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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาค
ตะวนัออก วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร
เทศบาลนครในภาคตะวนัออก 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร
เทศบาลนครในภาคตะวนัออก และ 3) เพื่อพฒันาตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร
เทศบาลนครในภาคตะวนัออก  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และคุณภาพโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโดยใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และใชแ้บบสอบถามถามค าถาม
จาก บุคลากรในเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ   เทศบาลนครแหลมฉบงั และเทศบาลนครระยอง 
จ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 85.89 ของแบบสอบถามท่ีเก็บจริง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
คือแบบสอบถามวฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจในการปฏิบติังาน คุณภาพชีวติในการท างาน ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน และความผูกพนัต่อองคก์าร วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยโปรแกรม SPSS 
วเิคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยใชโ้ปรแกรม LISREL 

ผลการศึกษาพบว่า 
1)  บุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก มีความผกูพนัต่อองค์การดา้นความเช่ือมัน่

และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ และความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จ
ขององคก์าร อยูใ่นระดบัมาก ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ
องคก์าร อยูใ่นระดบันอ้ย  

2)  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เรียงตามล าดับ คือ วฒันธรรมองค์การ 
(TE=.54) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (TE=.31) คุณภาพชีวิตในการท างาน (TE=.22) และ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน (TE=.21) โดยปัจจยัทั้งหมดมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีระดบั 
.01 
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3)  ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน (Proposed Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่น
เกณฑ์ดี (2/df เท่ากบั 1.31 ค่า CFI เท่ากบั .99 ค่า RFI เท่ากบั .98 ค่า SRMR เท่ากบั .03 ค่า 
RMSEA เท่ากบั .03 ค่า GFI เท่ากบั .97 และค่า AGFI เท่ากบั .95) ตวัแปรในตวัแบบสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครไดร้้อยละ 70  

ข้อเสนอแนะ 
1)  เทศบาลนครควรเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การให้เอ้ือต่อการปฏิบติังาน โดยหัวหน้า

งานควรให้ความสนใจต่อการท างานของลูกน้อง ให้ความเสมอภาคกบัลูกน้องอย่างเท่าเทียมกนั 
การใหก้ารสนบัสนุนในการท างาน มีความยดืหยุน่ ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็น
ทีม เพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือการท างานร่วมกัน และเห็นถึง
ความส าคญัของส่วนรวม ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

2)  เทศบาลควรส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยใช้แนวทางในการ
เสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยการท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายของ
หน่วยงาน การปฏิบติัของหวัหนา้งาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดใ้ชค้วามสามารถในการ
ท างาน เปิดโอกาสในการท างานเพื่อคนอ่ืน และมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจในการท างาน ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อนัจะน าไปสู่การเพิ่มระดบัความผกูพนัของบุคลากร 

3)  เทศบาลควรหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานให้กบับุคลากร ใน
เร่ืองของการส่งเสริมความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ความปลอดภยัในการ
ท างาน และให้บุคลากรมีเวลาในการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวัท่ีสมดุลกนั ซ่ึงจะช่วยยกระดบั
คุณภาพชีวติในการท างานใหดี้ข้ึน และจะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน 

4)  เทศบาลนครควรหาแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยให้บุคลากรได้
รับผดิชอบงานท่ีตนเองถนดั ประกอบกบัใหอิ้สระในการปฏิบติังาน จะท าให้บุคลากรรู้สึกวา่ตนเอง
มีคุณค่าและมีความส าคญัต่อเทศบาล  ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน และ
น าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์รสูงข้ึน 
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This research is a study on the commitment of officers in municipalities of the Eastern 
Region of Thailand. The research objective is to 1) study levels of the commitment of officers in 
municipalities of the Eastern Region of Thailand; 2) to study factors affecting the commitment of 
officers in municipalities of the Eastern Region of Thailand; and 3) to develop a model on the 
commitment of officers in municipalities of the Eastern Region of Thailand.  

This study is a quantitative research and a qualitative research. Data was collected from 
interviewing executives by using semi-structured interview technique, and questionnaires 
collecting data from 335 officers in Chaoprayasurasak City Municipality, Laemchabang City 
Municipality, and Rayong City Municipality accounting for 85.89 percent of the total distributed 
questionnaires. The data collection tool is questionnaire on cultural organization, working 
motivations, quality of working life, satisfaction in working, and organizational commitment. 
Data was analyzed by SPSS. Descriptive statistics were generated using SPSS; causal modeling 
involved in the use of LISREL. 

The major results indicats that: 
1) Officers in municipalities of the Eastern Region of Thailand have commitment on 

organization in trust and an acceptance on organizational goals, and commitment on organization 
in devotion for organizational success are high. Commitment on organization in intention to 
retain organizational membership is low. 

2) Factors affecting commitment on organizations are organizational cultures (TE=.54), 
satisfaction in working (TE=.31), quality of working life (TE=.22), and working motivations 
respectively (TE=.21). Each factor influences commitment on organizations at .01. 



(6) 

3) The proposed model is consistent with the empirical data in good fit (2/df = 1.31, 
CFI = .99, RFI = .98, SRMR = .03, RMSEA = .03, GFI = .97 and AGFI = .95). The variables in 
the proposed model accounted for 70 percent of the total variance of organizational commitment. 

Suggestion 
1)  Municipalities should construct organizational culture supporting performances by 

paying attention on subordinates’ performances, encouraging equalities between foremen and 
subordinates, supporting working conditions with flexibility, and boosting teamwork among 
personnel in order to unite them and realize common interests, which are factors affecting an 
organizational commitment. 

2)  Municipalities should encourage satisfaction in performances by informing personnel to 
understand organizations’ policies and to learn foremen’s performances. This includes allowing 
personnel opportunities to show their performances, to work for the others, and to provide them 
using consideration in working, which boosting satisfaction in working and leveling up an 
organizational commitment among personnel. 

3)  Municipalities should find approaches in enhancing quality of life for personnel, 
particularly on working promotions, proper salaries, safety in workplaces, and balancing behavior 
between working period and private period, which would improve quality of life for working, and 
a better organizational commitment. 

4)  Municipalities should find approaches in boosting motivations in working by 
allowing personnel to be responsible for their specialized jobs, as well as provide them chances in 
working in order to realize them with their values and importance for municipalities, which would 
improve motivations in working and organizational commitments. 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในการด าเนินงานระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีมากข้ึน ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการประเมินผลงานในระดบัต่าง ๆ เช่น การประเมินค ารับรองการปฏิบติัราชการ การ
ประเมินการบริหารงานคุณภาพ การประเมินการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นตน้ ท าให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบนัต้องปรับตวัเพื่อเข้าสู่ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ซ่ึง
ทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้พฒันาไปสู่การแข่งขนั
ได ้ดงันั้น ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจยัในการก าหนดความส าเร็จของหน่วยงาน ซ่ึงส าคญัอยา่งยิ่ง
อนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในทุก ๆ ดา้น 

จากพระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542 ท าให้บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะเทศบาล ท่ีเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีบทบาทส าคัญท่ีมุ่งเน้นด้านการบริการให้กับ
ประชาชน โดยบุคลากรในเทศบาลเป็นหัวใจส าคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ภารกิจหลกัของเทศบาลจึงเป็นการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอ้งเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน  

เทศบาลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการบริหารและ
พฒันาความเจริญกา้วหนา้ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในทอ้งถ่ินให้ไดรั้บความผาสุกและสะดวกสบาย ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกซ่ึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมี
แหล่งอุตสาหกรรม ท่าเรือน ้าลึกอนัเป็นท่าเรือพาณิชยห์ลกัของประเทศ  แหล่งท่องเท่ียว และแหล่ง
ผลิตสินคา้เกษตร ตลอดจนเป็นเขตพฒันาอุตสาหกรรมและศูนยพ์าณิชยกรรมเพื่อการส่งออกตาม
โครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออกตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี
เทศบาลนครซ่ึงเป็นเทศบาลขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่งในพื้นท่ี คือ  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศกัด์ิ  
เทศบาลนครแหลมฉบงั และเทศบาลนครระยอง การปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลนครต้อง
ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเสียสละ และตอ้งทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นพฤติกรรมการ
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ท างานของบุคลากรเทศบาลนครตอ้งมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีความรู้สึก
ผกูพนัต่อองคก์าร จึงจะท าใหง้านส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

การบริหารและการพฒันาองคก์ารในปัจจุบนัไดเ้นน้ความส าคญัไปท่ีการพฒันาทรัพยากร
บุคคลดว้ยการมุ่งเนน้การพฒันาโดยใชค้นเป็นศูนยก์ลาง ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็น
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีความส าคญัและมีคุณค่ามากท่ีสุดต่อองค์การ (วิชยั โถสุวรรณจินดา, 
2544: 1) นกับริหารต่างใหค้วามสนใจในการธ ารงรักษาทรัพยากรบุคคลไวก้บัองคก์ารโดยเนน้ไปท่ี
ความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational Commitment) ความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกัน 
(Partisan) ความผกูพนัท่ีมีต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร และการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของแต่ละบุคคล เพื่อจุดมุ่งหมายในการบรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีการปรับ
เอกลักษณ์ของบุคลากรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักับองค์การ มีส่วนร่วมกับองค์การ และมีความ
จงรักภกัดี (Loyalty) ต่อองคก์าร (Buchanan, 1974: 533)  โดยมีการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมี
ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารสูง จะมุ่งมัน่ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นความเต็มใจท่ีจะใชค้วาม
พยายามในการท างานให้กบัองค์การ ท าให้มีผลการปฏิบติังานท่ีอยู่ในระดบัท่ีดีกว่าบุคลากรท่ีมี
ความผูกพนัต่อองคก์ารต ่า (ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท,์ 2529: 17) ซ่ึงสมาชิกจะทุ่มเทท างานเพื่อ
องค์การมากยิ่งข้ึน อาจจะอยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีนอกเหนือไปกว่าบทบาทหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ซ่ึงสมาชิกยินดีท่ีจะกระท าเพื่อองคก์ารโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน (Smith, Organ 
and Near, 1983: 653) ซ่ึงหากบุคลากรมีความผกูพนัต่อองค์การสูง ก็จะมีแนวโน้มการคงอยูก่บั
องค์การมากกว่าบุคลากรท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารต ่า (Streers and Porter, 1973) จะเห็นไดว้่า 
ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นตวับ่งช้ีอตัราการคงอยู่ของบุคลากรได ้นอกเหนือจากเป็นแรงผลกัดนั
ให้บุคลากรปฏิบติังานไดดี้ยิ่งข้ึน เป็นตวัเช่ือมระหวา่งความตอ้งการของบุคลากร กบัเป้าหมายของ
องคก์าร และเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีถึงความมีประสิทธิผลขององคก์าร (Buchanan, 1974: 340) 

ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคลากรกบัองคก์าร ถา้
บุคลากรมีความผูกพนักบัองค์การมากเท่าไหร่ ก็จะมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอยา่งเต็มท่ีในการท างานให้กบัองค์การ และมีแนวโน้มในการลาออกน้อยลง บุคลากรท่ีมี
ความผูกพนัต่อองค์การจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค ์และปฏิบติังานเป็นระยะเวลานานเท่าท่ีองคก์ารตอ้งการ  และยงัช่วยสร้างบรรยากาศของ
ความพึงพอใจ ท าให้บุคลากรรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมในการพฒันาและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
ท าใหอ้งคก์ารนั้นพฒันาไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (อวยพร ประพฤทธ์ิธรรม, 2537: 26) 

ดงันั้นส่ิงแรกท่ีองคก์ารตอ้งให้ความส าคญัคือ ตอ้งให้บุคลากรในองค์การเกิดความผกูพนั
ต่อหน่วยงาน  เม่ือบุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์การแล้ว  บุคลากรจะมีความรู้สึกเต็มใจ  ทุ่มเท
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แรงกายและแรงใจ ในการปฏิบติังานให้กบัองคก์ารอยา่งเต็มความสามารถ  ในทางตรงกนัขา้มหาก
องคก์ารไม่สามารถบริหารจดัการบุคลากรใหเ้กิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบติังานได้
นั้น องคก์ารอาจจะตอ้งประสบกบัความลม้เหลวในการด าเนินงาน 

จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก และหาสาเหตุว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร ทั้งน้ีผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการท าความเขา้ใจกบัตวั
แปรต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูบ้ริหารในการน าไปพิจารณาปรับปรุง และพฒันาเทศบาลนครตามปัจจยัท่ี เอ้ือต่อการสร้าง
ความผกูพนัต่อองคก์ารให้เพิ่มมากข้ึน อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรใน
เทศบาลนคร และจะเป็นตวัแบบในการน าไปสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 

1)  เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
2)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนคร ในภาค

ตะวนัออก 
3)  เพื่อพฒันาตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 

 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยั จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลในเทศบาลนครดงัน้ี 
1)  เทศบาลนครได้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรและ

น าไปใชป้ระโยชน์ในการเพิ่มระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร 
2)  ขอ้คน้พบท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทศบาลนครในการบ ารุงรักษาบุคลากรของ

องคก์าร และเสริมสร้างใหบุ้คลากรขององคก์ารมีความผกูพนัต่อองคก์าร 
3)  หน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ สามารถน าขอ้คน้พบจากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุนมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน อนัจะน าไปสู่
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
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1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

1)  การศึกษาคร้ังน้ีไดพ้ฒันาตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนคร
ในภาคตะวนัออก ประกอบดว้ยตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจในการปฏิบติังาน คุณภาพชีวิต
ในการท างาน และ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์าร 

2)  ประชากรในการวิจยัคือ บุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก กลุ่มตวัอย่างคือ 
บุคลากร 4 ประเภท คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้งทัว่ไป 
ท่ีปฏิบติังานในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 3 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 
เทศบาลนครแหลมฉบงั และเทศบาลนครระยอง 

3)  ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีอยูใ่นช่วง กนัยายน 2557 – มีนาคม 2558 
 

1.5  กำรจัดเรียงบท 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 
บทท่ี 1 น าเสนอภาพรวมของหวัขอ้ ประกอบดว้ย ความส าคญัของปัญหาและเร่ืองท่ีศึกษา 

ซ่ึงเป็นเหตุผลของการศึกษาหวัขอ้ดงักล่าว วตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และขอบเขต
ของการวจิยั บทท่ี 2 น าเสนอเก่ียวกบัเทศบาลนคร และการให้บริการของเทศบาลนคร บทท่ี 3 เป็น
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีมาจากทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความผกูพนัในองคก์าร และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานส าหรับการศึกษา บทท่ี 4 เป็นการออกแบบงานวิจยั ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล ความหมายของตวัแปรและตวัช้ีวดั นิยามปฏิบติัการ เกณฑ์การ
ให้คะแนน การทดสอบเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูล บทท่ี 5 เป็นการน าเสนอผลการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกบัคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง และตวัแปรท่ีศึกษา การตรวจสอบ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา และบทท่ี 
6 เป็นการน าเสนอบทสรุปของผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผล บทสรุปและ
ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา ได้แก่ ขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ และขอ้เสนอแนะ
ส าหรับการวจิยัในอนาคต  



 
บทที ่2 

 

สภาพทั่วไปของเทศบาลนคร 
 

2.1  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1.1  ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐบาลมีแนวคิดในการปกครองท้องถ่ินเพื่อรักษาความมั่นคงและความสุขของ      

ประชาชน โดยยึดหลกัของการกระจายความอ านาจ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิไตย โดยให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง นอกจากน้ี เม่ือทอ้งถ่ินไดเ้จริญกา้วหนา้ไประดบั
หน่ึงจนมีคนเขา้มาตั้งหลกัแหล่งเป็นชุมชนใหญ่ข้ึน ยอ่มจะมีความตอ้งการบริหารสาธารณะหลาย
ประการ และคนในชุมชนก็มีรายได้เพียงพอท่ีจะร่วมมือกันให้มีการปกครองท้องถ่ิน และมี
หน่วยงานกลางของทอ้งถ่ินเพื่อการจดัหาบริการสาธารณะมาสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยความส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน คือ (ส านกัประชาสัมพนัธ์ ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร, 2555: 16-17) 1) ฝึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้และฝึกฝนให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีความรู้ การปฏิบติั และประสบการณ์ทางการปกครองแบบประชาธิปไตย 2) ช่วยส่งเสริม
ใหมี้ความร่วมมือและการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อกระท ากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 3) เพื่อตอบสนองความตอ้งการโดยรวมของประชาชนได้
อย่างรวดเร็วเน่ืองจากในแต่ละทอ้งถ่ินมีความตอ้งการของประชาชนมีความแตกต่างกนั ซ่ึงถ้า
ประชาชนรอรับตอบสนองจากรัฐบาลกลางก็อาจไม่ไดต้รงความตอ้งการและมีความล่าชา้ ผูบ้ริหาร
งานการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้หมาะสมกวา่ และ 4) 
การพฒันาทอ้งถ่ินจะเจริญกา้วหน้าอยา่งมัน่คง จะเป็นผลมาจากความร่วมมือ การสนบัสนุน และ
การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน ด้วยความเช่ือถือศรัทธาต่อ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 
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2.2  เทศบาล 
 

เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญ 
และใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลกั ซ่ึงในหลายประเทศประสบความส าเร็จในการใช้ “เทศบาล” 
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้ ส าหรับประเทศไทย 
เทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในเขตชุมชนท่ีใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2476 จนถึง
ปัจจุบนั  

การจดัตั้งเทศบาล  พิจารณาการจดัตั้งเป็นเทศบาลตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
ไว ้3 ประการโดยมีดงัต่อไปน้ี  

1)  จ านวนและความหนาแน่นของประชากรในทอ้งถ่ิน 
2)  ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินโดยพิจารณาจากการจดัเก็บรายได้ตามท่ี

กฎหมายก าหนด และงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของทอ้งถ่ิน 
3)  ความส าคญัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินนั้นวา่

จะสามารถพฒันาความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 
จากหลกัเกณฑ์ขา้งตน้ดงักล่าว กฎหมายไดก้ าหนดให้จดัตั้งเทศบาลข้ึนได ้3 ประเภท ซ่ึงมี

ดงัต่อไปน้ี 
  
2.2.1  เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การจดัตั้งเทศบาลต าบลไว้

อยา่งกวา้ง ๆ ดงัน้ี 
1)  มีรายไดจ้ริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมาตั้งแต่ 12,000,000 

บาทข้ึนไป 
2)  มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนข้ึนไป 
3)  ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คน ต่อ 1 ตร.กม. ข้ึนไป 
4)  ไดรั้บความเห็นชอบจากราษฎรในทอ้งถ่ินนั้น 

 
2.2.2  เทศบาลเมือง มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งดงัน้ี 

1)  ทอ้งท่ี ท่ีเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกแห่งให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองไดโ้ดย
ไม่ตอ้งพิจารณาถึงหลกัเกณฑอ่ื์นๆประกอบ 

2)  ส่วนท้องท่ี ท่ีไม่ใช่ท่ีตั้ งศาลากลางจงัหวดั จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองต้อง
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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ขอ้ท่ี 1 เป็นทอ้งท่ี ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป 
ขอ้ท่ี 2 ราษฎรอยูก่นัหนาแน่นไม่ต ่ากวา่ 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ขอ้ท่ี 3 มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
ขอ้ท่ี 4 มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะใหเ้ป็นเทศบาลเมือง 
 

2.2.3  เทศบาลนครมีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งดงัน้ี 
1)  เป็นทอ้งท่ี ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป 
2)  ราษฎรอยูก่นัหนาแน่นไม่ต ่ากวา่ 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร  
3)  มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
4)  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลนคร 
  

2.3  โครงสร้างเทศบาล 
 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแ้บ่งโครงสร้างเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ “สภา
เทศบาล” และ “คณะเทศมนตรี” ส าหรับการปฏิบติังานในหนา้ท่ีประจ าในเทศบาล จะมีโครงสร้าง
ทางเจา้หนา้ท่ีอีกส่วนหน่ึงเรียกวา่ “พนกังานเทศบาล” 
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ภาพที ่2.1  โครงสร้างและการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาล 
แหล่งทีม่า:  โกวทิย ์พวงงาม, 2555: 181. 
 

