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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานที่
ส่งผลต่อ ความผูก พันต่อ องค์ก ร กลุ่ มตัว อย่าง คือ พนักงานองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นในเขตจัง หวัด
หนองบัวลาภู จานวน 400 คน ใช้วธิ ีการแจกแบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใ่ี ช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพนั ก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในเขต
จังหวัดหนองบัวลาภู เพศหญิง จานวน 283 คน อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือ เทียบเท่า ต าแหน่ งงานประเภททัวไป
่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติง านน้ อ ยกว่า 10 ปี และมีอ ัต รา
เงินเดือนตัง้ แต่ 20,001 - 30,000 บาท ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กร
ค่ า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อ ยกว่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้า น พบว่า
ด้านลักษณะงานมีสว่ นเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (β = 0.419) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
มากทีส่ ุด รองลงมาด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม (β = 0.196) ด้านสิง่ แวดล้อม
ที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (β = 0.150) และสุดท้ายด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทาง
สังคมของผู้ปฏิบตั งิ าน (β = 0.118) ตามลาดับ ในทิศทางบวก มีอิทธิพลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
คำสำคัญ : ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางาน, ความผูกพันต่อองค์กร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

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

บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ทรัพยากรมนุ ษย์ถอื ได้ว่าเป็ นทรัพยากรสาคัญและมีคุณค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
และประสบความสาเร็จต้องอาศัย ทรัพยากรมนุ ษ ย์เป็ นตัวขับเคลื่อ น ในประเทศที่มที รัพยากรมนุ ษ ย์ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ ประเทศนัน้ ก็จะเจริญก้าวหน้า มีความมังคั
่ งและมั
่
นคงทั
่
ง้ ในทางสังคม
ทางเศรษฐกิจ และทางการเมือ ง ในทางกลับกับถ้าประเทศใดไม่มีหรือ ขาดทรัพยากรมนุ ษ ย์ท่ีมีค วามรู้
ความสามารถ ขาดศักยภาพและไม่สามารถนามาใช้ ให้เกิดประโยชน์ ประเทศก็จะพัฒนาไปได้ยากและไม่
เจริญก้าวหน้า ทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัยหลักทีท่ าให้เกิดการพัฒนาปั จจัยอื่นๆ ประเทศต่างๆ จึงมุ่งหวังที่
จะมีทรัพยากรมนุษย์ทม่ี ศี กั ยภาพมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทด่ี ี เพื่อทีจ่ ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ
ในองค์กรการดารงรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ในปั จจุบันหลายๆ องค์กรจึง
พยายามค้นหาวิธแี นวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทาให้บุคลากรในหน่วยงานของตนเกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กร และการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค วามพยายาม
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตันเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรของตนหรือเกิดความผูกพันต่อองค์กรนัน่ เอง
บุคลากรจะปฏิบตั งิ านเต็มกาลังความสามารถจะต้องมีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ดี การปรับปรุงคุณภาพ
ชีว ิต ในการท างานจึง มีผ ลต่อ การปฏิบัติง านของบุค ลากรในองค์ก ร ถ้าคุ ณภาพชีว ิต ในการท างานของ
บุคลากรไม่ดี ก็จะส่งผลให้บุคลากรไม่มคี วามสุขที่จะปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ไม่ ยอมรับเป้ าหมายและค่านิยม
ต่ า งๆ ขององค์ก ร ไม่ มีค วามเต็ม ใจที่จ ะทุ่ ม เทความสามารถในการปฏิบัติง านอย่ า งเต็ม ศักยภาพเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร ไม่ต้องการจะเป็ นสมาชิกภาพขององค์กร ในทางกลับกันถ้าคุณภาพชีวติ การทางานที่
ดีจะทาให้บุคลากรจะมีความรู้สกึ มีความสุขและมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน
มีผลสัมฤทธิสู์ ง คุณภาพชีวติ การทางานเป็ นสิง่ สาคัญทีท่ ุกคนในองค์กรต้องการและประสงค์ทจ่ี ะให้เกิดขึ้นใน
องค์กรของตนเอง นอกจากปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานแล้ว ความผูกพันต่อองค์กรถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อองค์กร ถ้าองค์กรสามารถทาให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพัน หรือรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
ย่อมทาให้บุคลากรเกิดการยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมต่างๆ ขององค์กร ทุ่มเทความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ต่อ องค์กร และต้องการจะเป็ นปฏิบตั งิ านอยู่กบั องค์กรต่อไป
การดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์จงึ เป็ นเรื่องทีผ่ บู้ ริหารขององค์กรต้องตระหนักและให้ความสาคัญที่สุด
รวมถึงดูแลเอาใจใส่กระบวนการทางาน สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรเหล่านัน้ เพือ่ เสริมสร้างให้สมาชิกมีความผูกพันในองค์กรมากยิง่ ขึน้
สาหรับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ต้อง
ใช้ระบบคุณธรรมและต้องคานึงถึงความเหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ แต่ละรูปแบบ การจัดให้มมี าตรฐานทีส่ อดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน หรือการสับเปลีย่ น

บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้วยกันได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 75)
ในการบริหารงานบุคคลตามความเหมาะสมของท้องถิน่ แต่ละรูปแบบ อยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการ
ระดับต่างๆ ทาให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยังไม่เป็ นอิสระมากนัก ในปั จจุบนั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอุปสรรคและประสบปั ญหาการขาดแคลนบุคลากร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จึงต้องรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและทักษะให้อยู่กบั องค์กร เพื่อทาหน้าทีใ่ นการบริการ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ให้ได้รบั การบริการสาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์ พร้อมทัง้ ต้องได้รบั ความพึงพอใจจากการรับบริการตลอดจน
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดรูปแบบการปกครองให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ
ของท้อ งถิ่น นัน้ ๆ ในการผลัก ดัน ให้บุ ค ลากรมีค วามเต็ม ใจที่จ ะพยายามกระท าในสิ่ง ที่ดีใ ห้กับ องค์ ก ร
เพื่อความสาเร็จและประโยชน์ขององค์กร มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงอยู่เป็ นสมาชิกขององค์กร
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสูค่ วามมีประสิทธิผลขององค์กร
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษา ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานทีส่ ง่ ผลต่อความ
ผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขตจัง หวัด หนองบัว ล าภู เพื่อ ที่จ ะน า
ผลการวิจยั ไปใช้ใ นการวางแผนปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากรบุค คลและเป็ นแนวทางในการ แก้ไข
คุณภาพชีวติ ในทางานให้ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
เพือ่ ศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
สมมติ ฐำนของกำรทำวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ขอบเขตของกำรวิ จยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ มุ่งศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตั ว แปรต้ น คื อ ปั จจัย คุ ณ ภาพชี ว ิ ต การท างาน ตามแนวคิ ด ของ Richard E. Walton (1973)
ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ สิง่ แวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย เปิ ดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้พฒ
ั นาความรู้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี ลักษณะงานที่ส่งเสริม
ความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ลักษณะงานมีสว่ นส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของ

ผูป้ ฏิบตั งิ าน ลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม ความสมดุลระหว่างชีวติ กับ
การทางานโดยส่วนรวม ลักษณะงานมีสว่ นเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวคิดของ Richard M.Steers (1977) ประกอบด้วย 3
ตัวแปร ความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดารงไว้ซ่งึ ความเป็ น
สมาชิกภาพขององค์กร
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ เขตจังหวัดหนองบัวลาภู
ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากร ประชากร คือ พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู จานวนทัง้ สิน้ 1,308 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ทท่ี ราบจานวน
ที่ แ น่ น อนประชากรมีจ านวนจ ากัด ที่ นั บ ได้ (Finite Population) ได้ ค านวณจากสู ต ร ทาโร ยามาเน
(Taro Yamane, 1973) โดยให้ค วามผิดพลาดไม่เ กิน 5% ด้ว ยความเชื่อ มัน่ 95% ดังนัน้ ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เท่ากับ จานวน 298 คน ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึง่
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ตี ามแนวคิดของ Comrey and Lee (1992)
แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
ตามหลักการของ Richard E. Walton (1973) ซึ่งปรากฏในหนังสือ Criteria for Quality of Working
life ได้แบ่งออกองค์ประกอบสาคัญเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทางานไว้ 8 ประการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ การได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่นื ที่
เพียงพอ และต้องเป็ นธรรม
2. สิ่งแวดล้อ มที่ถู กลัก ษณะและปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของการทางานที่
เหมาะสม โดยสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางกายภาพและทางด้านจิตใจ และสภาพการทางานต้องไม่มลี กั ษณะทีต่ ้อง
เสีย่ งภัยจนเกินไป ผูป้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ สะดวกสบาย และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
3. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้พฒ
ั นาความรู้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ได้มกี ารพัฒนาทักษะ ความรู้ มีโอกาสได้ทางานทีส่ าคัญและมีความหมาย การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลในการทางานนี้ เป็ นการให้ความสาคัญเกีย่ วกับ การศึกษา อบรม การพัฒนาการทางานและอาชีพของ
บุคคล
4. ลักษณะงานทีส่ ่งเสริมความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ช่วยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้มี
โอกาสก้าวหน้า และมีความมันคงในอาชี
่
พมีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งหน้าทีท่ ส่ี งู ขึน้ ตลอดจน
เป็ นทีย่ อมรับ

5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบตั งิ าน การทางานร่วมกันเป็ นการที่
ผู้ปฏิบตั งิ านรู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบตั งิ านให้สาเร็จลุล่วงได้ ยอมรับและร่วมมือทางาน ช่วยให้
ผู้ป ฏิบัติง านได้มีโ อกาสสร้า งความสัม พัน ธ์แ ละมิต รภารกับ บุ ค คลอื่น รวมถึง โอกาสที่เ ท่ า เทีย มกัน ใน
ความก้าวหน้าทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของระบบคุณธรรม
6. ลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม หมายถึง การปฏิบตั งิ านตามที่
ได้รบั มอบหมายและแสดงออกในสิทธิซ่งึ กันและกัน หรือเป็ นการกาหนดแนวทางในการทางานร่วมกัน การ
ให้ผลตอบแทนและรางวัลมีความเป็ นธรรม มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย เสมอภาค มีเสรีภาพ
ในการพูด
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม ผูป้ ฏิบตั งิ านใช้ชวี ติ กับการทางานอย่างสมดุล
ต้องไม่ปล่อยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั ความกดดันจากการปฏิบตั งิ านมากจนเกินไป มีชวโมงการท
ั่
างานที่
8. ลักษณะงานมีสว่ นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง กิจกรรมการทางานมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม ผู้ปฏิบตั ิงานมีก ารยอมรับว่า องค์กรที่ต นเองปฏิบตั ิงานอยู่ มีความรับผิดชอบต่อ สังคม
ทัง้ ในด้านผลผลิต การจากัดของเสีย การรักษาสิง่ แวดล้อม
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมผูกพัน
ริชาร์ด เอ็ม เสตียร์ (Richard M.Steers, 1977) ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นความรูส้ กึ ของบุคลากรใน
องค์กรที่แสดงตนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ องค์กร มีเป้ าหมายที่เหมือนกันของบุคลากร ประกอบด้ว ย
3 ประการคือ
1. ความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้า ทีจ่ ะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร
2. ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือ่ ประโยชน์ขององค์กร
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นสมาชิกภาพขององค์กร
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
กำรกำหนดประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษา ผู้วจิ ยั ได้เลือกประชากรสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู มีจานวน 1,308 ราย สารวจโดยการใช้แบบสอบถาม
การวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ทราบจานวนประชากรทัง้ หมด และเลือกระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ผูว้ จิ ยั เลือกใช้
สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่ มตัวอย่ างของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane (1973,p.886) ใช้สูตรค านวณได้
จานวณตัวอย่างจากการคานวณ 306 คน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน แล้วใช้วธิ กี ารสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่งประเภทของประชากรออกเป็ นแต่ละพืน้ ที่แล้ว
จึงสุม่ ตัวอย่างในแต่ละพืน้ ที่

