยรวมแลว้
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู มคี่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด (x̅ = 4.48, SD = 0.542) และเมื่อพจิารณารายดา้นตามล าดบัค่าเฉลีย่ พบว่า ความเตม็ใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร (x̅ = 4.62, SD = 0.565) ความเชื่อมัน่อย่างแรง
กล้า ที่จะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (x̅ = 4.60, SD = 0.574) และความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร (x̅ = 4.21, SD = 0.677) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดบั 
กำรทดสอบสมมติฐำน 

 ตัวแปรอิสระ มีมีความเหมาะสมมากในการน ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ตัวแปรตาม  (Y) มีระดับ
ความสมัพนัธ์กนัสงู ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ อยู่ที ่0.771 (R = 0.771) และสามารถพยากรณ์ปัจจยั
คุณภาพชวีติการท างานทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดัหนองบัวล าภู คือ ร้อยละ 58.6 (Adjusted R2 = 0.586) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นโดย
ก าหนดสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 



 
 

 H0 : ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ ไม่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู อย่างมนียัส าคญั  
 H1 : มอีย่างน้อย 1 ปัจจยัทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู อย่างมนียัส าคญั  
 จากการทดสอบที่ก าหนดระดบันัยส าคญัที่ 0.05 นัน้ ผลจากการทดสอบได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.000  
ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ก าหนด ดงันัน้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรบั H1 นัน่คอื ตวัแปรอิสระอย่างน้อย  
1 ตวั สามารถน ามาใชใ้นการพจิารณาความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดัหนองบวัล าภูได ้อย่างมนียัส าคญั F = 71.502, P < 0.05 
สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 : ปัจจยัคณุภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 จากการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติการท างานมผีลต่อความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตาม
สมมตฐิาน 
 

กำรอภิปรำยผล 
 

 จากการวิจยัเรื่อง ปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานสง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดงันี้  
จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานและความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพชีวติในการท างาน ทัง้  
8 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับความสัมพันธ์กันสูง  (R = 0.771) กับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิาน เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลกัษณะงานมสี่วนเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กบั
สงัคมโดยตรง (β = 0.419) ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รมากทีสุ่ด รองลงมาดา้นความสมดุลระหว่างชวีติ
กบัการท างานโดยส่วนรวม (β = 0.196) ด้านสิง่แวดล้อมที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย (β = 0.150) และ
สุดท้ายด้านลกัษณะงานมสี่วนส่งเสรมิด้านบูรณาการทางสงัคมของผู้ปฏิบตังิาน (β = 0.118) ตามล าดบั  
ในทศิทางบวก มอีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั
หนองบัวล าภู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถได้เป็นอย่างดี (β = 0.077) ด้านลกัษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการ
ยุตธิรรม (β = -0.065) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ (β = 0.026) ด้านลกัษณะงานที่ส่งเสรมิ



 
 

ความเจรญิเตบิโตและความมัน่คงให้แก่ผู้ปฏบิตังิาน (β = -0.011) ไม่มอีทิธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจยั  
   จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสูง 
กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัหนองบัวล าภู อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 มคี่าความสมัพนัธ์เท่ากบั 0.771 แสดงให้เหน็ว่าพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชวีติการท างานมากทีสุ่ด และคุณภาพชวีติการท างานมผีลท าให้เกดิ
ความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัหนองบวัล าภูมากทีสุ่ดเช่นกนั 
ดงันัน้ผูบ้รหิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงึควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างาน ใน
ดา้นของค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ จดัสิง่แวดลอ้มของทีท่ างานทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั มกีาร
เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถ ส่งเสรมิความเจรญิเตบิโตและความมัน่คง ส่งเสรมิ
ด้านบูรณาการทางสงัคม ลกัษณะของงานตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุติธรรม มคีวาม
สมดุลระหว่างชวีติกบัการท างาน มสี่วนเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม เพื่อเสรมิสร้างให้พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามเชื่อมัน่ที่จะยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มคีวามเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามท าเพือ่ประโยชน์ขององคก์ร และมคีวามตอ้งการทีจ่ะเป็นสมาชกิภาพขององคก์รต่อไป ปัจจยั
เหล่านี้จะสง่ผลท าใหพ้นกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามผกูพนัต่อองคก์ร  
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
แยกตามต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ ต าแหน่งประเภททัว่ไป ต าแหน่งประเภทวชิาการ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ต าแหน่งประเภทบรหิาร 

 2. ควรจดัท าวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เพื่อให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทุกต าแหน่งงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้มสี่วนร่วมในการหาแนวทางการพฒันาความผูกพนัต่อองคก์ร ซึ่งจะน าไปสู่
การพฒันารปูแบบความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 3. ควรมกีารศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมว่ามปัีจจยัอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น ปัจจยัด้านลกัษณะของงาน ปัจจยัด้านประสบการณ์การท างาน 
เป็นตน้ 
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