2.3.1  สภาเทศบาล ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติัคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารเพื่อ
เป็นการถ่วงดุลอ านาจ ก าหนดใหส้ภาเทศบาลประกอบดว้ย สมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลน้ีอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ 5 ปี (ปัจจุบนัมีการแกไ้ขให้อยูใ่น
วาระคราวละ 4 ปี) ทั้งน้ีจ  านวนสมาชิกสภาเทศบาลจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัประเภทของเทศบาล
ดงัน้ี 

1)  สภาเทศบาลต าบล  มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน 
2)  สภาเทศบาลเมือง  มีสมาชิกทั้งหมด  18  คน 
3)  สภาเทศบาลนคร  มีสมาชิกทั้งหมด   24  คน 

สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหน่ึง และรองประธานสภาคนหน่ึงโดยให้ผูว้่า
ราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผูร้าชการจงัหวดัเป็น
ผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลคร้ังแรกภายใน 90 วนั นบัแต่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จส้ินแลว้ 
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ใหส้มาชิกเทศบาลประชุมเลือกกนัเองจากสมาชิกดว้ยกนั แต่จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกสภา
เทศบาลไม่ได ้ประธานสภามีหนา้ท่ีด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 
การประชุมเทศบาลควบคุมบงัคบับญัชารักษาความสงบ และเป็นตวัแทนสภาในกิจการภายนอก 

 
2.3.2  คณะเทศมนตรี เป็นฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ไดแ้ก่ คณะเทศมนตรีซ่ึงอ านาจ

ในการบริหารงานอยูท่ี่คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสมาชิก
สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ ซ่ึงประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีก 2-4 คน ตามฐานะ
เทศบาลกล่าวคือ 

1)  กรณีเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลให้มีเทศมนตรีได้ 2 คน ซ่ึงเม่ือรวม
นายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแลว้ มีจ านวน 3 คน 

2)  กรณีเป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได ้4 คน ซ่ึงเม่ือรวมนายกเทศมนตรีเป็น
คณะเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแลว้มีจ านวน 5 คน ส าหรับเทศบาลเมืองท่ีมีรายไดจ้ากการจดัเก็บ
ปีละ 20 ลา้นบาทปีข้ึนไปใหมี้เทศมนตรีเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน 

 
2.3.3  พนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของเทศบาลท่ีปฎิบติังานอนัเป็นภารกิจ

ประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงานก็ได้ ซ่ึงมีความเก่ียวพนักับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอยา่งใกลชิ้ด เพราะหนา้ท่ีของเทศบาลนั้นตอ้งติดต่อและใหบ้ริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิด
จนตาย ทั้งในเร่ืองงานทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา  การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงนบัวา่เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนในทอ้งถ่ินมาก ซ่ึงต่างกบัคณะเทศมนตรี
ท่ีวา่คณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลกัษณะของการ “ท าอะไร”  ส่วนการ “ท าอยา่งไร” ก็
จะเป็นหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาล โดยมีปลดัเทศบาลเป็นผูรั้บผดิชอบ 

พนกังานเทศบาลเป็นเจา้หน้าท่ีประจ า มีการแบ่งหน่วยงานของเทศบาลออกเป็น 6 ส่วน 
(ระเบียบคณะกรรมการพนกังานเทศบาล (กท.) วา่ดว้ยการก าหนดส่วนการบริหารของเทศบาล การ
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ .ศ. 2519) เพื่อท่ีจะให้บริการแก่
ประชาชนไดด้งัน้ี 

1)  ส านกัปลดัเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบ
แผน และนโยบายของเทศบาล ทั้งมีหน้าท่ีเป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะเทศบาลและ
คณะเทศมนตรีเก่ียวกบังานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพนัธ์ งานนิติการ งานป้องกนัและ
บรรเทา สาธารณภยั งานทะเบียน ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ิไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นงานของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ เช่น สถานธนานุบาลของเทศบาล (โรงรับจ าน า) 
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2)  ส่วนคลงั มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเงินและการบญัชีการจดัเก็บภาษีต่าง ๆ เช่นภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ฯลฯ  งานจดัท างบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาล ควบคุม 
ดูแลพสัดุและทรัพยสิ์นของเทศบาลตลอดจนงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินท่ีไม่ไดก้  าหนดไวว้่า
เป็นงานของส่วนใดหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3)  ส่วนสาธารณสุข มีหน้าท่ีแนะน าช่วยเหลือดา้นการเจ็บป่วยของประชาชนการ
ป้องกนัและระงบัโรค การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลาดสาธารณสุข 
สุสาน และณาปนสถานสาธารณะ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั
ของประชาชน ซ่ึงเรียกรวมกนัวา่ การประกอบการคา้ รวมถึงงานสาธารณะสุขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือท่ีได้รับมอบหมายเทศบาลแห่งท่ีมีรายได้เพียงพอก็จดัตั้งโรงพยาบาลข้ึนเอง เช่น 
โรงพยาบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่ นอกจากน้ีแล้วเทศบาลเล็ก ๆ ก็จะจดัให้มีสถานีอนามยั
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

4)  ส่วนช่าง มีหนา้ท่ีด าเนินงานเก่ียวกบังานโยธา งานบ ารุงรักษาทางบก ทางระบาย
น ้าสวนสาธารณะ งานส ารวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรมและผงัเมือง งานสาธารณูปโภค งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง งานท่ีเก่ียวกบัไฟฟ้าหรือ
งานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5)  ส่วนการประปา มีหน้าท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการให้การบริการและจ าหน่ายน ้ า
สะอาด ตลอดจนจดัเก็บผลประโยชน์ 

6)  ส่วนการศึกษา  มีหนา้ท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการปฏิบติังานในดา้นการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาของเทศบาล งานด้านการสอน การนิเทศ การศึกษา งานสวสัดิการสังคมและ
นนัทนาการตลอดจนปฎิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจจดัให้มีฐานะเป็นส านกั กอง ฝ่าย แผนก หรืองานก็ได้ โดย
ค านึงถึงลกัษณะงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานให้ไดต้ามความ
เหมาะสมของแต่ละเทศบาล แต่หากงานใดท่ียงัไม่มีความจ าเป็นก็ให้จดัแยกเป็นสัดส่วนการ
บริหารงานต่างหาก โดยให้น าเข้าไปรวมกับกิจการส่วนอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ หรือ
เทศบาลใดมีงานอ่ืนเพิ่มข้ึนจาการท่ีก าหนดไว ้และไม่อาจรวมไวก้บัส่วนใดก็อาจอนุโลมให้จดัเป็น
ส่วนต่างหากก็ไดต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 

      

2.4  อ านาจหน้าทีข่องสภาเทศบาล  
 

ปกติสภาเทศบาลจะท าหนา้ท่ีฝ่ายนิติบญัญติั โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
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2.4.1  มีอ านาจหน้าทีใ่นการตราเทศบัญญตัิ 
เทศบญัญติั หมายถึง กฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีผลบงัคบัไดเ้ฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ

เท่านั้นโดยสภาเทศบาลเป็นผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีในการตราเทศบญัญติัโดยไม่ขดัแยง้ต่อดว้ยกฎหมาย
ในกรณีต่อไปน้ี 

1)  เพื่อปฎิบติัการให้เป็นไปตามหนา้ท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ย
เทศบาล 

2)  เม่ือกฎหมายบญัญติัให้เทศบาลตราเทศบญัญติั หรือให้อ านาจตราเทศบญัญติั 
เพื่อปฎิบติัการใหเ้ป็นตามกฎหมายฉบบันั้น ๆ  

 
2.4.2  มีอ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร 
สภาเทศบาลมีอ านาจในการควบคุมคณะเทศมนตรี ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารให้ปฎิบติัหน้าท่ีให้

เป็นปฎิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายท่ีก าหนดไว ้โดยมีมาตรการควบบคุม
ท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ 

1)  การตั้งกระทูถ้าม 
สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิท่ีจะตั้ งกระทู ้ถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีใน

ขอ้ความ ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักบังานในหน้าท่ีได้ ถา้หากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีขอ้สงสัยขอ้งใจ
เก่ียวกบัปฎิบติัหน้าท่ีของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี หรือเม่ือเห็นว่าการกระท าใดๆของฝ่าย
บริหารอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทอ้งถ่ินหรือประชาชนในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีนายกเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรีนั้น ๆ จะตอ้งตอบกระทูถ้ามใหส้มาชิกหายขอ้งใจ แต่ฝ่ายบริหารมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบกระทู้
ถามก็ได้ ถ้าเห็นว่ายงัไม่สมควรตอบเพราะถ้าหากตอบไปแล้วจะเกิดความไม่ปลอดภยัหรือเสีย
ประโยชน์ท่ีส าคญัของเทศบาล 

2)  การเปิดอภิปราย 
กฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้ให้สิทธิแก่สมาชิกเทศบาล ขอเปิดอภิปรายต่อคณะ

เทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดคนหน่ึงได ้ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ด าเนินการท่ี
ก าหนดไว ้เช่น มีขอ้กล่าวหาคณะเทศมนตรีวา่ปฎิบติังานไม่ชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ีละเลยไม่ปฎิบติั
หนา้ท่ีและมีความประพฤติเส่ือมเสียแก่ศกัด์ิต าแหน่ง ฯลฯ  

3)  การอนุมติังบประมาณประจ าปี 
ก่อนท่ีจะมีการด าเนินกิจกรรมต่างในรอบปีต่อไปคณะเทศมนตรีจะต้องเสนอ

งบประมาณประจ าปีเพื่อขออนุมติัต่อสภาเทศบาลก่อนและเม่ือสภาได้อนุมติัแล้ว จึงจะด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได ้ก าหนดใหต้อ้งเสนอขออนุมติังบประมาณก่อนนั้นเพื่อท่ีสภาเทศบาลซ่ึงถือ
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วา่เป็นตวัแทนของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น สามารถควบคุมการจดัหารายไดแ้ละการใชจ่้ายของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและในกรณีท่ีสภาเทศบาล
พิจารณาแลว้ ลงมติไม่รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณประจ าปีท่ีคณะเทศมนตรีเสนอ
แลว้ ไม่วา่จะตอ้งเหตุผลใดก็ตามจะมีผลท าใหค้ณะเทศมนตรีชุดนั้นตอ้งพน้จากต าแหน่งไป 

 
2.4.3  มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี 
บทญญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล ไดก้ าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีไวว้่า 

“ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็น นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ด้วย
ความมเห็นชอบของสภาเทศบาล” 

กล่าวโดยสรุป คือ อ านาจในการเห็นชอบแต่งตั้งคณะเทศมนตรีโดยสภาเทศบาลจะเสนอ
เห็นสมควรใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้ง มีขอ้สังเกตวา่ในปัจจุบนัมีการจดักลุ่มในลกัษณะพรรค
การเมืองข้ึน ดงันั้น กลุ่มท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นฝ่ายเสียงขา้งมากจะมีโอกาสสูงท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็น
ฝ่ายบริหาร (คณะเทศมนตรี) 

 
2.4.4  มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล 
เพื่อท่ีจะให้การด าเนินเป็นงานต่าง ๆ ของสภาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอ านาจท่ีจะตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฎิบติัภารกิจท่ีมอบหมายให้ท า ซ่ึง
คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลจะแต่งตั้งน้ีสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ (โกวทิย ์พวงงาม, 
2555: 181-183)  

1)  คณะกรรมการสามญั คือ คณะกรรมการท่ีประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึง
ไดรั้บเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระบบให้มีคณะกรรมการสามญัประจ า
สภาเทสบาลไดไ้ม่เกิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครให้มีกรรมการในคณะหน่ึง ๆ ไดไ้ม่เกิน 5 คน ส่วน
เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลใหมี้กรรมการในคณะหน่ึง ๆ ไดไ้ม่เกิน 3 คน 

2)  คณะกรรมการวิสามญั คือ คณะกรรมการท่ีประกอบด้วยสมาชิกเทศบาล หรือ 
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจ านวนและ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการได ้เช่นเดียวกบัคณะกรรมการสามญัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

2.5  อ านาจหน้าทีข่องทีค่ณะเทศมนตรี 
 

คณะเทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีส าคญั ๆ อาจกล่าวโดยสรุปได ้3 ประการ ดงัน้ี (โกวิทย ์พวงงาม, 
2555: 183-184) 
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1) อ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการบริหารโดยทัว่ไปของ เทศบาล
ตามท่ีเทศบาลก าหนดไว ้ 

2) อ านาจหน้าท่ีในการเปรียบเทียบคดีละเมิดต่อเทศบญัญติัได้ โดยเทศมนตรีคนใดคน
หน่ึงมีอ านาจเปรียบเทียบปรับในคดีท่ีมีการละเมิดต่อเทศบญัญติัได้และให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อประโยชน์การน้ี นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอ านาจท่ีจะเรียกผูก้ระท าความผิดและ
พยานบนัทึกถอ้ยค าเพื่อประกอบการพิจารณไดด้ว้ย 

3) อ านาจหน้าท่ีในการปฎิบติัการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี
กล่าวคือคณะเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในการปฏิบติังานต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาลส่วนบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี  หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดก้ าหนดไวโ้ดยกฎกระทรวง เพื่อการ
ใช้อ านาจหน้าท่ีของเทศมนตรีดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ไดมี้การแบ่ง
อ านาจหนา้ท่ีในการวนิิจฉยัปัญหาและการสั่งการระหวา่งนายกเทศมนตรีกบัเทศมนตรีดงัน้ี 

3.1) นายกเทศมนตรี มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวนิิจฉยัสั่งการบริหารในงานเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เร่ืองท่ีเก่ียวกบัสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล 
(2)  เร่ืองท่ีตอ้งรายงานอ านาจหรือจงัหวดั หรือกระทรวงมหาดไทยแลว้แต่ 

กรณี 
(3)  เร่ืองท่ีกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัระบุใหป็้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะ 

เทศมนตรี 
(4) เร่ืองเก่ียวกบัการออกเทศบญัญติัหรือยกเลิก แกไ้ขเพิ่มเติมเทศบญัญติัอยู ่

แลว้ 
(5)  เร่ืองด าริข้ึนใหม่ ซ่ึงอาจตอ้งมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการข้ึน 

ใหม่ 
(6)  เร่ืองท่ีปลดัเทศบาลเห็นปัญหา หรือ กรณีพิเศษท่ีควรไดรั้บการวนิิจฉยั 

จากนายกเทศมนตรี 
(7)  เร่ืองซ่ึงนายกเทศมนตรีสั่งการโดยเฉพาะ 
(8)  เร่ืองปลดัเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ 

3.2)  เทศมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีวนิิจฉยัสั่งการหรือบริหารงานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1)  เร่ืองท่ีคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี

ของเทศมนตรี 
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(2)  เร่ืองท่ีตอ้งรายงานเทศมนตรี 
(3)  เร่ืองท่ีกฎหมายระเบียบข้อบงัคับระบุไวใ้ห้เป็นอ านาจหน้าท่ี ในกรณีท่ี

นายกเทศมนตรีไม่อยู่ หรือไม่สามารถบริหารกิจการได้ ให้นายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผูห้น่ึง
ท างานแทน และจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบ 

  

2.6  อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล  
 

ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั
หรือหน้าท่ีบังคับให้ปฏิบัติ และอ านาจหน้าท่ีท่ีจะเลือกปฎิบัติ  นอกจากนั้นยงัมีอ านาจตามท่ี
กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก าหนด ทั้งยงัไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลในฐานะระดบัต่าง ๆ ไว ้
เช่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ไวแ้ตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.1  การก าหนดใหเ้ทศบาลมิอ านาจหนา้ท่ีบงัคบัหรือหนา้ท่ีจะตอ้งปฎิบติั  

  
เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 
2. ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู 
4. ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
5. ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
6. ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
7. หนา้ท่ีอ่ืน ซ่ึงมีค าสัง่
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมาย
บญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 

มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัเทศบาล
ต าบล ตามขอ้ 1 – 7 และมีหนา้ท่ี
เพ่ิมอีกดงัน้ี 
1. ใหมี้น ้ าสะอาดหรือการประปา 
2. ใหมี้โรงฆ่าสตัว ์
3. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการ
พิทกัษแ์ละรักษา 
4. ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้ า 
5. ใหมี้และบ ารุงสว้มสาธารณะ 
6. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือ
แสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
7. ใหมี้การด าเนินกิจการโรงรับ
จ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน 

มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัเทศบาล
เมือง ตามขอ้ 1 – 7 และมีหนา้ท่ี
เพ่ิมอีกดงัน้ี 
1. ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์
มารดาและเด็ก 
2. กิจการอยา่งอ่ืน ซ่ึงจ าเป็นเพ่ือ
การสาธารณสุข 

 
แหล่งทีม่า:  โกวทิย ์พวงงาม, 2555: 185-186. 
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ตารางที ่2.2  การก าหนดใหเ้ทศบาลมิอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะเลือกปฎิบติั 
  

เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร 
1. ใหมี้น ้ าสะอาดหรือการประปา 
2. ใหมี้โรงฆ่าสตัว ์
3. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและ 
ท่าขา้ม 
4. ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหา
กินของราษฎร 
6. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการ
พิทกัษแ์ละรักษาคนเจ็บไข ้
7. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือ
แสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
8. ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้ า 
9. เทศพาณิชย ์

1. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและ 
ท่าขา้ม 
2. ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
3. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิน
ของราษฎร 
4. ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์
มารดาและเด็ก 
5. ใหมี้และบ ารุงโรงพยาบาล 
6. ใหมี้การสาธารณูปการ 
7. จดัท ากิจกรรม ซ่ึงจ าเป็นเพื่อการ
สาธารณสุข 
8. จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษา 
9. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีส าหรับการ
กีฬาและพลศึกษา 
10. ใหมี้และบ ารุงสวนสาธารณะ 
สวนสตัว ์และสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
11. ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรมและ
รักษาความสะอาดเรียบร้อยของ
ทอ้งถ่ิน 
12. เทศพาณิชย ์

มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัเทศบาล
เมือง ตามขอ้ 1 – 12  
 

 
แหล่งทีม่า:  โกวทิย ์พวงงาม, 2555: 185-186. 
 