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งได้เป็ น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางาน ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร ส่วนที่ 4 ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
วิ ธีกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
การสร้างเครือ่ งมือวิ จยั
1. ศึกษางานวิจยั และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่จดั ทาเสนออาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องแล้วนามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคาแนะนา
3. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน จานวน 40 คน
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่
์
าของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) โดยได้ ค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟ่ า
ของครอนบาค Cronbach's alpha coefficient) ภาพรวมทัง้ หมด เท่ากับ 0.957 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มี
ความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีความเทีย่ งตรงและเชื่อถือได้ดงั นัน้ เมื่อสร้างแบบสอบถาม
เสร็จสมบูรณ์ ผูศ้ กึ ษาทาทดสอบหาค่าความเทีย่ งตรงและความเชื่อมัน่ ดังนี้
1. น าแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ
เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นในด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเทีย่ งตรงตามโครงสร้างและความเที่ยงตรง
เชิงพยากรณ์
2. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับประชากรที่ใช้ในการวิจยั จานวน 40 คน นามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
์
ของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) โดยต้องได้ความเชื่อมันของแบบสอบถามมากกว่
่
า 0.70 ซึง่
ในส่ว นที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยคุ ณภาพชีว ิต การทางาน ได้ค่ าสัมประสิทธิอ์ ัล ฟ่ า
ของครอนบาค Cronbach's alpha coefficient) เท่ากับ 0.951 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์กร ได้ค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟ่ าของครอนบาค Cronbach's alpha coefficient) เท่ากับ 0.880
ถือว่าค่าทีไ่ ด้เป็ นค่าทีม่ คี วามเชื่อมันสามารถน
่
าไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ผลกำรวิ จยั
ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลทัวไป
่
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพนั ก งานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในเขตจังหวัด หนองบัวลาภู เพศหญิงจานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.75 อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี

จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 255 คน
คิดเป็ นร้อยละ 63.75ตาแหน่งงานประเภททัวไปจ
่ านวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.75 มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 10 ปี จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.25 และมีอตั ราเงินเดือนตัง้ แต่ 20,001 30,000 บาท จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00
ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพนักงำน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ของโดยรวมแล้ว ปั จจัยคุ ณภาพชีว ิตการทางานของพนักงานองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองบัวลาภู มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (x̅ = 4.28, SD = 0.550) และเมื่อพิจารณารายด้านตามลาดับ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านลักษณะงานมีส่ว นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (x̅ = 4.60, SD = 0.590)
มีค่ า เฉลี่ย มากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้า นสิ่ง แวดล้อ มที่ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย (x̅ = 4.48, SD = 0.674)
ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรม (x̅ = 4.39, SD = 0.604) ด้านเปิ ด
โอกาสให้ผู้ปฏิบตั งิ านได้พฒ
ั นาความรู้ความสามารถได้เป็ นอย่างดี (x̅ = 4.37, SD = 0.672) ด้านลักษณะ
งานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน (x̅ = 4.34, SD = 0.752) ด้านลักษณะ
งานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบตั งิ าน (x̅ = 4.28, SD = 0.625) ด้านลักษณะงานที่
ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผู้ ปฏิบตั งิ าน (x̅ = 4.23, SD = 0.553) อยู่ในระดับมากที่สุด
และด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ (x̅ = 3.82, SD = 0.717) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผูกพันต่ององค์กร
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสุขในการทางาน โดยรวมแล้ว
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู มีค่าเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด (x̅ = 4.48, SD = 0.542) และเมื่อพิจารณารายด้านตามลาดับค่าเฉลีย่ พบว่า ความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร (x̅ = 4.62, SD = 0.565) ความเชื่อมันอย่
่ างแรง
กล้า ที่จะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร (x̅ = 4.60, SD = 0.574) และความปรารถนาอย่างแรง
กล้า ที่จ ะด ารงไว้ซ่ึง ความเป็ น สมาชิก ภาพขององค์ก ร (x̅ = 4.21, SD = 0.677) อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
ตามลาดับ
กำรทดสอบสมมติ ฐำน
ตัว แปรอิส ระ มีมีค วามเหมาะสมมากในการน ามาเป็ น ตัว แปรพยากรณ์ ต ัว แปรตาม (Y) มีร ะดับ
ความสัมพันธ์กนั สูง ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณ อยู่ท่ี 0.771 (R = 0.771) และสามารถพยากรณ์ปัจจัย
คุณภาพชีวติ การทางานทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต
จังหวัดหนองบัว ล าภู คือ ร้อ ยละ 58.6 (Adjusted R2 = 0.586) การวิเ คราะห์ส มการถดถอยเชิงเส้ น โดย
กาหนดสมมติฐาน ดังต่อไปนี้