อ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ก าหนด 
นอกจากอ านาจหน้าท่ีตามท่ีพะราชบญัติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ก าหนดไวแ้ลว้ยงัมีกฎหมาย

เฉพาะอ่ืน ๆ  ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ๆ อีกเป็น
จ านวนมาก เช่น 
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1)  พระราชบญัญติัป้องกนัภยนัอนัตรายแก่การเล่นมหรสพ พุทธศกัราช 2464 
2)  พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศกัราช 2475 
3)  พระราชบญัญติัสาธารณสุข พุทธศกัราช 2484 
4)  พระราชบญัญติัควบคุมการใชอุ้จาระท าปุ๋ย พุทธศกัราช 2490 
5)  พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง พ.ศ. 2493 
6)  พระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2495 
7)  พระราชบญัญติัป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2498 
8)  พระราชบญัญติัการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 
9)  พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่า จ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. 2502 
10)  พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

พ.ศ. 2534  ฯลฯ 
 

2.7  การบริหารงานของเทศบาล 
 

การบริหารงานของเทศบาลจะประกอบไปดว้ย คณะเทศมนตรีซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  าหนด
นโยบายแนวทางการปฏิบติังานในการพฒันาการทอ้งถ่ินมีการวางแผนด าเนินงาน กล่าวคือคณะ
เทศมนตรีจะเป็นผูรั้บผิดชอบควบคุมจดัท าให้เป็นไปตามแผนนั้น จึงเท่ากับว่าคณะเทศมนตรี
รับผิดชอบในการวางแผน “นโยบาย” นัน่เอง เม่ือเปรียบเทียบกบัการบริหารงานของรัฐบาลแลว้  
คณะเทศมนตรีก็เช่นเดียวกบัคณะรัฐมนตรี ซ่ึงบริหารราชการนโยบาย ส่วนงานประจ าทั้งหมด ยอ่ม
อยูใ่นความรับผดิชอบของปลดัเทศบาลหรือคลา้ยกบัปลดักระทรวง 

ส าหรับสภาเทศบาล จะท าหนา้ท่ีการตราเทศบญัญติัโดยไม่ขดัแยง้กบัตวับทกฎหมาย ซ่ึงใช้
บงัคบัแก่บุคคลทัว่ไปในเขตเทศบาล หรือปฎิบติัการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลและ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั และให้อ านาจไว ้ซ่ึงเห็นไดว้่าในกรณีหลงัน้ีกฎหมายไดใ้ห้อ านาจแก่สภา
เทศบาลมากในการวางนโยบาย และควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การใช้อ านาจแก่
สภาเทศบาลมากในการวางนโยบาย และควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การใชอ้ านาจท่ี
นบัวา่ส าคญัท่ีสุดของสภาเทศบาลในกรณีน้ีคือ การพิจารณาตราเทศบญัญติังบปประมาณประจ าปี 
นบัวา่สภาเทศบาลไดใ้ชอ้  านาจอยา่งสูงสุดในการบริหาร และควบคุมคณะเทศมนตรี 

 
2.7.1  การบริหารงานบุคคล 
ระบบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลไทยเป็นระบบท่ีใหมี้คณะกรรมการการบริหารงาน

บุคคลในระดับชาติของรัฐบาลเป็นผูว้างหลัก และควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ เก่ียวกับการ
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บริหารงานบุคคลของเทศบาลทุกแห่งทัว่ประเทศ  ทั้งน้ีโดยคาดหวงัท่ีจะให้เกิดเสถียรภาพและ
ความมัน่คงในการบริหารการปกครองประเทศส าคญั ส่วนในระดบัท่ีต ่ากว่าลงไปนั้น ให้มีการ
จดัตั้ งอนุกรรมการบริหารงานบุคคลลดหลั่นกันลงไป จะเห็นได้ว่า องค์กรบริหารบุคคลของ
เทศบาลตั้งแต่ในระดับชาติ ท่ีมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.) และคณะอนุกรรมการ
พนกังานเทศบาลประจ าจงัหวดั (อ.กท.) ในระดบัจงัหวดั จะประกอบไปดว้ยคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ท่ีประกอบด้วยขา้ราชการประจ าของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกือบ
ทั้งหมด โดยเฉพาะขา้ราชการจากกระทรวงมหาดไทย 

 
2.7.2  การบริหารการคลงั 
กีรติพงษ ์แนวมาลี และวนิ พรหมแพทย ์(2540: 21-22) ไดส้รุปการบริหารการคลงัไวด้งัน้ี 
การท่ีเทศบาลจะสามารถด าเนินการต่างๆได ้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งมีรายไดเ้ป็นของตนเอง ซ่ึงในการด าเนินงานของเทศบาลการจดัเก็บรายไดแ้ละการใชจ่้ายจะ
ถูกควบคุมก าหนดโดยตรงจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะก าหนดเป็นกฎหมายวา่ จะมีรายไดก่ี้ประเภท มี
อะไรบา้ง และจะไดม้าอยา่งไรบา้ง เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ฯลฯ อตัราในการ
จดัเก็บภาษีรวมทั้งแบ่งรายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายไดป้ระเภทภาษีให้แก่เทศบาล ส่วนกลางก็จะ
เป็นผูก้  าหนดอีกดว้ย  เม่ือเทศบาลมีรายไดแ้ลว้ก็จ  าเป็นจะตอ้งก าหนดแนวทางในการใชจ่้ายในรูป 
“เทศบญัญติังบประมาณประจ าปี” โดยผา่นความเห็นชอบจากเทศบาลเสียก่อน และการตรวจสอบ
บญัชีจะเป็นการควบคุมสุดทา้ยเพื่อตรวจความถูกตอ้ง 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันปัญหาส าคัญด้านการคลังของเทศบาลคือ รายได้ท่ีไม่เพียงพอ
เน่ืองจากหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลท านั้นมากเกินกวา่ความสามารถในการหารายไดข้อง
เทศบาลเองรวมทั้งการแบ่งสรรภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บจากจงัหวดั (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพามิต 
ก็มีจ  านวนนอ้ยเช่นกนั) เม่ือทอ้งถ่ินตอ้งประสบปัญหาเงินไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงจ าเป็นตอ้งยื่นมือเขา้
มาช่วยเหลือ แต่ในปัจจุบนั ประเด็นเงินอุดหนุนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะการท่ี
รัฐบาลมุ่งเนน้ช่วยเหลือเม่ือเทศบาลประสบปัญหาดา้นการเเงิน จะเป็นผลท าให้เทศบาลไม่สามารถ
บริหารพฒันาการใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นการสร้างพนัธะอนัแน่นหนาระหวา่งส่วนกลางกบั
ท้องถ่ินมากเข้าไปอีก ส่งผลท าให้เกิดการให้เงินอุดหนุนท่ีเป็นลักษณะรายหัวท่ีไม่เป็นธรรม 
มากกวา่ท่ีจะช่วยเหลือตามสภาพความเจริญ คือถา้ทอ้งถ่ินไหนเจริญนอ้ยก็ช่วยเหลือมากกวา่ทอ้งถ่ิน
ท่ีมีความเจริญมากกวา่ 
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2.8  ลกัษณะทัว่ไปของเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
 

2.8.1  เทศบาลนครแหลมฉบัง 
เทศบาลนครแหลมฉบงั ถูกจดัตั้ งข้ึนเป็นเทศบาลต าบลตาม “พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ ง

เทศบาลต าบลแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี พ.ศ. 2534” ซ่ึงได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 108 ตอนท่ี 211 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2534 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 3 มกราคม 2535 โดยยกฐานะพื้นท่ีบางส่วนของสุขาภิบาลอ่าวอุดม (เดิม) อ าเภอศรีราชา (ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ต าบล 19 หมู่บา้น คือ ต าบลทุ่งสุขลา หมู่ท่ี 1 – 12 ต าบลบึง หมู่ท่ี 1, 5, 9 และ 10 
ต าบลสุรศกัด์ิ หมู่ท่ี 3, 9 และต าบลหนองขาม หมู่ท่ี 11) และพื้นท่ีบางส่วนของสุขาภิบาลบางละมุง 
(เดิม) อ าเภอบางละมุง (ซ่ึงประกอบดว้ย พื้นท่ีบางส่วนของต าบลบางละมุง จ านวน 5 หมู่บา้น คือ 
หมู่ท่ี 4, 6, 7, 8 และ 9) รวมเป็น 2 อ าเภอ 5 ต าบล 24 หมู่บา้น ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ “เน่ืองจากพื้นท่ีใน
ต าบลทุ่งสุขลาและพื้นท่ีบางส่วนของต าบลสุรศกัด์ิ ต าบลหนองขาม ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา และ
ต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของท่าเรือน ้ าลึก อนัเป็นท่าเรือ
พาณิชยห์ลกัของประเทศ ตลอดจนเป็นเขตพฒันาอุตสาหกรรมและศูนย์พาณิชยกรรม เพื่อการ
ส่งออกตามโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สมควรจดัตั้งทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีดงักล่าวเป็น เทศบาลต าบลแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา 
และอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีควบคุมและบงัคบัใช้
แผนพฒันาเมือง ตลอดจนเป็นหน่วยงานท่ีจะให้บริการสังคมแก่ชุมชน และด าเนินกิจการของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ กบัให้ประชาชนได้ปกครองดูแล และท านุบ ารุงทอ้งถ่ินของตนตามระบบ
เทศบาล” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2553 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงฐานะ
เทศบาลต าบลแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี เป็นเทศบาลนครแหลม
ฉบงั โดยให้เหตุผลว่า เทศบาลมีราษฎรตั้งแต่ห้าหม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 

2.8.1.1  หนา้ท่ีของเทศบาลนครแหลมฉบงั 
เทศบาลนครแหลมฉบงั มีหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติั

เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 
1)  กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 53 (ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของเทศบาลเมือง อนั

ประกอบไปดว้ย กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 50 (หน้าท่ีของเทศบาลต าบล) และหน้าท่ีเพิ่มเติม 
ไดแ้ก่ ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษแ์ละรักษา
คนเจบ็ไข ้ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบ ารุงรักษาการ
ไฟฟ้า หรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน และใหมี้การด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน) 
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2)  ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3)  กิจการอยา่งอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
4)  การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ 

และสถานบริการอ่ืน 
5)  จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
6)  จดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
7)  การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
8)  การส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 

กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งท่ี 236/2535 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2535 ก าหนดให้เทศบาล
ต าบลแหลมฉบงั (ในขณะนั้น) รวมทั้งเทศบาลต าบลมาบตาพุด (ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด) มีหน้า ท่ี เพิ่ม ข้ึนจากหน้า ท่ี ท่ีจะต้องปฏิบัติ  นอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีพิเศษในการพฒันาเศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ อีก 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นท่ีอยู่อาศยั และปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
ดา้นการควบคุมความปลอดภยั ดา้นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ดา้นสังคม-สงเคราะห์ และดา้นกีฬา 

นอกจากน้ี เทศบาลนครแหลมฉบงั ยงัมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 อีกดว้ย (ซ่ึงมีอยู ่31 ภารกิจ) 

2.8.1.2  การแบ่งส่วนราชการในเทศบาลนครแหลมฉบงั 
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ภาพที ่2.2  โครงสร้างและการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลนครแหลมฉบงั 
 

เทศบาลนครแหลมฉบงัมีการแบ่งส่วนราชการภายใน 9 หน่วยงาน คือ 
1)  ส านกัปลดัเทศลาล 
2)  ส านกัการช่าง 
3)  ส านกัการคลงั 
4)  ส านกัการสาธารณสุขฯ 
5)  กองการศึกษา 
6)  กองวชิาการและแผนงาน 
7)  กองสวสัดิการสังคม 
8)  กองช่างสุขาภิบาล 
9)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
อัตราก าลังคนของเทศบาลนครแหลมฉบังประกอบไปด้วย พนักงาน

เทศบาล (ขา้ราชการ) จ  านวน 253 คน ลูกจา้งประจ าจ านวน 35 คน พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 
514 คน และพนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 413 คน รวมทั้งหมด 1,215 คน 
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2.8.2  เทศบาลนครระยอง 
ในปี พ.ศ. 2478 ไดมี้พระราชกฤษฎีกายกฐานะทอ้งถ่ินอนัเป็นสุขาภิบาลเมืองระยองข้ึน

เป็นเทศบาลเมืองระยอง โดยถือเขตสุขาภิบาลเดิมเป็นเขตเทศบาล ต่อมารัฐบาลได้ตราพระราช
กฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองระยองข้ึน เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2499 โดยขยายเขต
เทศบาลเมืองระยองไปหมู่บา้นปากคลองและปากน ้ าต าบลปากน ้ า และหมู่บา้นเชิงเนิน ต าบลเชิง
เนินบางส่วนท่ีมีเขตติดต่อกบัเขตเทศบาลเดิมและมีประชาชนตั้งบา้นเรือนอยูเ่ป็นปึกแผน่แน่นหนา 
เป็นคร้ังท่ีสอง รวมเป็นเน้ือท่ี 4.356 ตารางกิโลเมตร และไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลนครระยอง
ในปี พ.ศ.2542โดยเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลเมืองระยอง เป็นเทศบาลนครระยอง เน่ืองจาก
เทศบาลเมืองระยอง มีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มข้ึน โดยมีพื้นท่ีเขต
เทศบาลเมืองระยองเดิม คือ 16.95 ตารางกิโลเมตร 

2.8.2.1  การแบ่งส่วนราชการในเทศบาลนครระยอง 
 

              

                    

          

             

                    

      
          

             
         

          
       

   
              

   
                

   
         

 
ภาพที ่2.3  โครงสร้างและการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลนครระยอง 
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เทศบาลนครระยองมีการแบ่งส่วนราชการภายใน 8 หน่วยงาน คือ 
1)  ส านกัปลดัเทศลาล 
2)  ส านกัการคลงั 
3)  ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
4)  กองการศึกษา 
5)  กองวชิาการและแผนงาน 
6)  กองสวสัดิการสังคม 
7)  กองช่าง 
8)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
อตัราก าลงัคนของเทศบาลนครระยองประกอบไปด้วย พนกังานเทศบาล 

(ขา้ราชการ) จ านวน 160 คน ลูกจา้งประจ าจ านวน 36 คน พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 180 คน 
และพนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 298 คน รวมทั้งหมด 674 คน 

 
2.8.3  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลอ่าวอุดม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ืองจัดตั้ งสุขาภิบาลอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี ลงวนัท่ี 12 
ธนัวาคม พ.ศ.2510 โดยเขตการปกครองของสุขาภิบาลอ่าวอุดม ประกอบดว้ย พื้นท่ีต าบลทุ่งสุขลา
ทั้งต าบล และต าบลสุรศกัด์ิบางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง
เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2513 
ก าหนดเขตการปกครองของสุขาภิบาลอ่าวอุดมใหม่ให้มีพื้นท่ีเพิ่มข้ึนครอบคลุมต าบลทุ่งสุขลา 
ต าบลสุรศกัด์ิทั้งต าบล และต าบลหนองขามต าบลบึงครอบคลุมบางส่วน 

สุขาภิบาลอ่าวอุดม ไดมี้การเปล่ียนแปลงเขตการปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ืองเปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี แนวเขตดงักล่าวครอบคลุม
พื้นท่ี 306.44 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่นเขตการปกครอง 5 ต าบล คือ ต าบลสุรศกัด์ิ ต าบลหนองขาม
ทั้งต าบล ต าบลบึง ต าบลบ่อวิน และต าบลเขาคนัทรง ต่อมาไดรั้บการจดัตั้งเป็น เทศบาลต าบลอ่าว
อุดมตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 แต่เน่ืองจากในความ
เป็นจริงนั้น พื้นท่ี อ่าวอุดมได้ถูกโอนไปอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแหลมฉบงั (ปัจจุบนัคือเทศบาล
นครแหลมฉบงั) ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลต าบลแหลมฉบงั พ.ศ.2534 โดยมี
พื้นท่ีแยกออกไปจากสุขาภิบาลอ่าวอุดมเป็นจ านวน 72.56 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงอาจท าให้เกิดความ
สับสน ในปี พ.ศ.2545 จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ือเทศบาลโดยใช้ช่ือ ว่า เทศบาลต าบล
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เจา้พระยาสุรศกัด์ิ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตของเทศบาล 276.98 ตารางกิโลเมตร จากนั้นในวนัท่ี 9 
เมษายน กระทรวงมหาดไทยก็ไดป้ระกาศเปล่ียนแปลงฐานะเทศบาลต าบลเจา้พระยาสุรศกัด์ิเป็น
เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิโดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ในปีเดียวกนั 

2.8.3.1  การแบ่งส่วนราชการในเทศบาลเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 
 

                           

                    

          

             

                    

      
          

             
   

          
       

   
              

   
                

   
         

 
ภาพที ่2.4  โครงสร้างและการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 

 
เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิมีการแบ่งส่วนราชการภายใน 8 หน่วยงาน คือ 

1)  ส านกัปลดัเทศบาล 
2)  ส านกัการคลงั 
3)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
4)  กองการศึกษา 
5)  กองวชิาการและแผนงาน 
6)  กองสวสัดิการสังคม 
7)  กองช่าง 
8)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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อตัราก าลงัคนของเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิประกอบไปดว้ย พนกังานเทศบาล 
(ขา้ราชการ) จ  านวน 89 คน ลูกจา้งประจ าจ านวน 25 คน พนกังานจา้งตามภารกิจ จ านวน 266 คน 
และพนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 279 คน รวมทั้งหมด 659 คน 

 
2.8.4  เปรียบเทยีบโครงสร้างภายในของเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
การจดัแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในเทศบาลนครทั้ง 3 แห่ง มีความคลา้ยคลึงกนั แต่มี

ความแตกต่างกนัในรายละเอียดของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงแต่ละแห่ง มีการจดัแบ่งส่วนงานดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.3  การจดัแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในเทศบาลนคร 
 

เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
1) ส านกัปลดัเทศลาล 
2) ส านกัการช่าง 
3) ส านกัการคลงั 
4) ส านกัการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
5) กองการศึกษา 
6) กองวชิาการและแผนงาน 
7) กองสวสัดิการสงัคม 
8) กองช่างสุขาภิบาล 
9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

1) ส านกัปลดัเทศลาล 
2) กองช่าง 
3) ส านกัการคลงั 
4) ส านกัการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
5) กองการศึกษา 
6) กองวชิาการและแผนงาน 
7) กองสวสัดิการสงัคม 
8) หน่วยตรวจสอบภายใน 

1) ส านกัปลดัเทศบาล 
2) กองช่าง 
3) ส านกัการคลงั 
4) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
5) กองการศึกษา 
6) กองวชิาการและแผนงาน 
7) กองสวสัดิการสงัคม 
8) หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
แหล่งทีม่า:  โกวทิย ์พวงงาม, 2555: 186. 
 

2.9  สรุป 
 
เทศบาลนครในภาคตะวนัออก เป็นเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ และมีความหลากหลาย

ของลกัษณะพื้นท่ีท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ ครอบคลุมพื้นท่ีทางการเกษตร การประมง การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม และท่าเรือท่ีส าคญัในภาคตะวนัออก เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ เป็น
หน่วยงานท่ีมีจ านวนบุคลากรมากกวา่ 600 คน โครงสร้างการบริหารงานมีการแบ่งส่วนงานภายใน
ท่ีมีรายละเอียดแตกต่างกนัในระดบัส านกัและกอง ตามโครงสร้างของเทศบาลครบทุกฝ่าย 



 
บทที ่3 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
  
 การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวอัอก มีวตัถุประสงค์
พื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก และพฒันาตวัแบบ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
3.1  แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพนัในองค์การ 

 
ในเร่ืองของความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) ไดมี้นกัวิชาการหลาย

ส านกัท าการศึกษาวจิยั และใหค้วามหมายในแง่มุมท่ีต่างกนั แต่ก็อยูบ่นพื้นฐานเดียวกนัคือ เป็นการ
กล่าวถึงการแสดงออกของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมบางอยา่งอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ี
บุคคลไดล้งทุนกบัส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงความผกูพนัน้ีใชใ้นการวเิคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร ท า
ให้ทราบถึงบุคลิกภาพเฉพาะของบุคคล และกลุ่มคน ตลอดจนปรากฏการณ์ทางสังคมในองคก์าร
นั้นดว้ย 

 ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นส่ิงส าคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคลากรเกิดความตั้งใจในการ
ท างาน และในท่ีสุดจะส่งผลให้องคก์ารมีความส าเร็จ และมีช่ือเสียง รวมถึงบุคคลากรจะเกิดความ
รักความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอีกดว้ย แนวคิดนกัวิชาการท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ Meyer and Allen (1977); Mowday, Porter and 
Steers (1982); Wiener (1982); Reichers (1985); Glisson and Durick (1988); Mathieu and Zajac 
(1990); Brooks and Seers (1991); Becker (1992); Morrow (1993); Allen and Meyer (1996) และ
Brown (1996)  

 
3.1.1  ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ  
วตัถุประสงค์หลกัของการบริหาร คือ การพฒันาวฒันธรรมในการบริหารจดัการเชิงบวก 

ค่านิยม บรรทดัฐาน และรูปแบบการจดัการเพื่อท่ีจะเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารให้สูงข้ึน (Cooper, 
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2003: 68) ซ่ึงจะเป็นหลกัในการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในการปฏิบติังาน ดงันั้น ความผูกพนัต่อ
องค์การ จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัในการด าเนินงานขององค์การ หากองค์การใดท่ีมีบุคลากรท่ีมี
ความผูกพนัต่อองค์การสูง ย่อมท าให้การด าเนินงานขององค์การนั้นประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านท่ีศึกษาถึงแนวคิดและความหมายของความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ไดนิ้ยามความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารไวด้งัน้ี 

ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นสัมพนัธภาพทางใจระหวา่งบุคลากรท่ีมีต่อองคก์าร ในการท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งตั้งใจ เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักาย เพื่อท างานให้กบัองคก์าร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม
การเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ พร้อมทั้งทุ่มเทความสามารถ และการแสดงออกโดยการให้ความ
ร่วมมือในขณะท่ีท างานอยู่  (ทิพวรรณ ศุภภกัดี, 2550 10; ธณัฐชา รัตนพนัธ์, 2550: 13) ให้ความ
ทุ่มเทและมีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะด ารงสภาพความเป็นสมาชิกองคก์าร (ชนิดา เล็บครุฑ, 2554: 14; 
ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2554: 281) โดย ปภาวดี เหล่าพาณิชยเ์จริญ (2553: 15) ไดส้รุปแนวความคิดความ
ผกูพนัต่อองคก์ารไวเ้ป็นสองกลุ่มคือ 

1)  ความผกูพนัทางทศันคติ เป็นความผกูพนัต่อองคก์ารโดยท่ีบุคคลจะน าตนเองไป
เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และมีความผูกพนัต่อองค์การในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การ เพื่อ
เป้าหมายขององคก์าร 

2)  ความผูกพนัทางพฤติกรรม เป็นความผกูพนัต่อองค์การท่ีเป็นพฤติกรรม ปัจจยั
ความสนใจท่ีบุคคลได้รับจากองค์การ เช่น การได้รับความนับถือเป็นผู ้อาวุโส การได้รับ
ค่าตอบแทนสูง จึงมีความผกูพนัต่อองคก์ร โดยไม่ตอ้งการเสียผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากองคก์าร ถา้
จะละทิ้งไปท างานท่ีอ่ืนก็จะไม่คุม้ค่าท่ีจะจากองคก์ารไป 

Meyer and Herscovitch (2001) ไดจ้  าแนกค าจ ากดัความของค าวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร 
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 มิติ ไดแ้ก่ (1) รูปแบบมิติเดียว (Unidimensional Constructs) เป็นการให้ค  าจ  ากดัความ
ท่ีเป็นแบบจ าลองระดบัโลก โดยอยู่ภายใตร้ะเบียบวิธีวิจยัความผูกพนัต่อองค์การเป็นลกัษณะมิติ
เดียว และ (2) รูปแบบหลายมิติ (Multidimensional Constructs) จะเนน้หลายมิติ หลายปัจจยัในการ
ใหค้  าจ  ากดัความ ซ่ึงเป็นไปตามพฒันาการแนวคิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

 
3.1.2  ความส าคัญของความผูกพนัต่อองค์การ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคญัของความผูกพนัต่อองค์การไว ้ผูว้ิจยัได้

น ามาสรุปไดด้งัน้ี 
1)  ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นทศันคติท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง ส าหรับทุกองค์การ 

เน่ืองจากความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหว่างจิตนาการของมนุษย ์กบัจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้
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ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกวา่ เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสภาพและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีขององค์การ Buchanan (1974: 533) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น และเป็น
แรงผลักดนัให้บุคลากรเต็มใจท่ีจะทุ่มเท และอุทิศตนเอง เพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ใน
สถานะท่ีดีข้ึน (Mowday, Steers and Lyman,1982: 27) 

2)  ความผูกพนัต่อองค์การเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัระหว่างบุคลากรกับองค์การ ใน
กระบวนการเก่ียวกบัองคก์าร (Organizational Attachment) คือ 1) การเขา้เป็นสมาชิกขององคก์าร 
(Organizational Entry) เป็นขั้นตอนแรกท่ีบุคคลเลือกท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกในองคก์ารใดองคก์าร
หน่ึง 2) การมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลตดัสินใจ
ท่ีจะมีความผูกพนักบัองค์การ เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัเป้าหมายของ
องค์การ ค่านิยมในการเป็นสมาชิกองค์การ และความตั้งใจท่ีจะท างานหนกัเพื่อความส าเร็จของ
เป้าหมายองค์การ และ 3) การขาดงานและการลาออกของพนกังาน (Absenteeism and Turnover) 
เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการเก่ียวพนักบัองคก์าร เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลจะตดัสินใจวา่จะอยู ่
หรือวา่ลาออกไปจากองคก์าร (Steers and Porter, 1979: 303-306) 

3)  ความผูกพนัต่อองค์การเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกมา ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ โดยบุคคลท่ีมีระดับความผูกพนัต่อองค์การสูง จะมี
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการขององค์การมากกว่า บุคคลท่ีมีระดับความผูกพนัต่อ
องคก์ารต ่า (Salancik, 1983: 202)  

4)  ความผูกพนัต่อองค์การสามารถท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเป็น
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารและความจงรักภกัดีของพนกังาน เพื่อลด
อตัราการสูญเสียบุคลากรท่ีมีค่าขององคก์าร (Fazzi, 1994: 17-19) 

จากความส าคญัของความผูกพนัต่อองค์การ ท าให้เห็นว่า บุคคลท่ีมีความรู้สึกผูกพนัต่อ
องค์การสูง จะมีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายาม และความตั้งใจอย่างมากในการท างานให้กบั
องค์การ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ และมีความตั้งใจท่ีจะคงอยู่กับองค์การต่อไป 
น าไปสู่การท างานท่ีต่อเน่ืองยาวนานข้ึน  

 
3.1.3  พฒันาการของแนวคิดความผูกพนัต่อองค์การ 
พฒันาการของแนวคิดความผูกพนัต่ององค์การ มีการอธิบายไวใ้นมุมมองท่ีแตกต่างกนั 

โดยสามารถแบ่งกลุ่มของพฒันาการแนวคิดความผกูพนัต่อองคก์ารได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 
3.1.3.1 ทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์ารในยุคแรก (The Early Stage of Organizational 

Commitment Theories) ในยุคแรกของการพฒันาแนวคิด หรือทฤษฎีเก่ียวกบัความผูกพนัต่อ
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องค์การ มีลกัษณะของการให้ค  าจ  ากดัความในมิติเดียว (Unidimensional Construct) ซ่ึง Mowday, 
Porter and Steers (1982) ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารไว ้2 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ความผูกพนัในเชิงทศันคติ (Attitudinal Commitment) ซ่ึง Sheldon 
(1971: 143) ให้ความหมายความผูกพนัในเชิงทศันคติ หมายถึง ทศันคติ หรือการโน้มน าไปสู่
องคก์ารท่ีเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณ์ของบุคคลเขา้กบัองคก์าร ส่วน Buchanan (1974) อธิบาย
วา่ เป็นการผกูติดกบัความรัก ความโนม้เอียงต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ารส าหรับบทบาท
ใดบทบาทหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ส่วน Mowday, Porter and Steers 
(1982) ช้ีให้เห็นว่า ความผูกพนัในเชิงทศันคติสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของบุคลากรกบัเป้าหมายของ
องคก์าร และความตั้งใจท่ีจะท างานกบัองคก์าร ส่วน Meyer and Allen (1977: 9) อธิบายวา่ ความ
ผูกพนัในเชิงทศันคติมีวตัถุประสงค์เพื่อสาธิตความผูกพนัเก่ียวกบัผลท่ีตามมาท่ีตั้งใจปรารถนา 
ส่วน Mathieu and Zajac (1990: 171) ให้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่ เป็นพนัธะหรือ
การเช่ือมโยงของปัจเจกชนเขา้ไวก้บัองคก์าร ส่วน Brown (1996: 241) นิยามไวว้า่ เป็นพลงัท่ีมุ่งต่อ
ความผูกพนั แมว้่าจะเผชิญหน้ากบัทศันคติ และความคิดชั่วแล่น ส่วน Bergmann, Lester, De 
Meuse, and Grahn (2000: 15) อธิบายวา่ เป็นแรงปรารถนาของบุคคลในฐานะสมาชิกขององคก์าร
ซ่ึงเก่ียวกบักลุ่มผลประโยชน์ และ Valentine, Godkin, and Lucero (2002: 351) อธิบายไวว้า่ เป็น
ความสนใจของบุคลากรในการมีสายสัมพนัธ์กบัองคก์าร 

ประการท่ีสอง ความผูกพนัในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Commitment) Becker 
(1960: 33) อธิบายไวว้า่เป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งของกิจกรรมท่ีเป็นผลมาจากการสะสมของการ
คาดคะเนผลลพัธ์ (Side Bet) ท่ีจะเกิดตวามสูญเสียหากไม่ไดท้  ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ส่วน Kanter 
(1968: 504) ใหค้วามหมายไวว้า่ บางอยา่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคลากรรู้สึกวา่มีก าไรเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการ
มีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือมีตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัการลาออก ส่วน Sheldon (1971: 143) ให้
ความหมายไวว้่า เป็นภาวะการคงอยู่ท่ีบุคคลรู้สึกเป็นภาระจากการกระท าของเขาเอง และ Meyer 
and Allen (1977) สรุปไวว้า่ งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัเชิงพฤติกรรมมกัมุ่งเนน้เก่ียวกบัความ
ผกูพนัของบุคลากรต่อการปฏิบติัโดยทัว่ไปมากกวา่ความผกูพนัท่ีเป็นตวัตน 

3.1.3.2 ทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์การในยุคสมยัใหม่ (The Modern Stage Of 
Organizational Commitment Theories) เป็นยุคท่ีแนวคิดความผูกพนัต่อองคก์ารมีค าจ ากดัความ
มากกวา่หน่ึงค าจ ากดัความ ซ่ึงนกัวิจยัส่วนมากจะพฒันาแนวคิดความผกูพนัต่อองคก์ารในรูปแบบ
หลายมิติ โดยมีผลของการศึกษาในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัคือ Angle and Perry (1981) ไดจ้  าแนก
ความหมายเป็นสองมิติ ไดแ้ก่ ความผกูพนัเชิงคุณค่า (Value Commitment) หมายถึง ความผกูพนัใน
การสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์าร และความผกูพนัในการคงอยู ่(Commitment to Stay) หมายถึง
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ความผกูพนัในการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร O’Reilly and Chatman (1986: 493) ได้
จ  าแนกความหมายเป็นสามมิติ ไดแ้ก่ ความผกูพนัในการเคารพเช่ือฟัง (Compliance Commitment) 
ความผูกพนัในการแสดงตน (Identification Commitment) และการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 
(Internalization) Penley and Gould (1988) ไดจ้  าแนกความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นสามมิติ ไดแ้ก่ 
ความผกูพนัตามศีลธรรม (Moral Commitment) ความผกูพนัในเชิงค านวณ (Calculative Commitment) 
และความผกูพนัแบบโดดเด่ียว (Alienate Commitment) ในเวลาต่อมามีผูศึ้กษามิติของความผกูพนั
ต่อองคก์าร และไดรั้บการน าไปใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งกวา้งขวาง คือ 
Meyer and Allen (1991: 67) ไดจ้  าแนกความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ ความผกูพนัแบบ
จงรักภกัดี (Affective Commitment) หมายถึง ความผกูติดอารมณ์ของบุคลากรในการแสดงตน และ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในองค์การ ความผูกพนัแบบคงอยู ่ (Continuance Commitment) หมายถึง การ
ตระหนกัรู้ของตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการลาออกจากองคก์าร และความผกูพนัในความทุ่มเท (Normative 
Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของการผกูพนัมุ่งมัน่อยูก่บังาน ในเวลาต่อมา Meyer and Allen 
(1993) ไดจ้  าแนกความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นสามมิติ ไดแ้ก่ ความผกูพนัแบบจงรักภกัดี (Affective 
Commitment) หมายถึง ระดบัท่ีบุคลกรผกูติดทางใจกบัการจา้งงานขององคก์าร โดยมีความรู้สึกวา่
จงรักภกัดี มีความภาคภูมิใจ เป็นตน้ ความผกูพนัแบบคงอยู ่(Continuance Commitment) หมายถึง 
ระดบัท่ีบุคลากรมีประสบการณ์ในความรู้สึกยึดโยงกบัสถานท่ีท างานอนัเน่ืองจากตน้ทุนในการ
ลาออกมีสูง และมิติท่ี 3 ไดป้รับเปล่ียนจากความผูกพนัในความทุ่มเท (Normative Commitment) 
เป็นความผกูพนัแบบศีลธรรม (Moral Commitment) หมายถึง ระดบัท่ีบุคลากรผกูติดทางใจกบัการ
จา้งงานขององคก์ารผา่นเป้าหมาย ค่านิยม และภารกิจ ในเวลาต่อมา Cooper (2003: 70-74) ไดท้  า
การสรุปความผกูพนัต่อองคก์ารจากการเรียบเรียงผลงานวิจยัหลายช้ินท่ีมีนกัทฤษฎีไดท้  าการศึกษา
ในช่วง 1960-1996  พบขอ้สรุปวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารนั้น แบ่งเป็น 3 มิติคือ ความผกูพนัแบบคงอยู ่
(Continuance Commitment) ความผูกพนัในความทุ่มเท (Normative Commitment) และความ
ผกูพนัแบบจงรักภกัดี (Affective Commitment)  

 
3.1.4  องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ 
ในการศึกษาองค์ประกอบของความผูกพนัต่อองค์การ Porter, Steers, Mowday and 

Boulian (1974: 603-609) ไดอ้ธิบายความผกูพนัต่อองคก์ารไวว้า่ เป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ี
แสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกองคก์ารคนอ่ืน ๆ และเต็มใจท่ีจะ
อุทิศก าลังกายและก าลังใจเพื่อการปฏิบัติภารกิจขององค์การ และอธิบายว่าความผูกพัน
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ลกัษณะ คือ 
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1) ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ 
เน่ืองจากบุคคลมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร มีค่านิยมท่ีเหมือนกบัสมาชิกองคก์ารคนอ่ืน ๆ 
และมีความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ขององคก์าร 

2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อความส าเร็จขององคก์าร โดยบุคคลจะ
ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจ โดยความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความผกูพนัต่อองคก์ารอนัเน่ืองมาจาก
การเป็นสมาชิกขององค์การตามปกติ จุดท่ีแตกต่างคือ พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผกูพนั
ต่อองค์การอย่างแทจ้ริงจะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร 

3) ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ เพื่อให้
เป้าหมายขององคก์ารบรรลุความส าเร็จ โดยบุคคลจะมีความตั้งใจท่ีจะไม่โยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลง
ท่ีท างานหรือลาออก เพราะมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารและมีความรู้สึกมัน่คงท่ี
จะอยูก่บัองคก์ารนั้นต่อไป 

Mowday, Porter and Steers (1982: 27) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง 
ความสัมพนัธ์อนัแรงกลา้ของบุคคลท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงกบัองคก์าร มีองคป์ระกอบ คือ 

1) ความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร 
2) ความเตม็ใจในการใชค้วามพยายามเพื่อปฏิบติังานใหอ้งคก์าร 
3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

Meyer and Allen (1991: 61) และ Meyer and Allen (1993: 538) ไดพ้ฒันาแบบจ าลอง
องคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร เป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

ดา้นท่ี  1  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์าร (Affective Commitment) หมายถึง 
ความยึดโยงทางอารมณ์ของบุคลากรในการแสดงตัวตน การยอมรับเป้าหมายองค์การ และ
ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในการท างานกบัองคก์าร 

ดา้นท่ี  2  ดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร (Continuance Commitment) 
หมายถึง การตระหนกัของบุคลากรต่อตน้ทุนของการคงอยูใ่นองคก์ารกบัการลาออก 

ดา้นท่ี  3  ดา้นความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร (Normative Commitment) หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคลากรท่ีจะเสียสละเพื่อองคก์าร 

Cooper (2003: 70-74) ไดส้รุปองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร จากการเรียบเรียง
ผลงานวจิยัหลายช้ิน สรุปได ้ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

ดา้นท่ี  1  ดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร (Continuance Commitment) 
หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะคงอยูก่บัองคก์ารต่อไป มากกวา่ท่ีจะลาออกไปอยูก่บัองคก์ารอ่ืน  

ดา้นท่ี  2  ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์าร (Affective Commitment) หมายถึง 
เจตคติท่ีดีท่ีมีต่อองคก์าร ท าใหเ้กิดความเตม็ใจท่ีจะท างานใหก้บัองคก์าร  
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ดา้นท่ี  3  ดา้นความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร (Normative Commitment) หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคลากรท่ีจะเสียสละเพื่อองคก์าร 

ธงชยั สมบูรณ์ (2549: 202-203) อธิบายไวว้า่ ความผกูพนัต่องคก์ารเป็นความรู้สึกของคน
ในองคก์ารท่ีแสดงตนเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร มีค่านิยมท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงแบ่ง
ลกัษณะความผกูพนัต่อองคก์ารได ้3 ประการ คือ 

1) เป็นความเช่ืออยา่งแรงกลา้ และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
2) ความเตม็ใจและสมคัรใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถเพื่อ

ประโยชน์ขององคก์าร 
3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงสภาพความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

โดยสรุปแลว้องค์ประกอบของความผกูพนัต่อองค์การจะประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ 3 
ประการคือ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ท างานใหก้บัองคก์าร และความตั้งใจท่ีจะคงสภาพความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

 
3.1.5  แนวทางการวดัความผูกพนัต่อองค์การ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แนวความคิดจากการวบรวมผลงานวิจยัของ Cooper (2003) 

และแนวคิดเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของ Porter, Steers,  Mowday and Boulian (1974) ซ่ึงมี
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความผูกพนัต่อองคก์าร คือ “Organizational Commitment Questionnaire” หรือ 
OCQ ซ่ึงมีลกัษณะ 3 องค์ประกอบ  คือ 1) ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์การ 
(Affective Commitment) 2) ดา้นความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร (Normative Commitment)  
และ 3) ดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร (Continuance Commitment) ซ่ึงไดมี้
นกัวิชาการท่ีน าเคร่ืองมือน้ีมาท าการศึกษาต่อมา เช่น Mowday, Porter and Steers (1982); Meyer 
and Allen (1993) และ ธีระ กุลสวสัด์ิ (2554) มีลกัษณะของขอ้ค าถามจ าแนกในแต่ละองคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบละ 5 ค าถาม รวม 3 องคป์ระกอบมี 15 ค าถาม ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตดัสินใจเลือกท่ีจะใช้
องคป์ระกอบความผูกพนัต่อองค์การทั้ง 3 องคป์ระกอบในการศึกษาคร้ังน้ีตามแนวทางการศึกษา
จากนกัวชิาการดงักล่าว 

 

3.2  ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
 

ความพยายามหาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ มีการศึกษาอย่าง
กวา้งขวาง เพื่อหาตวัแปรท่ีจะอธิบายพฤติกรรมท่ีส่งผลกบัความผูกพนัต่อองคก์าร จากผลส ารวจ
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เอกสารและงานวิจยัพบวา่ ตวัแปรต่าง ๆ ถูกน ามาใชใ้นการศึกษานั้นมีความน่าสนใจ และสามารถ
อธิบายความผกูพนัต่อองคก์ารได ้ 

ในการศึกษาช่วงแรก ไดมี้การศึกษาปัจจยัเก่ียวกบั ศึกษาพบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องค์การ ประกอบด้วย  ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะโครงสร้างองค์การ ลกัษณะงาน และ
ประสบการณ์ในงาน (Mowday, Porter and Steers, 1982) ต่อมา Mottaz (1987: 549) ไดจ้  าแนก
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารว่า มี 2 กลุ่ม คือ 1) ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุ
ระยะเวลาการท างาน การศึกษา เพศ และค่านิยมในงาน และ 2) ลกัษณะขององคก์าร ประกอบดว้ย 
ลกัษณะงาน ค่าจา้ง โอกาสกา้วหนา้ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  

Steers (1977: 46-56) ได้อธิบายความผูกพนัต่อองค์การไวว้่า ความผูกพนัต่อองค์การ
หมายถึง ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของบุคคลท่ีมีต่อองคก์าร โดยองคป์ระกอบของความผกูพนันั้น
มี 3 องคป์ระกอบ คือ 

1)  มีความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร 
2)  มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์ของ

องคก์าร 
3)  มีความปรารถนาท่ีจะคงสภาพความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

การศึกษาน้ีไดเ้สนอตวัแบบท่ีประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร และผลของความผกูพนัต่อองคก์าร ดงัภาพท่ี 3.1 

 

               

         

             
      

             
       

                                    

 
 

ภาพที ่3.1  ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของ Steers 
แหล่งทีม่า:  Steers, 1997: 47. 

 
ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ตวัแปรท่ีเก่ียวกับลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น อาย ุ

โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ การศึกษา และลกัษณะบทบาทหนา้ท่ี 
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ลกัษณะงาน ประกอบดว้ย ความทา้ทายของงาน โอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม 
ประสบการณ์การท างาน ประกอบดว้ย ทศันคติของกลุ่มท่ีมีต่อองค์การ ความเช่ือถือต่อ

องคก์าร ความไวว้างใจต่อองคก์าร การลงทุนของพนกังานแต่ละคน และความส าคญัของพนกังาน
ต่อองคก์าร 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ คือ ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และ
ประสบการณ์การท างาน 

ความผกูพนัต่อองค์การจะน าไปสู่ผลลพัธ์ในหลาย ๆ อย่าง คือ 1)พนกังานท่ีมีระดบัความ
ผูกพนัต่อองค์การสูง จะมีความปรารถนาในการคงสภาพสมาชิกขององค์การต่อไป 2)ผลต่อการ
ด ารงรักษาให้พนกังานอยู่หรือลาออกจากองค์การ 3)ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อการเขา้ท างาน  4)
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน เม่ือมีความผกูพนัก็จะใชค้วามพยายามมากข้ึนในการท างาน 

ในการอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ไดมี้การศึกษาอย่างต่อเน่ืองมา
โดยตลอด ผลการศึกษาท่ีอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรนั้นมี
หลายปัจจยัท่ีถูกค้นพบ ซ่ึงผูว้ิจยัได้รวบรวบข้อมูลผลการศึกษาต่าง ๆ มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
(ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2554; Chang Shih and Lin, 2010; Armutlulu and Noyan, 2011; Alniacik et al. 
2012; Stan, 2013; Suma and Lesha, 2013 และ Bang, Ross and Reio, 2013) แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร (สุจินต ์พูลป้ัน, 2553; Alniacik et al., 2012; 
และ Bang, Ross and Reio, 2013) วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร    
(สิริมาศ ยอดยิม้ศิริ,2552 และ จตุพร จุย้ใจงาม, 2554) คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองค์การ (ธนพล แสงจนัทร์ และ วิโรจขน์ เจษฎาลกัษณ์, 2556; ชนิดา เล็บครุฑ, 
2554 และ Farid, Izadi, Ismail and Alipour, 2015) ดงัจะไดน้ าเสนอในล าดบัต่อไป 

 
3.2.1  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

วารัตดา เหลืองรังษี (2549: 8) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ไวว้า่ หมายถึง ทศันคติ หรือความรู้สึกของบุคคลต่องานท่ีปฏิบติัอยู ่และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังาน เม่ือบุคคลท่ีมีความรู้สึกในทางบวกต่องาน ก็จะส่งผลใหผ้ลการปฏิบติังานของบุคคลนั้นสูง 

มนตรี แกว้ดว้ง (2552: 12) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ไวว้า่ หมายถึง ทศันคติและความรู้สึกท่ีมีต่องานทั้งทางบวกและทางลบ วา่รู้สึกพอใจในงานหรือไม่
พึงพอใจในงานโดยภาพรวม พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ตามแนวคิดของสเปคเตอร์ ไดแ้ก่ ผลตอบแทน 
การเล่ือนต าแหน่ง หัวหน้างาน สวสัดิการ รางวลั จากประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างาน เพื่อนร่วมงาน ลกัษณะงาน และการส่ือสารภายในองคก์าร 
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Stone (2005: 29) ได้อธิบายความหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวว้่า 
หมายถึง ระดบัทศันคติและความรู้สึกทางบวกของบุคลากรท่ีมีต่องานท่ีท า ประเมินภาพรวมจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เงินเดือน โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง สวสัดิการต่าง ๆ การ
ควบคุมดูแล เพื่อนร่วมงาน สภาพการท างาน ลักษณะงาน การติดต่อส่ือสาร และความมัน่คง
ปลอดภยัในงาน 

จากความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีได้มีผูใ้ห้ความหมายไว ้พอ
สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในงานก็คือทศันคติหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน (Stone, 
2005) ทั้ งทางบวกและทางลบ (มนตรี แก้วด้วง, 2552) โดยบุคคลจะประเมินเปรียบเทียบกับ
ความรู้สึกของบุคคลวา่ตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ โดยความรู้สึกน้ีจะส่งผลทางตรงต่อการปฏิบติังาน
ในทิศทางเดียวกนั (วารัตดา เหลืองรังสี, 2549) เช่น ถา้ความพึงพอใจในการท างานสูง ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานก็จะสูงข้ึน แต่ในทางกลบักนั หากความพึงพอใจในการท างานต ่า ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานก็จะต ่าลงดว้ยเช่นกนั 

3.2.1.2 องคป์ระกอบของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
Spector (1997: 2) ไดเ้สนอแนวคิดของความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวว้่า มี

องคป์ระกอบทั้งหมด 9 ประการ คือ 
1)  ผลตอบแทน (Pay) ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง และผลตอบแทนอ่ืน ๆ 
2)  การเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ได้แก่ โอกาสในความก้าวหน้าใน

หนา้ท่ีการงาน 
3)  หัวหน้างาน (Supervision) ได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชาสายตรงท่ีสามารถ

ติดต่อไดท้นัที 
4)  สวสัดิการ (Fringe Benefits) ไดแ้ก่ สวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอยู่ในรูป

ของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
5)  รางวลัจากผลการปฏิบติังาน (Rewards) ไดแ้ก่ การไดรั้บค าชมเชย การ

ยอมรับ และรางวลัท่ีไดจ้ากการท างานดี และมีผลงาน 
6)  ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน (Operating Procedures) ไดแ้ก่ กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั นโยบายและขั้นตอนการท างาน 
7) เพื่อนร่วมงาน (Coworkers) ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน 
8) ลกัษณะงาน (Nature of Work) ไดแ้ก่ หน้าท่ีและความรับผิดชอบใน

เน้ืองานของบุคคล 
9) การส่ือสาร (Communication) ไดแ้ก่ การส่ือสารภายในองคก์าร 
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Weiten and Lloyd (2003: 377-380) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ ความพึงพอใจในงานมี
องคป์ระกอบหลกัอยู ่6 ประการ คือ 

1) คุณค่าของงาน (Meaningfulness) เป็นงานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย 
เม่ือพนกังานไดท้  างานท่ีมีคุณค่ายอ่มรู้สึกวา่ตนเองนั้นประสบความส าเร็จในการท างาน 

2) ความทา้ทายและความหลากหลายในงาน (Challenge and Variety) 
พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการท างาน ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 

3) อิสระในการท างาน (Autonomy) พนักงานมีอิสระในงาน สามารถ
ตดัสินใจ มีส่วนร่วมและปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงงานของตนเองได ้

4) มิตรภาพและการยอมรับ (Friendship and Recognition) ความสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหว่างพนกังานในท่ีท างานเดียวกนั การไดรั้บค าชมเชยและการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงาน 

5) ผลตอบแทนท่ีดี (Good Pay) เปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดก้บัความ
คาดหวงั หรือมีการเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนในระดบัเดียวกนั 

6) ความมัน่คง (Security) การใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงในการท างาน  
3.2.1.3 การวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
Jewell (1998: 212-217) ไดเ้สนอวิธีการวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไว ้3 

รูปแบบ คือ 
1) วดัจากการบรรลุความตอ้งการ (Need Fulfillment) โดยเช่ือวา่บุคคลมี

ความตอ้งการในงานแตกต่างกนั และงานท าให้ได้รับการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ เช่น 
ค่าจา้ง ความมัน่คงในงาน การไดรั้บการยอมรับ การไดรั้บการยกยอ่ง การใชอ้  านาจ และอ่ืน ๆ  

2) วดัจากความรู้สึกโดยรวม (Global Feeling) โดยการประเมินจาก
ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบในภาพรวม ความชอบหรือไม่ชอบในงาน 

3) วดัจากทศันคติหรือแง่มุมท่ีเก่ียวกบังาน (Facets) เพื่อคน้หาส่วนท่ีท าให้
เกิดความพึงพอใจในงาน 

การวดัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีเคร่ืองมือส าหรับใชว้ดัผลความพึงพอใจใน
งาน วิธีท่ีใชก้นัมากส าหรับการรวบรวมขอ้มูลก็คือ วิธีการให้น ้ าหนกัคะแนน 5 ระดบั ของ Likert 
Rating Scale มีนกัวชิาการท่ีพฒันาเคร่ืองมือท่ีส าคญัดงัน้ี 

1)  ดชันีวดัค าพรรณนางาน (the Job Descriptive Index: JDI) ท่ีพฒันาข้ึน
โดย Smith, Kendall and Hulin (1969) ประกอบดว้ยมิติการวดั 5 มิติของความพึงพอใจในงาน คือ 
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ความพึงพอใจในค่าตอบแทน การเล่ือนชั้นเล่ือนต าแหน่งและโอกาสเล่ือนชั้นเล่ือนต าแหน่ง เพื่อน
ร่วมงาน การบงัคบับญัชา และตวังาน สเกลการวดัใชก้ารตอบวา่ ใช่ หรือ ไม่ใช่ 

2)  ดชันีงานทัว่ไป (the Job In General Index: JIG) เป็นเคร่ืองมือวดัผล
ความพึงพอใจในงาน เป็นการปรับปรุงจากแบบดชันีวดัค าพรรณนางาน ท่ีมีการเนน้เฉพาะงานแต่
ละบุคคล ไม่ใช่งานทัว่ไป 

3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ Minesota Satisfaction Questionaire (MSQ), 
the Job Satisfaction Serve: JSS (Spector, 1997) และ Facet Scale เคร่ืองมือวดั MSQ เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวดัความพึงพอใจในงาน มี 100 เร่ือง 20 มิติ เป็นการวดัความพึงพอใจลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึง Minesota Satisfaction Questionaire (MSQ) มี 2 รูปแบบ คือ 

(1)  รูปแบบยาว มี 100 เร่ือง หลากหลายรูปแบบ คะแนนท่ีได้น ามา
เปรียบเทียบบรรทดัฐานของแต่ละกลุ่มอาชีพ 

(2)  รูปแบบสั้น ประกอบดว้ย 20 ค าถาม ซ่ึงมีการวดัครอบคลุมความ
พึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน การมีส่วนร่วม การบงัคบับญัชา ความรับผิดชอบ สถานะ
สังคมและความมัน่คงในงาน 

สุนนัท์ นิยมในธรรม และคณะ (2546) ไดน้ าแบบค าถามรูปแบบสั้น ประกอบดว้ย
ค าถาม 20 ค าถาม มาปรับใช้กับการศึกษาความพึงพอใจในงาน โดยทดสอบความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือเท่ากบั .907 ประกอบดว้ยขอ้ค าถามในการวดัความพึงพอใจจ านวน 20 ขอ้ 3 แบ่งเป็น 3 
ด้าน คือ ความพึงพอใจจากปัจจยัภายใน ความพึงพอใจจากปัจจยัภายนอก และความพึงพอใจ
โดยรวม ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามน้ีมาปรับใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยท าการตดัขอ้ค าถามท่ีมี
ความซ ้ าซอ้นหรือใกลเ้คียงกบัแบบสอบถามในส่วนของแรงจูงใจในการท างาน วฒันธรรมองคก์าร 
และคุณภาพชีวติในการท างานออกไป 1 ดา้น คือ ความพึงพอใจโดยรวม โดยยงัคงแบบสอบถามไว ้
2 ดา้น คือ ความพึงพอใจภายใน และความพึงพอใจภายนอก 

3.2.1.4 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์าร 
มีการศึกษาจ านวนมากท่ีคน้พบวา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ใน

เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร (Bateman and Strasser, 1984; Bluedorn, 1982 และ Locke and 
Latham, 1990) ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์ารมีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กนั 
ผลงานวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานท่ีส าคญัของ Bishay (1996) ช้ีใหเ้ห็นชดัเจนวา่ หากบุคคลมี
ความพึงพอใจกับงาน ก็จะแสดงถึงความผูกพนัต่อองค์การสูงข้ึน บุคคลท่ีไม่พึงพอใจจะเกิด
ทศันคติในทางลบ ก็จะมีการลาออกจากองคก์าร หรือมีความผกูพนัต่อองคก์ารลดลง Yousef (2000) 
พบวา่ ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะตรงกนัขา้มใน
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ดา้นพฤติกรรมการถอนตวั เช่น ความเฉ่ือยชา การขาดการ และการลาออก Buitendach and De Witte 
(2005) พบว่า ความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์การมีลกัษณะเช่ือมโยงกบัผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึน และเสริมสร้างประสิทธิผลต่อองค์การเพิ่มข้ึน ส่วนผลงานของ Ramdeja (2001) พบว่า 
ปัจจยัความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารค่อนขา้งสูง  

ขอ้คน้พบจากการศึกษาต่าง ๆ น้ี แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างชัดเจน
ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัความผูกพนัต่อองค์การ และความสัมพนัธ์นั้นเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูง ก็จะเกิดความผกูพนัต่อ
องค์การสูง ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต ่า ความผูกพนัต่อ
องค์การก็จะมีน้อยลงด้วยเช่นเดียวกนั และน ามาซ่ึงพฤติกรรมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างาน เช่น 
ความรู้สึกเฉ่ือยชา การขาดงานบ่อย ๆ และการลาออกจากงาน 

 
3.2.2  แรงจูงใจในการท างาน 

3.2.2.1 ความหมายของแรงจูงใจในการท างาน 

แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การ หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการก าหนดทิศทางในการท างาน และการใช้ความพยายามในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง (Schermerhorn, Hunt and Osbon, 2000: 611-689) หรือกระบวนการท่ีผลกัดนักระตุน้ให้
บุคคลมีความปรารถนาท่ีจะท าพฤติกรรม หรืองดการกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึง (Vroom, 
1964: 66; Porter and Lawler, 1968: 33) หรือการพยายามโนม้นา้วพนกังานให้ท างานดว้ยความเต็ม
ใจ ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงท าให้พนกังานเช่ือมัน่ว่า ความพยายามใน
การท างาน ดงักล่าวสามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการบางประการได ้(Robbins, 1996: 256) 
หรือองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์ารแน่ใจวา่ บุคลากรขององคก์ารเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่ามากท่ีสุด
ขององค์การ เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือมัน่ว่า บุคลากรขององค์การจะท างานดว้ยความสมคัรใจ โดย
ผูบ้ริหารพยายามหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจออกให้มากท่ีสุด เพื่อให้บรรลุ
ผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ (Hollyforde and Whiddett, 2002: 52 - 53) 

แรงจูงใจ ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 อยา่งดว้ยกนั คือ บุคคลท่ีท างานหนกั มุ่งมัน่
ท่ีจะท า และก าหนดทิศทางหรือพฤติกรรมเพื่อให้ถึงเป้าหมายท่ีเหมาะสม (Hoy and Miskel, 1991: 
173) เป็นแรงผลกัดนัซ่ึงส่งผลต่อบุคคล ท่ีสามารถอธิบายถึงทิศทางความพยายามของบุคคลท่ีพึง
ปรารถนา เพื่อให้ไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายเฉพาะอยา่ง (Luneberg and Ornstein, 1996: 369) และ
เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมโดยตรง (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 2000: 127) 

ลดัดา  กุลนานันท์ (2544: 7) ได้สรุปความหมายของแรงจูงใจในการท างานไวว้่า 
หมายถึง  ส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อท่ีจะบรรลุ
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วตัถุประสงค์หรือตอบสนองความตอ้งการท่ีตนเองมีอยู่  แรงจูงใจจะเป็นก าลงัท่ีจะส่งผลท าให้
บุคคลปฏิบติัภาระหนา้ท่ีให้ส าเร็จตามท่ีองคก์ารก าหนดไว ้โดยการท่ีบุคคลจะท าอยา่งนั้นไดต้อ้งมี
ความตอ้งการเป็นพื้นฐาน เร่ิมดว้ยความปรารถนา ความประสงค ์จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ความอยาก 
เป็นเง่ือนไข และหากเง่ือนไขเหล่าน้ีถูกกระตุ้นแล้วก็จะได้รับการตอบสนอง บุคลากรแสดง
พฤติกรรมออกมาอย่างเต็มความสามารถและทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองคก์าร ซ่ึงก็จะส่งผลท าใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