H0 : ปั จจัยทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนยั สาคัญ
H1 : มีอย่างน้อย 1 ปั จจัยทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนยั สาคัญ
จากการทดสอบที่กาหนดระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05 นัน้ ผลจากการทดสอบได้ค่ า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่ คือ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย
1 ตัว สามารถนามาใช้ในการพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต
จังหวัดหนองบัวลาภูได้ อย่างมีนยั สาคัญ F = 71.502, P < 0.05
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1 : ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งผลการศึกษาเป็ นไปตาม
สมมติฐาน
กำรอภิ ปรำยผล
จากการวิจยั เรื่อ ง ปั จจัยคุ ณ ภาพชีว ิต การทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนัก งาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน ทัง้
8 ด้า น มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกระดับ ความสัม พัน ธ์กัน สูง (R = 0.771) กับ ความผูก พัน ต่ อ องค์กรของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั
สังคมโดยตรง (β = 0.419) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากทีส่ ุด รองลงมาด้านความสมดุลระหว่างชีวติ
กับการทางานโดยส่ว นรวม (β = 0.196) ด้านสิง่ แวดล้อมที่ถู กลักษณะและปลอดภัย (β = 0.150) และ
สุดท้ายด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบตั งิ าน (β = 0.118) ตามลาดับ
ในทิศทางบวก มีอทิ ธิพลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
หนองบัว ล าภู อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 ส่ว นด้า นเปิ ด โอกาสให้ผู้ป ฏิบัติง านได้พ ัฒ นาความรู้
ความสามารถได้เป็ นอย่างดี (β = 0.077) ด้านลักษณะงานที่ตงั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุตธิ รรม (β = -0.065) ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ (β = 0.026) ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริม

ความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผู้ปฏิบตั งิ าน (β = -0.011) ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิ จยั
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง
กับ ความผูก พันต่อ องค์ก รของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.771 แสดงให้เห็นว่าพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวติ การทางานมากทีส่ ุด และคุณภาพชีวติ การทางานมีผลทาให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภูมากทีส่ ุดเช่นกัน
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงควรให้ความสาคัญกับปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน ใน
ด้านของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ จัดสิง่ แวดล้อมของทีท่ างานทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย มีการ
เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมันคง
่ ส่งเสริม
ด้านบูรณาการทางสังคม ลักษณะของงานตัง้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม มีความ
สมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคม เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเชื่อมันที
่ ่จะยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามทาเพือ่ ประโยชน์ขององค์กร และมีความต้องการทีจ่ ะเป็ นสมาชิกภาพขององค์กรต่อไป ปั จจัย
เหล่านี้จะส่งผลทาให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความผูกพันต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แยกตามตาแหน่งงาน ได้แก่ ตาแหน่งประเภททัวไป
่ ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตาแหน่งประเภทบริหาร
2. ควรจัดทาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกตาแหน่ งงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มสี ่วนร่วมในการหาแนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนารูปแบบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น ปั จจัยด้านลักษณะของงาน ปั จจัยด้านประสบการณ์การทางาน
เป็ นต้น
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