รุ่งนภา ระตะนะอาพร (2547: 18) ได้สรุปความหมายของแรงจูงใจไวว้่า หมายถึง 
เป็นส่ิงกระตุน้หรือแรงผลกัดนัจากความตอ้งการทั้งภายใน และภายนอกร่างกาย หรือความคาดหวงั
ต่าง ๆ เพื่อใหพ้นกังานมีความเตม็ใจ และมีความพึงพอใจในการท่ีปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้ามหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัหลาย ๆ ด้านรวมกัน เช่น ปัจจยัท่ีเป็นการจูงใจ
ภายนอกท่ีมากระท าต่อตวัพนกังาน และปัจจยัภายในท่ีเป็นส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการหรือคาดหวงั ทั้ง
สองส่ิงน้ีจะเป็นตัวก าหนดความพึงพอใจแล้วไปสู่การก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
พนกังานหรือตวับุคคล 

จากแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีนกัวิชาการต่าง ๆ ไดน้ าเสนอมานั้น 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงกระตุน้หรือแรงผลกัดนัจากความตอ้งการ
ภายในและภายนอกร่างกาย หรือความคาดวงัต่างๆ ท่ีท าให้บุคลากรมีความเต็มใจ (รุ่งนภา ระตะนะ
อาพร, 2547) เกิดเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลเกิดความพยายามในการปฏิบติังาน (Luneberg and 
Ornstein, 1996) มีความรู้สึกท่ีดีต่องาน ท าใหเ้กิดขวญั ก าลงัใจหรือแรงบนัดาลใจท่ีจะปฏิบติังาน  มี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (ลดัดา กุลนานนัท,์ 2544) และส่งผลให้เกิด
แรงผลกัดนัใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน 
Pinder (1998: 177 - 230) ไดอ้ธิบายถึงแรงจูงใจในการท างานวา่เป็นพลงัปัจจยั

ภายในและภายนอก (Internal and External Factors) ท่ีเป็นแรงขบัให้เกิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งาน (Work-related Behavior) ท่ีก าหนดรูปแบบ ทิศทาง ความเขม้ขน้ และความยาวนานของ
พฤติกรรมบุคลากรในองคก์าร  

Crewson (1997: 202 - 205) ไดอ้ธิบายจากผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการ
ท างานของพนกังานทางภาครัฐ และพนกังานทางภาคเอกชน พบว่าพนกังานของรัฐและเอกชนมี
ปัจจยัจูงใจในการท างานแตกต่างกนั โดยท่ีพนักงานในองค์การของรัฐจะไม่ค่อยให้ความสนใจ
รางวลัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจเท่ากบัพนักงานในองค์การเอกชน แต่จะสนใจในเร่ือง
สวสัดิการท่ีจะไดรั้บมากกวา่ นอกจากนั้น ผลการวิจยัของ Jurkiewicz, Massey and Brown (1998: 
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65 - 80) ไดข้อ้สรุปท่ีสนบัสนุนผลการวิจยัของ Crewson ท่ีวา่พนกังานในองคก์ารภาครัฐ และใน
องคก์ารภาคเอกชนมีปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั พนกังานในองคก์ารภาครัฐมีปัจจยัจูงใจ
ในการท างานท่ีส าคญั ๆ เรียงตามล าดบัความส าคญัไดแ้ก่ ความมัน่คงและความปลอดภยัในอนาคต 
การมีโอกาสในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และการมีโอกาสในการไดใ้ชค้วามช านาญเฉพาะดา้น เป็นต้น 
ส่วนพนักงานในองค์การภาคเอกชน มีปัจจัยจูงใจในการท างานท่ีส าคัญ ๆ เรียงตามล าดับ
ความส าคญัไดแ้ก่การไดรั้บเงินเดือนท่ีสูง การมีโอกาสแสดงออกถึงการเป็นผูน้ า และการมีโอกาส
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้  

จุมพล  หนิมพานิช (2530: 185) อธิบายไวว้า่  แรงจูงใจท าให้เกิดความเต็มใจท่ีจะให้
พลงัประสบผลส าเร็จในเป้าหมาย คือ รางวลัหรือผลตอบแทนท่ีทางองคก์ารตั้งไว ้และผูป้ฏิบติังาน
คาดหวงัวา่จะไดรั้บ ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งปัจจยัภายในคือการคาดหวงั การ
รับรู้ ชอบพอต่อปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ส่ิงตอบแทนต่าง ๆ ท่ีทางองคก์ารไดต้อบสนองให้อยา่งเสมอ
ภาค และยติุธรรม ท าใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือนเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

3.2.2.3 การวดัแรงจูงใจในการท างาน 
ในส่วนของการสร้างมาตรวดัแรงจูงใจในการท างานผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม

เก่ียวกบัมาตรวดัแรงจูงใจในการท างานพบวา่มีนกัวิชาการดงัเช่น  Deci and Ryan (1985: 185 - 
198); Amabile (1993: 185 - 201); Cameron and Pierce (1994: 364 - 423) และ Jenkins, Gupta, 
Mitra and Shaw (1998: 777 - 787) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการจูงใจในการท างานกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน พบวา่ ปัจจยั
การจูงใจจากภายใน และปัจจยัจูงใจจากภายนอกเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งมาก ถา้ผูบ้ริหารได้
ศึกษาถึงความต้องการส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคนและความต้องการขององค์การจากการ
ปฏิบติังานของบุคลากรเหล่านั้น จะช่วยท าให้เกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของทั้งสองฝ่าย 
โดยน าปัจจยัการ จูงใจมาเป็นตวัช่วยในการกระตุน้บุคลากรให้เกิดพฤติกรรมการท างานตามท่ี
องคก์ารตอ้งการ ซ่ึงจะน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายในอนาคต   

Struckman and Yammarino (2003: 234 - 246) ไดพ้ฒันามาตรวดัแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากร โดยมาตรวดัดงักล่าวสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 ปัจจยั
สนบัสนุนจากภายนอก (Extrinsic Reinforcement) เช่น การจ่ายเงินเดือนท่ีดี สถานภาพความมัน่คง
ในงาน กระบวนการปฏิบติังานขององค์การ และมิติท่ี 2 ปัจจยัสนับสนุนจากภายใน (Intrinsic 
Reinforcement) เช่น การประสบความส าเร็จในการท างาน ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ความ
รับผดิชอบในงาน การยอมรับความเจริญเติบโต และการมีอ านาจ เป็นตน้  

บณัฑิต ผงันิรันดร์ (2550: 77) ไดพ้ฒันาแบบสอบถามในการวดัแรงจูงใจในการ
ท างาน จากการศึกษาผลงานของ Amabile (1983: 138-165); Torrance (1987: 574); Oldham and 
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Cummings (1996: 607-634); Zall (2001: 62-65) และ Struckman and Yammarino (2003) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัจูงใจจากภายใน และปัจจยัจูงใจจากภายนอก โดยใชข้อ้ค าถาม 10 ขอ้ แบ่งมิติการวดัเป็น 
2 มิติ คือ ปัจจยัการจูงใจจากภายใน และปัจจยัการจูงใจจากภายนอก 

การวดัแรงจูงใจในการท างานของสมาชิกในองคก์าร ผูว้จิยัไดส้ร้างมาตรวดัแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากรในเทศบาลนคร จากแนวทางของนกัวิชาการดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดย
มาตรวดัแรงจูงใจในการท างานสามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ ปัจจัยการจูงใจจากภายใน 
(Intrinsic Reinforcement)  และปัจจยัการจูงใจจากภายนอก (Extrinsic Reinforcement) โดย
ปรับปรุงจากผลงานของ บณัฑิต ผงันิรันดร์ (2550) และ Struckman and Yammarino (2003) 

 
3.2.3  แนวความคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมองค์การ 

3.2.3.1 ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร 
Gibson (1991: 31) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองค์การไวว้า่ หมายถึง ส่ิงท่ี

สมาชิกในองค์การสามารถรับรู้ได้ และการรับรู้ถูกสร้างข้ึนมาจากความเช่ือ ค่านิยม และความ
คาดหวงัขององคก์าร  

Gordon (1999: 342) ไดใ้ห้ความหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่ คือ ส่ิงท่ีอธิบาย
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การท่ีรวมเอาขอ้สมมติ ความเช่ือ และค่านิยมท่ีสมาชิกขององค์การท่ีมี
ร่วมกนั และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอยา่งเป็นทางการ
ในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม วฒันธรรมจะเก่ียวขอ้งกบัการมีความหมายหรือการตีความร่วม 
ซ่ึงส่วนมากรู้กนัภายใน และมีลษัณะท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะกลุ่ม 

สมยศ นาวีการ (2546: 119-120) ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมองค์การว่า 
หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ และแบบแผนทางพฤติกรรมท่ียอมรับและปฏิบติัของสมาชิกในองคก์าร 
เน่ืองจากองคก์ารสามารถเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารเพื่อท่ีจะสนบัสนุนการคิดคน้ส่ิงใหม่ และ
ความสามารถในการแข่งขนัได ้ถึงแมว้่าองค์การภายในอุตสาหกรรมเดียวกนัจะแสดงวิถีทางของ
การด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั วฒันธรรมองค์การท่ีดีจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม  

วฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture) คือค่านิยมและความเช่ือท่ีมีร่วมกนัของ
คนในองค์การอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์การ 
วฒันธรรมองคก์ารจึงเป็น “บุคลิกภาพ” (Personality) หรือ “จิตวิญญาณ” (Spirit) ขององค์การ มี
ลกัษณะเป็นการรับรู้ร่วมกนั เขา้ใจและอธิบายถึงวฒันธรรมองคก์ารไดเ้หมือนกนั (ร็อบบินส์ และ
เคาเตอร์, 2553: 20) 
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จากความหมายของวฒันธรรมองค์การ สรุปได้ว่า วฒันธรรมองค์การคือค่านิยม 
ความเช่ือ(Gibson, 1991; Gordon, 1999) ความเขา้ใจ (ร็อบบิ้น และเคาเตอร์, 2553) และแบบแผน
ทางพฤติกรรมภายในองคก์ารท่ียดึถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งมีแบบแผน มีลกัษณะเฉพาะแต่ละองคก์าร 
(Gordon, 1999) และปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ (สมยศ นาวีการ, 
2546) 

3.2.3.2 แนวคิดวฒันธรรมองคก์าร 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553: 205) ไดอ้ธิบายไวว้่า ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 20 

ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการจดัการในลกัษณะท่ีเป็นสูตรส าเร็จท่ีน ามาประยุกตใ์ช้ได้
ทัว่ไป (Universal Principles of Management) แนวคิดดา้นองค์การและการจดัการของอเมริกนั
ได้รับการน าไปใช้ในองค์การของประเทศต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลวในการน า
แนวคิดดงักล่าวไปใช้ นกัวิชาการไดใ้ห้ความเห็นวา่สาเหตุประการหน่ึงของความลม้เหลวน้ีน่าจะ
เกิดจากความแตกต่างของวฒันธรรมองคก์าร ในช่วงเวลาเดียวกนั (1960-1970) ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
เคยพ่ายแพส้งครามโลกคร้ังท่ีสอง สามารถพลิกฟ้ืนประเทศและกลายเป็นผูน้ าทางอุตสาหกรรม
เหนือบริษทัของอเมริกนัและยโุรป โดยท่ีไม่ไดใ้ชรู้ปแบบการจดัการตามแบบอยา่งอเมริกนัแต่อยา่ง
ใด ท าใหน้กัวชิาการมุ่งใหค้วามส าคญักบัความละเอียดอ่อนของวฒันธรรมในองคก์ารมากข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่วฒันธรรมองคก์ารมีความส าคญัต่อองค์การ นกั
ทฤษฎี องคก์ารต่างใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการประเมินวฒันธรรมองคก์าร และไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
วฒันธรรมองคก์าร ดงัน้ี 

เนตร์พณันา  ยาวิราช (2546: 223) กล่าววา่วฒันธรรมองคก์ารถือไดว้า่มีความส าคญั
เป็นอย่างมาก เพราะการท่ีองค์การจะประสบความส าเร็จได้นั้นเกิดจากการได้รับอิทธิพลจาก
องคก์ารท่ีสั่งสมกนัมายาวนาน การสร้างวฒันธรรมองคก์ารสามารถท าไดโ้ดย 

1) ผูบ้ริหารให้ความส าคญั และมีความตั้งใจจริงในการท างาน มีมาตรวดั
ความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน มีการควบคุมการท างานเพื่อให้ไดม้าตรฐานในการท างาน เช่น 
ผลงานท่ีมีคุณภาพมาจากการท างานของพนักงานท่ีมีความตั้งใจจริงในการท างาน มีผลงานท่ี
สามารถวดัไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ มีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนอยูเ่สมอ เป็นตน้ 

2) ผูน้ าเป็นผูส้ร้างความเช่ือ และค่านิยมให้คนในองค์การยอมรับนบัถือ
ร่วมกัน เช่น หากองค์การประสบปัญหาทางด้านการเงิน องค์การจะไม่เลิกจ้างพนักงานเพราะ
สมาชิกในองค์การเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน องค์การจะต้องดูแลคนในครอบครัวให้มี
ความสุข เป็นตน้ 

3) ผูน้ าเป็นตัวอย่างท่ีดี เป็นผูส้อนและแนะน าท่ีดีให้แก่พนักงาน ทั้ ง
รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผูน้ าเป็นแบบอย่างท่ีควรยึดถือปฏิบติั เป็นผูส้อนให้
พนักงานท างานได้อย่างมีคุณภาพจะท าให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองค์การ การให้รางวลัอย่าง
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เหมาะสม หมายถึง ผูน้ ามีการส่ือสารใหพ้นกังานทราบถึงการให้รางวลัส าหรับส าหรับพนกังานท่ีมี
พฤติกรรมท่ีดี  และมีการลงโทษพนกังานท่ี  ไม่ดี 

สมยศ นาวกีาร (2540: 81) กล่าวถึงหนา้ท่ีของวฒันธรรมองคก์ารไว ้3 ประการ คือ 
1)  วฒันธรรมจะให้ความรู้สึกท่ีเป็นเอกลักษณ์แก่สมาชิกขององค์การ 

โดยเฉพาะถา้เป็นวฒันธรรมท่ีดี ผูบ้ริหารควรท่ีจะพยายามปลูกฝังให้อยูใ่นจิตใจของบุคลากรทุกคน 
จะเกิดเป็นความผกูพนัท่ีพนกังานมีใหก้บับริษทั และจะเป็นการดึงดูด พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ารนาน ๆ 

2)  วฒันธรรมจะกระตุ้นความผูกพนัร่วมกัน ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็น
เจา้ของร่วมกนั 

3)  วฒันธรรมจะส่งเสริมความมัน่คงของระบบทางสังคม ในบางบริษทัมี
วฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้ระเบียบวินยั เนน้มาตรฐานของงาน จนสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีไวว้างใจใน
คุณภาพ บุคลากรในองค์การจะเกิดความภูมิใจ มั่นใจท่ีได้ท างานกับบริษทัน้ี ท าให้ผูกพนักับ
องคก์าร 

สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2549: 69-70) ไดร้ะบุลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมองคก์ารไว้
ดงัน้ี 

1)  วฒันธรรมองคก์ารเป็นกรอบในการคิด การกระท าและแบบทางวตัถุ 
2)  วฒันธรรมองค์การ เป็นวฒันธรรมท่ีมีลักษณะจ าเพาะขององค์การ

สหจร ซ่ึงเป็นองค์การท่ีได้รับการจดัตั้งอย่างจงใจให้มีหน้าท่ีเฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย
อยา่ง อาจพิจารณาวา่เป็นวฒันธรรมยอ่ยของสังคมได ้

3)  วฒันธรรมองค์การ เป็นวฒันธรรมการท างาน หรือการประกอบอาชีพ 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวติสังคมของมนุษย ์กล่าวคือ มนุษยมี์การเขา้และออกจากวฒันธรรมการงาน
น้ีในชีวติ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดห้ลายคร้ัง 

4)  วฒันธรรมองคก์าร เป็นไดท้ั้งวฒันธรรมแข็ง (Strong) วฒันธรรมอ่อน 
(Weak) หรือ วฒันธรรมธรรมดา (Normal) ทุกสังคมจะตอ้งมีวฒันธรรมแบบใดแบบหน่ึง หรือมี
รูปแบบผสมกนั 

5)  วฒันธรรมองคก์าร เป็นส่ิงท่ีองคก์ารนั้น ๆ สร้างข้ึน สมาชิกตอ้งเรียนรู้
และฝึกฝนความช านาญในการคิด และปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์การ แต่ละองค์การมีวฒันธรรม
ของตนเอง อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนองค์การอ่ืนก็ได้ และมีบางองค์การใช้บางส่วนของ
วฒันธรรมร่วมกนัไดร้ะหวา่งองคก์าร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิ์ริ (2550: 410) 
กล่าววา่ คุณลกัษณะเบ้ืองตน้ท่ีเป็นแก่นของวฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ย 7 คุณลกัษณะ คือ 
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1)  ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเส่ียง (Innovation and Risk Taking) เป็น
ระดบัของบุคลากรท่ีได้รับการกระตุน้ให้สร้างความคิดสร้างสรรค์ และเผชิญความเส่ียงในการ
ท างาน 

2)  ความสนใจต่อรายละเอียด (Attention to Detail) เป็นระดบัของ
พนกังานท่ีไดรั้บการคาดหวงัวา่จะถูกหา้มปฏิบติั และใหค้วามสนใจต่อรายละเอียด 

3)  การมุ่งท่ีผลลพัธ์ (Outcome Orientation) เป็นระดบัท่ีฝ่ายบริหารมุ่งเนน้
ผลลพัธ์มากกวา่เทคนิค และกระบวนการท่ีใช ้เพื่อท าใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4)  การมุ่งท่ีบุคคล (People Orientation) เป็นระดบัท่ีฝ่ายบริหารท าการ
ตดัสินใจเพื่อน าไปสู่การพิจารณาผลลพัธ์ของบุคคลภายในองคก์ารเป็นหลกั 

5)  การมุ่งท่ีทีม (Team Orientation) เป็นระดบัของงานกิจกรรม โดยมีการ
จดัองคก์ารในลกัษณะการท างานโดยใหมี้การท างานร่วมกนัเป็นทีมมากกวา่การท างานส่วนตวั 

6)  การกระท าเชิงรุก (Aggresiveness) เป็นระดบัซ่ึงบุคคลมีการท างานใน
ลกัษณะเชิงรุก และมีการแข่งขนั มากกวา่ท่ีจะท างานไปเร่ือย ๆ 

7)  ความคงท่ี (Stability) เป็นระดบัซ่ึงกิจกรรมองค์การเน้นเก่ียวกบัการ
บ ารุงรักษาสถานภาพซ่ึงตรงขา้มกบัความตอ้งเจริญเติบโต 

3.2.3.3 วฒันธรรมหน่วยงาน (Corporate Culture) 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553: 212) วฒันธรรมหน่วยงาน คือ รูปแบบของวตัถุ 

ความเช่ือ ธรรมเนียม ค่านิยม และฐานคติขององค์การ โดยแนวคิดน้ีเช่ือว่า องค์การท่ีประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งมีลกัษณะวฒันธรรมแกร่ง (Strong Culture) โดยอาศยัผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ี
เรียกวา่ Transformational Leadership 

วฒันธรรมแกร่ง (Strong Culture) คือ ความเช่ือ หรือค่านิยมขององคก์ารท่ีใชร่้วมกนั
อย่างเหนียวแน่น และกวา้งขวาง และสมาชิกขององค์การจะมีพนัธะผูกพนั (Commitment) กบั
ความเช่ือหรือค่านิยมดังกล่าวอย่างสูง องค์การท่ีมีลักษณะวฒันธรรมตรงข้าม เป็นวฒันธรรม
อ่อนแอ (Weak Culture) 

วฒันธรรมหน่วยงาน เช่ือวา่ องคก์ารท่ีจะประสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีวฒันธรรม
แกร่ง โดยอาจใช้เทคนิคในการพฒันาองค์การ เพื่อสร้างเสริมวฒันธรรมแกร่งข้ึนมา ยิ่งองค์การมี
ความแกร่งของวฒันธรรมมากเท่าไร ยิง่จะท าใหอ้งคก์ารมีเสถียรภาพและท าให้องคก์ารมีชีวิตอยูไ่ด้
นานเท่านั้น รวมทั้งการมีวฒันธรรมแกร่งจะน าองคก์ารไปสู่ประสิทธิผลไดดี้ยิง่ข้ึน 

3.2.3.4 การวดัวฒันธรรมองคก์าร 
วฒันธรรมองค์การจะเป็นปัจจยัท่ีควบคุมการท างานแบบร่วมมือร่วมใจของสมาชิก

ในองคก์าร หากวฒันธรรมองค์การสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานในองคก์าร 
สมาชิกในองค์การยอ่มประพฤติตนไปในรูปแบบการท างานท่ีมีความร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งย ัง่ยืน 
(Cohen and Mankin, 1998: 18) 
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ความร่วมมือร่วมใจกัน ตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีจะตอ้งท าให้เกิดการจูงใจ ส่งเสริม หรือ
ผลกัดนัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด ให้มาร่วมงานกนั เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
งานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนบรรยากาศท่ีทุกคนต่างตระหนักถึงความส าคญัของแต่ละฝ่าย 
รวมถึงการจดัการบริบทต่างๆ ภายในองค์การเพื่อส่งเสริมการร่วมมือร่วมมือร่วมใจกนัในการ
ท างาน (Edmonson, Fisher and Brown, 2002: 11; Martin-Rodriguez, Beaulieu, D’Amour amd 
Ferrada-Videla, 2005: 139) 

ดงันั้น วฒันธรรมองคก์ารเป็นวฒันธรรมท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
กนัในลกัษณะของการมีส่วนร่วมในการท างานแลว้ การท่ีจะสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การท างานนั้นตอ้งอาศยัผูน้ าหรือหวัหนา้งานในการเอ้ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการท างาน
ดว้ย ในการศึกษาวฒันธรรมองค์การในงานวิจยัน้ี จึงใช้การวดัวฒันธรรมองค์การโดยแบ่งเป็น 2 
ดา้นในการวดั คือ การควบคุมของหัวหนา้งาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน โดยปรับปรุงมาก
จากแบบสอบถามของ ทิพยธิ์ดา  จินตานนท ์(2554) และ หทยัรัตน์ ตนัสุวรรณ (2550) ในส่วนท่ีมี
ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัวฒันธรรมในดา้นดงักล่าว 

 
3.2.4  แนวความคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติในการท างาน 
การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน (Ouality of Worklife) มีปรากฏคร้ังแรกใน 

สหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960 เน่ืองจากมีการต่ืนตวัดา้นคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังาน 
และคุณภาพของสถานประกอบการ หลงัจากนั้นไดมี้การศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองดงักล่าวทัว่ทุกวงการ 
อุตสาหกรรมในยุโรป แนวการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานแสดงให้เห็นว่าแนวคิดน้ี
เป็น แนวความคิดท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง จึงไดมี้นกัวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศไดใ้ห ้
ความหมายท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานไวจ้  านวนมาก และอาจจะมีความแตกต่างกนั
บา้ง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการมองของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัแนวคิดในเร่ืองการท างาน ดงัน้ี 

3.2.4.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Hackman and Suttle (1977: 14) อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้
วา่ เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัในองคก์าร ไม่วา่จะเป็น 
คนงาน หวัหนา้งาน ผูบ้ริหารงาน หรือแมแ้ต่เจา้ขององคก์าร การมีคุณภาพชีวิตงานท่ีดี นอกจากจะ
ท าใหบุ้คลากรพึงพอใจแลว้ ยงัอาจส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองดา้นอ่ืน ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม
แวดลอ้ม หรือผลผลิตต่าง ๆ และท่ีส าคญัคุณภาพชีวิตในการท างานจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการ
ท างานและความผูกพนัต่อองค์การได ้ นอกจากน้ี ยงัช่วยลดอตัราการขาดงาน การลาออก และ
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อุบติัเหตุจากการท างานได ้ขณะท่ีประสิทธิผลขององคก์ารในแง่ขวญัก าลงัใจ ความพึงพอใจในงาน 
คุณภาพ และปริมาณของผลผลิตท่ีเกิดจากการปฏิบติังานจะสูงข้ึน 

Dubrin (1981: 51) ไดอ้ธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไวว้่า เป็น
ระดบัท่ีบุคลากรขององค์การมีความรู้สึกพึงพอใจกบัการไดรั้บการตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
ส าคญั ๆ จากการท างานในองคก์ารนั้น 

Huse and Commings (1985: 198-199) ไดอ้ธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ไวว้า่ เป็นความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความพึงพอใจในงานของบุคคล กบัประสิทธิผลของ
องคก์าร หรืออีกนยัหน่ึงคุณภาพชีวิตในการท างานงานคือประสิทธิผลขององคก์าร อนัเน่ืองมาจาก
การมีความสุขในงานของผูป้ฏิบติังาน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการรับรู้ ประสบการณ์ในการท างาน
ซ่ึงท าให้พนกังานมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ คุณภาพชีวิตในการท างาน จะส่งผลต่อองคก์าร 3 
ประการ คือ 1) ช่วยเพิ่มผลผลิตขององคก์าร 2) ช่วย เพิ่มพูนขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติัจนเป็น
แรงจูงใจแก่พวกเขาในการท างาน และ      3) คุณภาพชีวิตในการท างานจะช่วยปรับปรุงศกัยภาพ
ของผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย 

Davis and Newstom (1989: 387) ไดอ้ธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ท างานไวว้า่ เป็นความรู้สึกของความไม่ชอบ หรือความชอบของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมและดีท่ีสุดส าหรับบุคลากร 

Brief (1981: 8) อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานโดยกล่าววา่ เป็น
ส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวติ ซ่ึงเป็นความรู้สึกทางจิตวทิยาของบุคคลท่ีมีต่อสภาวะความเป็นอยู ่(Well 
– Being) หรือความสุขของชีวติโดยรวม (Whole Happiness) ซ่ึงเป็นความพอใจต่อชีวติในเชิงบวก 

Robinson (1991: 670) ไดอ้ธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไวว้่า 
เป็นกระบวนการท่ีองคก์ารไดท้  าการตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากร จากการพฒันากลไก    
ต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของ
บุคลากร หรือกระทบต่อคุณภาพชีวติการท างาน 

Quible (1996: 326) อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานวา่ คุณภาพ
ชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการทางการบริหาร ท่ีมีผลต่อส่ิงท่ีตามมาท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของ
สถานภาพของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และการสนบัสนุนท่ีหลากหลายขององคก์าร ผลของเทคนิคคุณภาพ
ชีวิตการท างานช่วยท าให้ทศันคติ และขวญัของพนกังานดีข้ึน ซ่ึงจะมีผลทางบวกต่อผลผลิต เม่ือ
คุณภาพชีวติการท างานดีข้ึน บุคลากรจะมีความรู้สึกทางบวกกบังาน และเกิดความรู้สึกทางบวกกบั
องคก์าร 
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Corsini (2002: 796) ไดอ้ธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไวว้า่ เป็น
การเพิ่มพูนขวญั และความพึงพอใจในการท างานให้กบัผูป้ฏิบติังาน โดยการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม    
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท างาน ทั้ งด้านกายภาพ และจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน การออกแบบงาน ความมัน่คงในการท างาน การปรับปรุงการส่ือความหมาย การลด
ความเครียด และการส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของการท างาน 

อรุณี สุมโนมหาอุดม (2542: 23) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คุณภาพชีวิตการท างาน
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลซ่ึงเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่หรือความสุขของชีวิตโดยรวมเก่ียวกบั
การท างาน การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน คือ การท่ีบุคลากรพอใจในงาน มีความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน  และมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การท างานท่ีบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการท างานเป็นส่ิงส าคญัใน การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน เพราะจะท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรรเสริญ  เตชะบูรพา (2545: 13) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน
ไวว้่า หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการท างาน 
และมีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีบุคลากรไดม้าจากประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของบุคลากรและส่งผลต่อองคก์าร 

จากแนวความคิดเก่ียวกบัความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน จึงสรุปไดว้่า 
คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่ง
ความตอ้งการ หรือความปรารถนาในการท างานของบุคลากรกบัองคก์าร (Robinson, 1991) การท า
ให้บุคคลมีความพึงพอใจ (Hackman and Suttle, 1977; Dubrin, 1981; Huse and Coming, 1985) มี
ความสุข กบัการมีชีวิตและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นสังคม (Davis and Newstom, 1989) ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร และส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ (Corsini, 2002; 
อรุณี สุมโนมหาอุดม, 2542; สรรเสริญ เตชะบูรพา, 2545) 

3.2.4.2 การวดัคุณภาพชีวิตในการท างาน 

Huse and Cummings (1985: 199 - 200) ไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต
ในงานวา่มีลกัษณะต่าง ๆ 8 ดา้น ดงัน้ี  

1)  ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอ  และสอดคล้องกับมาตรฐานของงาน 
ผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากงานอ่ืน ๆ  

2)  สถานภาพท่ีท างานปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (Safe and 
Healthy Environment) หมายถึง การท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ไดส่้งผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกาย 
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3)  การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (Development of Human Capacities) 
หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานท่ีท า โดยพิจารณา
จากลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่งานท่ีตอ้งใชท้กัษะและความสามารถท่ีหลากหลาย งานท่ีทา้ทาย 
งานท่ีผูป้ฏิบติัมีความเป็นตวัของตวัเองในการท างาน งานท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความส าคญั และ
งานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลการปฏิบติังาน  

4)  ความกา้วหนา้ (Growth) หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้
ในอาชีพและ ต าแหน่งงาน  

5)  สังคมสัมพนัธ์ (Social Integration) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นท่ี
ยอมรับของผูร่้วมงาน สถานท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอ้ืออาทร ไม่มี
การแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานผูอ่ื้น  

6)  ลกัษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) หมายถึง การมีความ
ยุติธรรมในการ บริหารงาน มีการปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้ความเคารพสิทธิของ
พนกังาน และความเป็น ปัจเจกบุคคล  ผูบ้งัคบับญัชายอมรับขอ้คิดเห็นของพนกังาน บรรยากาศ
ขององคก์ารมีความเสมอภาค เท่าเทียมและยติุธรรม  

7)  ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึงภาวะท่ีบุคคลมีความ
สมดุลในช่วงของ ชีวติระหวา่งปฏิบติังานกบัช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาท่ีไดค้ลายเครียดจาก
ภาระหนา้ท่ีการงานท่ี รับผดิชอบ  

8)  ความภูมิใจในองคก์าร (Organizational Pride) หมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีความ ภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์ารท่ีมีช่ือเสียง และไดรั้บรู้วา่องคก์ารมีส่วนในการ
รับผดิชอบต่อสังคม 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวการวดัคุณภาพชีวิตในการท างานของ Huse 
and Cummings (1985) มาปรับปรุงในการวดั โดยพิจารณาปรับดา้นท่ีมีความใกลเ้คียงหรือทับซ้อน
กบัตวัแปรอ่ืน ๆ อออกไป และรวบรวมดา้นในการวดัใหม่เป็น 4 ดา้น คือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรม ความปลอดภยัในการท างาน ความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน และความสมดุลของ
ชีวติในการท างาน 

 

 3.3  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ธนพล แสงจนัทร์ และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2556: 395-412) ศึกษาอิทธิพลคุณภาพชีวิตท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานผ่านความผูกพนัขององค์การของพนักงานบริษทัประกนัภยั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ารและประสิทธิภาพในการ
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ท างาน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาอิทธิพล
ของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และความผกูพนัต่อองค์การ 
และอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์การต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน โดย
ท าการศึกษากบัประชากรท่ีเป็นพนักงานในบริษทัประกนัภยัจ านวน 220 คน การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตใน
การท างาน ความผูกพนัต่อองค์การ และประสิทธิภาพในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน พบวา่ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และทดสอบคุณภาพชีวิตในการท างาน กบัความผูกพนัต่อองค์การดว้ย
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ พบวา่คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การ และประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งความผูกพนัต่อองค์กรยงัมีอิทธิพล
ทางบวกกบัประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ธัญณภชั  ขนทรัพย ์(2556) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของพนกังานวิศวกรในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานวิศวกรในกรุงเทพมหานคร ประชากร
คือวิศวกรท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่ทราบจ านวน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรโดยให้ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ผูว้ิจยัไดเ้ก็บ
ตวัอยา่งส ารองเพิ่มอีก 4% มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือ ผลการวิจยัพบวา่ วิศวกรมีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมีดา้นการท างานร่วมกนัและดา้นการใช้หลกัประชาธิปไตยในการท างาน อยู่ในระดบัดี ส่วน
คุณภาพชีวิตดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถ และการ
แสวงหาความกา้วหนา้ ดา้นการใชชี้วิตในการท างาน และชีวิตส่วนตวั และดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนความพึงพอใจในการท างานของวศิวกรอยูใ่นระดบัเฉย ๆ  ผล
การทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติการวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุฐาน พบวา่ ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานวศิวกร ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ดา้นโอกาส
ในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการท างานร่วมกนั ดา้นการใชชี้วิตใน
การท างานและชีวิตส่วนตวั และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และมี
ตวัแปรท่ีไม่ส่งผลคือ ดา้นการใชห้ลกัประชาธิปไตยในการท างาน 

จตุพร จุย้ใจงาม (2554) ศึกษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
กรณีศึกษาบริษทับริหารคลงัสินคา้ขา้มชาติแห่งหน่ึง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการรับรู้วฒันธรรม
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องคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 43 
คน ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นบริษทับริหารคลงัสินคา้ขา้มชาติแห่งหน่ึง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมาณค่า 5 ระดบั ผลการศึกษาพบวา่ 1) ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน
ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา ไดแ้ก่ เพศ ต าแหน่ง อายุ และระยะเวลาในการท างาน มีผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากการใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ีย (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ดว้ยสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ชนิดา เล็บครุฑ (2554) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อความผกูพนั
ต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการท างานในมิติต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความผูกพนัในองคก์ารของ
บุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาวิจยัแบบเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเชิงปริมาณจากขา้ราชการสายสนบัสนุน พนกังานสถาบนั และลูกจา้งประจ า ซ่ึงปฏิบติังาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ  านวน 215 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลกรสายสนับสนุน สถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คุณภาพชีวิต
ในการท างานด้านความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืน บุคลากรเห็นด้วยอยู่ในระดบัสูงสุด 
รองลงมาคือด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความสัมพนัธ์ กับเพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้ ังคับบัญชา และผูใ้ต้บังคับบัญชา ด้านบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นท่ีบุคลากรเห็นดว้ยระดบันอ้ย
ท่ีสุดคือ ด้านรายได้ และผลประโยชน์ตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ เม่ือพิจารณาระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยรวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเต็มใจท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อท าประโยชน์ให้กบัองคก์าร เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมา
คือ ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและความตอ้งการขององคก์าร และบุคลากรเห็นดว้ย
ระดบัท่ีต ่าสุดคือ ด้านความปรารถนาท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององค์การ  และผลการ
วเิคราะห์ผลกระทบของคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดว้ยสถิติการวิเคราะห์
การถดถอย พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การทุกด้านอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ธีระ กุลสวสัด์ิ (2554: 275-307) ศึกษาการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพนัต่อ
องค์กรของบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบงั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัต่อ
องค์กรของบุคลากรเทศบาลนครแหลมฉบงั   ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ
บุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบงั และพฒันาและตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบังท่ีพัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์

ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบงัมีความสัมพนัธ์ดงั
ภาพท่ี 3.2 
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ภาพที ่3.2  ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนครแหลมฉบงั 
แหล่งทีม่า:  ธีระ  กุลสวสัด์ิ, 2554: 287. 
 

ตวัแบบน้ีประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายนอก 2 ตวัแปร คือ บรรยากาศองคก์าร และปัจจยัจูง
ใจในการปฏิบติังาน ตวัแปรแฝงภายใน 2 ตวัแปรคือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี ตวัแปรบรรยากาศองคก์าร และความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความผกูพนัต่อองค์การ และปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน และปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารผา่นตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัททางตรงท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ประกอบดว้ย บรรยากาศองค์การ 
และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
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ปัจจยัทางออ้มท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ลักษณะงานท่ีท า ความส าเร็จของงาน และ
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

 ประชากรเป้าหมายในการศึกษาคือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง 
จ  านวน 1,045 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ  านวน 340 คน 
ผลการศึกษาพบวา่ ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการยอมรับเป้าหมายของ
องคก์ร อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในดา้นความเต็มใจและใชค้วามพยายามในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัมาก และดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกองค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง  การ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยโปรแกรม LISREL  พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่
ในเกณฑ์ดี ตวัแปรความ    พึงพอใจในการปฏิบติังาน และบรรยากาศองค์การ ส่งผลทางตรงต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานส่งผลทางตรงกบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานยงัส่งผลทางออ้มสู่ความผกูพนัต่อ
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุจินต์ พูลป้ัน (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานและความ
ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรในโรงเรียนฯ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานและความ
ผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรในโรงเรียนฯ สุ่มตวัอยา่งจากบุคลากรในโรงเรียนสังกดัมูลนิธิสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยจ านวน 260 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในโรงเรียนฯ มี
ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัของความผกูพนัต่อองคก์ารใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน กบั
ความผูกพนัต่อองค์การดว้ยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจยัจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่ององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในระดบัปานกลาง 

สิมาพร  แจ่มบุญศรี (2552) ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร กบัความพึงพอใจใน
การท างานของพนกังานบริษทัเอกชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์าร และระดบัความ
พึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชน รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร
กบัความพึงพอใจในการท างาน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนยา่นสีลม
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ทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 384 คน ไดจ้ากการประมาณการประชากรท่ี
ไม่สามารถนับจ านวนได ้การเก็บขอ้มูลใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษา
พบวา่ วฒันธรรมองค์การ โดยเฉพาะวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะสร้งสรรคมี์ความคิดเห็นระดบัสูง
ในดา้นความส าเร็จ รองลงมาคือวฒันธรรมองค์การลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา และวฒันธรรมองคก์าร
ลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าว ตามล าดบั การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัความพึง
พอใจในการท างาน ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า 
วฒันธรรมองค์การท่ีแตกต่างกนั จะท าให้มีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเน้น
วฒันธรรมองค์การลกัษณะสร้างสรรค์ วฒันธรรมองค์การลกัษณะตั้งรับ-เฉ่ือยชา และวฒันธรรม
องคก์ารลกัษณะตั้งรับ-กา้วร้าว ต่างก็ท าให้ความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

สิริมาศ  ยอดยิ้มศิริ (2552) ศึกษาวฒันธรรมองค์การและความผูกพนัของพนักงานตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ พนกังานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และบริษทัในเครือ รวม 5 แห่ง ท่ีปฏิบติังานในปี 2551 จ านวน 936 คน ท าการสุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 300 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ผล
การศึกษา พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีวฒันธรรมองค์การดา้นลกัษณะความเหล่ือมล ้ าของอ านาจ
โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย วฒันธรรมองคก์ารดา้นลกัษณะการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนโดยรวมอยู่
ในระดบัน้อย วฒันธรรมองค์การด้านลกัษณะความเป็นปัจเจกชนและกลุ่มนิยมอยู่ในระดบัมาก 
และวฒันธรรมองค์การดา้นลกัษณะมุ่งวตัถุและมุ่งคุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ผลการ
วิเคราะห์ด้านความผูกพนั พบว่า มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัสูง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และอตัราเงินเดือน 
มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และวฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

Farid et al. (2015: 54-61) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างาน กบัความ
ผกูพนัต่อองค์การของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัวิจยัของมาเลเซีย โดยท าการสุ่มตวัอย่างจากอาจารย์
จ  านวน 315 คน จากประชากรทั้งหมด จ านวน 2,902 คน เป็นเพศชาย 53.7% สมรสแลว้ 87.6% มี
การศึกษาระดบัปริญญาเอก 96.5% เป็นศาสตราจารย ์28.3% รองศาสตราจารย ์35.2% ส่วนใหญ่มี
อายุงานอยูใ่นช่วง 5-10 ปี คิดเป็น 28.9% ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และใช้สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้คุณภาพชีวิตในการท างาน กบัตวัแปรตามความผกูพนัต่อองค์การ ผลการศึกษา
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พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีระดบันยัส าคญั 
.001 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

Belias, Koustelios, Vairaktarakis and Sdrolias (2015: 314-323) ศึกษาวฒันธรรมองคก์าร
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัธนาคารในกรีก มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานธนาคารของกรีก จ านวน 237 คน ใช้สถิติ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า 
วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

Bang, Ross and Reio (2013: 96-112) ศึกษาแรงจูงใจท่ีจะส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
ของอาสาสมคัรในองค์กรกีฬาท่ีไม่แสวงหาก าไร: บทบาทของการพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
วตัถุประสงค์ของการวิจัยน้ีคือการตรวจสอบบทบาทของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจของอาสาสมคัร และความผกูพนัต่อองคกก์ารกีฬาท่ีไม่แสวงหาก าไร 
ท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 214 คน จากองคก์ารกีฬาท่ีไม่แสวงหาก าไรจ านวน 22 แห่ง ใช้
วธีิการวเิคราะห์ตวัแบบความสัมพนัธ์ดว้ยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจ
ของอาสาสมคัร และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
แรงจูงใจของอาสาสมคัรยงัมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความผกูพนัต่อองคก์ารผา่นความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัส าคญั 

Azanza, Moriano, Melero (2013: 45-50) ศึกษาภาวะผูน้ าและวฒันธรรมองคก์ารท่ีเป็นแรง
ขบัให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานอย่างแท้จริง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารและภาวะผูน้ า กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยท าการศึกษากบั
พนักงาน 571 คน จากบริษทัเอกชนในสเปน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ในการทดสอบความสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร และ
ภาวะผูน้ า มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีระดับนัยส าคัญ .01 และมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด 

Stan (2013: 672-676) ศึกษาการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารของสายงานวิชาการใน
โรมาเนีย โดยท าการสุ่มตวัอยา่งจากอาจารย ์106 คน เป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในเขตเมือง 64% และอยูใ่น
ชนบท 36%  มีประสบการณ์ในการท างานในระบบการศึกษา 10 -15 ปี การเก็บข้อมูลใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชส้เกลการวดัความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ี
ปรับจากผลงานของ Mayer and Allen โดยการวดัความผูกพนัต่อองคก์ารแบบ 3 มิติ คือ ความ
ผกูพนัแบบจงรักภกัดี (Affective Commitment) ความผูกพนัแบบคงอยู่ (Continuance Commitment)  
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และความผกูพนัในความทุ่มเท (Normative Commitment) แบบวดัความพึงพอใจ ท่ีปรับปรุงมาจาก 
Spector  โดยวดัเก่ียวกบัการประเมินทศันคติของพนกังานในความคุม้ค่าของผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากการท างาน การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเล่ือนขั้น การก ากับดูแลของหัวหน้างาน 
ผลประโยชน์ตอบแทน ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อนร่วมงาน ลักษณะของการท างาน การ
ติดต่อส่ือสารในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์สอน ความพึงพอใจในงาน และการ
สนับสนุนทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การในมิติของความผูกพนัแบบ
จงรักภกัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และประสบการณ์สอนยงัมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในมิติความผกูพนัแบบคงอยู ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

Suma and Lesha (2013: 41-51) ศึกษาความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์าร 
กรณีศึกษาเทศบาลเมือง Shkodra โดยท าการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในงาน ระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์าร และความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผูป้ฏิบติังานในเทศบาลเมือง Shkodra ส่งแบบสอบถาม 160 คน ในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2012 
โดยใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายของการส่ือสาร เช่น อีเมล และการโพสต ์มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา 
56 คน ท่ีใช้งานไดใ้นการวิเคราะห์สถิติ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 1 ปี จนถึง
มากกวา่ 10 ปี  ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัดี ความผกูพนัต่อองคก์าร
อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานเทศบาล ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

Alniacik, Alniacik, Akcin and Erat (2012: 355-362) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจ
ในอาชีพ ความผูกพนั และความพึงพอใจในงาน  โดยมีเป้าหมายในการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบของแรงจูงใจในอาชีพ ความผูกพนัต่อองค์การแบบจงรักภกัดี และความพึงพอใจใน
งาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราวดั 5 ระดับ โดย
ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จากพนักงาน 245 คน  จากหน่วยงานต่าง ๆ จากอุตสาหกรรม 
การศึกษา การบริการ ธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมรถยนต ์และการก่อสร้าง โดยการส่งอีเมล และ
ได้รับการตอบกลับจ านวน 250 ฉบบั มีแบบสอบถามท่ีตอบค าถามครบถ้วน น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ได ้245 ฉบบั ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร พบว่า  มีความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในอาชีพ กับความผูกพันต่อองค์การแบบจงรักภักดี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงในในอาชีพ กบัความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และยงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัต่อองค์การแบบ
จงรักภกัดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และความสัมพนัธ์ทั้งหมดเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
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Armutlulu and Noyan (2011: 2139-2143) ศึกษาโมเดลพหุระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
โดยท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานธนาคารในตุรกี 644 คน จาก 63 สาขา โดยแต่ละ
สาขาของธนาคารใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วง 5-16 คน เป็นเพศหญิง 59.5% ช่วงอายุส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 35-44 ปี คิดเป็น 53.3% มีประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 16-20 ปี คิดเป็น 
37.7% การวเิคราะห์ใชโ้มเดลสมการเชิงโครงสร้างในการอธิบายความสัมพนัธ์ของโมเดลแบบพหุ
ระดบัจ าแนกเป็นสองระดบั คือ ระดบัสาขา และระดบัพนกังาน ผลการศึกษาพบว่า ตวัแปรความ  
พึงพอใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ทั้งใน
ระดบัสาขา และระดบัพนกังานท่ีปฏิบติั ซ่ึงการวเิคราะห์พหุระดบัใหผ้ลการทดสอบท่ีสอดคลอ้งกนั 

MacIntosh and Doherty (2010: 106-117) ศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ารกบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน และความตั้งใจท่ีจะลาออกจากองคก์าร โดยท าการศึกษากบัเจา้หนา้ท่ีฟิต
เนสในแคนาดา 612 คน มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา 432 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบและวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจท่ีจะลาออกจากองคก์ารในทิศทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ เม่ือพนกังานมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานสูง ก็จะมีความตั้งใจในการลาออกต ่า เม่ือมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต ่าก็จะมี
ความตั้งใจท่ีจะลาออกสูงเช่นเดียวกนั 

Chang, Shih and Lin (2010: 427-433) ศึกษาการเสริมสร้างศกัยภาพในทางจิตวิทยาท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในงาน เเละความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลในโรงเรียนสาธารณสุข: การ
ส ารวจผา่นเเบบสอบถามขา้มกลุ่มตวัอยา่ง โดยท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาพยาบาล
ดว้ยการสุ่มตวัอย่างจ านวน 500 คน เก็บเคร่ืองมือดว้ยแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลบัมา
จ านวน 330 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้มการเชิงโครงสร้งในการอธิบายความสัมพนัธ์ของโมเดล  
ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัค่าเฉล่ียของศกัยภาพในทางจิตวิทยา ขีดความสามารถขององคก์าร ความ
พึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.28-3.85) การวิเคราะห์โมเดล
พบว่า ขีดความสามารถขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อศกัยภาพในทางจิตวิทยา และความ         
พึงพอใจในงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ การเสริมสร้างศกัยภาพในทางจิตวิทยา มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในงาน  และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อองค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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3.4  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ มีตวัแปรหลกัส่ีตวัแปรท่ีส่งผล
ทางตรงสู่ความผกูพนัต่อองค์การ คือ ตวัแปรท่ีหน่ึงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (ธีระ  กุลสวสัด์ิ, 
2554; Stan, 2013; Chang Shih and Lin, 2010; Armutlulu and Noyan, 2011; Alniacik et al., 2012; 
Suma and Lesha, 2013; Bang, Ross and Reio, 2013) เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานก็
จะส่งผลให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์าร ตวัแปรท่ีสองวฒันธรรมองคก์าร (สิริมาศ ยอดยิ้มศิริ, 2552
และ จตุพร จุย้ใจงาม, 2554) เม่ือบุคลากรปฏิบติังานภายใตว้ฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการท างาน ก็
จะส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การมากข้ึน ตวัแปรท่ีสามแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  (สุจินต ์        
พูลป้ัน, 2553; Alniacik et al., 2012 และ Bang, Ross and Reio, 2013) เม่ือบุคลากรไดรั้บแรงจูงใจ
การปฏิบติังาน ก็จะเกิดความรู้สึกอยากท างานและเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน  และตวัแปรท่ี
ส่ีคุณภาพชีวิตในการท างาน (ชนิดา เล็บครุฑ, 2554; ธนพล แสงจนัทร์ และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 
2556 และ Farid et al., 2015) เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน ก็จะท าใหเ้กิดความผกูพนั
ต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน  

นอกจากนั้นยงัพบว่า ตวัแปรวฒันธรรมองค์การ (สิมาพร แจ่มบุญศรี, 2552; MacIntosh 
and Doherty, 2010; Azanza, Moriano, Melero, 2013 และ Belias et al., 2015) แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน (ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2554; Alniacik et al., 2012 และ Bang, Ross and Reio, 2013) และ
คุณภาพชีวิตในการท างาน (ธัญณภชั ขนทรัพย,์  2556) ยงัส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเช่นเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือบุคลากรท างานภายใตว้ฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน ก็จะส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานสูงข้ึน อันจะน าไปสู่การเกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึนด้วย
เช่นเดียวกนั ผูว้จิยัไดน้ ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้งัภาพท่ี 3.3 
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ภาพที ่3.3  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดดงักล่าว ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) 
และตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.4.1  ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) 

3.4.1.1  วฒันธรรมองค์การ ประกอบด้วยตวัแปรสังเกตได้ (Observed Variable) 
จ  านวน 2 ตวัแปร คือ การควบคุมของหวัหนา้งาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 

3.4.1.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) จ  านวน 2 ตวัแปร คือ ปัจจยัจูงใจจากภายใน และปัจจยัจูงใจจากภายนอก 

3.4.1.3  คุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) จ  านวน 4 ตวัแปร คือ การได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความปลอดภยัในการท างาน 
ความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน และ ความสมดุลของชีวติในการท างาน 
 

3.4.2  ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) 
3.4.2.1  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้(Observed 

Variable) จ  านวน 2 ตวัแปร คือ ความพึงพอใจภายใน ความพึงพอใจภายนอก  
3.4.2.2  ความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้(Observed Variable) 

จ  านวน 3 ตวัแปร คือ ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จ
ขององคก์าร และความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

 



58 

3.5  สมมติฐานในการวจิัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ แลว้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาขา้งตน้ และก าหนดสมมติฐานในการวจิยัดงัน้ี 

ตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานยอ่ยตามรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแบบดงัน้ี 
 
3.5.1  วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
เม่ือบุคลากรปฏิบติังานภายใตว้ฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน จะส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึน ผลการศึกษาของ จตุพร จุย้ใจงาม (2554) และ สิริมาศ  ยอดยิ้มศิริ 
(2552) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ พบว่า วฒันธรรมองค์การมี
ความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.1 วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

3.5.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
เม่ือบุคลากรไดรั้บแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร

เพิ่มข้ึน ผลการศึกษาของ สุจินต ์พูลป้ัน (2553); Alniacik et al. (2012) และ Bang, Ross and Reio, 
2013 ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร 

 
3.5.3  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การ

เพิ่มข้ึน ผลการศึกษาของ ธีระ กุลสวสัด์ิ (2554), Chang Shih and Lin (2010); Armutlulu and 
Noyan, 2011; Alniacik et al. (2012); Stan (2013); Suma and Lesha (2013) และ Bang, Ross and 
Reio, (2013), , และ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ 
เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ก็จะท าให้ความผกูพนัต่อองคก์ารสูงข้ึนดว้ย
เช่นเดียวกนั 
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สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.3 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร 

 
3.5.4  คุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การ

เพิ่มข้ึน ผลการศึกษาของ ชนิดา เล็บครุฑ (2554); ธนพล แสงจนัทร์ และ วิโรจขน์ เจษฎาลกัษณ์ 
(2556) และ Farid et al. (2015) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร พบวา่ คุณภาพชีวติในการท างานมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 คุณภาพชีวิตในการท างานงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร 

 
3.5.5  ตัวแปรทีม่ีอทิธิพลทางอ้อมต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
จากความสัมพนัธ์ท่ีคน้พบจากผลการศึกษาวจิยั พบวา่ ตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน โดยผลการศึกษาของ สิมาพร แจ่มบุญศรี (2552); MacIntosh and Doherty (2010); 
Azanza, Moriano, Melero (2013)  และ Belias et al. (2015) ท่ีพบว่า วฒันธรรมองค์การ มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เม่ือบุคลากรปฏิบติังานภายใตว้ฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อ
การท างานก็จะท าให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั ผลการศึกษา
ของ ธีระ กุลสวสัด์ิ (2554); Alniacik et al. (2012) และ Bang, Ross and Reio (2013) ท่ีคน้พบวา่ 
ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เม่ือ
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึนก็จะท าให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มมาก
ข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั และผลการศึกษาของ ธัณญภชั ขนทรัพย ์(2556) ท่ีพบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงความสัมพนัธ์จากตวัแปรทั้งสามน้ี เม่ือน ามา
เช่ือมโยงกนัในตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน จะท าให้เกิดความสัมพนัธ์หรืออิทธิพลทางออ้มระหวา่งตวัแปร
วฒันธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยผา่นตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานยอ่ยท่ี 1.5 วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อองคก์ารผา่น
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
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สมมติฐานย่อยท่ี 1.7 คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 

3.6  สรุป 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองค์การ ผูว้ิจยัได้
พฒันากรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่ออธิบายความผูกพนัต่อองค์การจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
วฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจในการปฏิบติังาน คุณภาพชีวติในการท างาน และความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน กรอบแนวคิดในการศึกษาดงักล่าวได้เสนอ 1 สมมติฐานหลกั ท่ีอธิบายภาพรวมของ
ความสอดคล้องของตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และ 7 สมมติฐานย่อย ท่ีอธิบาย
อิทธิพลทางตรงและทางออ้มของตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์การ และในบทท่ี 4 จะเป็น
การกล่าวถึงระเบียบวธีิวจิยัท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
 



 
บทที ่4 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
การวิจยัเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก ผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดหวัขอ้ในการด าเนินการตามแนวทางของระเบียบวธีิการวจิยัไวด้งัน้ี 
 

4.1  การออกแบบการวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เป็นหลกั และใชก้ารสัมภาษณ์ผูบ้ริหารประกอบการอธิบายผลของการวิจยั
เชิงปริมาณ รูปแบบการวิจยัแบบตดัขวาง (Cross-Sectional Design) เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
สถานการณ์ปกติท่ีปราศจากการควบคุม  
 
4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากรของเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 659 คน 
เทศบาลนครแหลมฉบงั 1,215 คน และเทศบาลนครระยอง 674 คน รวมทั้งหมด 2,548  คน 

การสุ่มตวัอย่าง บุคลากรของเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ เทศบางนครแหลมฉบงั และ
เทศบาลนครระยอง ท่ีไดจ้ากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ  Yamane (1967) จากประชากร  2,548  คน เม่ือค านวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรับ
การศึกษาเป็นจ านวน 346 คน ดงัน้ี 

 

สูตร     
 

       
 

 
เม่ือ n คือ  จ  านวนตวัอยา่ง หรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N คือ  จ านวนหน่วยทั้งหมด /ขนาดของประชากรซ่ึงเท่ากบั 2,548 คน 
 e คือ  ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง (sampling error) ในท่ีน้ีจะก าหนดเท่ากบั 
+/- 0.05 ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95%   
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แทนค่าสูตร       
     

              
 = 346 คน 

 
ก าหนดขนาดตวัอย่างในแต่ละเทศบาลนคร โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Proportional 

Statified Sampling) ไดข้นาดตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  แสดงขนาดประชากรและตวัอยา่ง 
 
ล าดับที ่ หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 659 89 
2 เทศบาลนครแหลมฉบงั 1,215 165 
3 เทศบาลนครระยอง 674 92 
 รวม 2,548 346 

  
เม่ือก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยใช้แบบสอบถามจ านวนมากกวา่ท่ีค  านวณไวต้ามสัดส่วนรวมทั้งหมด 390 ฉบบั ไดแ้บบสอบถาม
คืนมาทั้งหมด 335 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 85.89 รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
ล าดับที ่ หน่วยงาน เกบ็ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง 

1 เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 100 65 
2 เทศบาลนครแหลมฉบงั 180 185 
3 เทศบาลนครระยอง 110 85 
 รวม 390 335 

 
จ านวนแบบสอบถามท่ีเก็บได ้335 ฉบบั เม่ือเทียบกบัจ านวนตวัแปรสังเกตไดใ้นตวัแบบท่ี

พฒันา ตอ้งใชข้นาดตวัอย่างอย่างนอ้ย 10-20 คน ต่อตวัแปรในการวิจยั 1 ตวัแปร (Hair, Black, 
Babin and Anderson, 2010) ในการศึกษาน้ีมีตวัแปรในการวิจยั 13 ตวัแปรสังเกตได ้ตอ้งใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างประมาณ 130-260 คน เป็นอย่างน้อย  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีได้กลบัมามีจ านวนมากเพียง
พอท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์ตวัแบบ 
 



63 

4.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

4.3.1  การสัมภาษณ์ 
ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์ผู ้บริหารของเทศบาลนครทั้ ง 3 แห่ง เพื่อ

ประกอบการเขียนรายงานการวจิยั และไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
1)  นางอจัฉรา บณัฑิตยานุรักษ ์ รองปลดัเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 
2)  นายภูษิต  แจ่มศรี ปลดัเทศบาลนครแหลมฉบงั 
3)  นายธนิต  องัควนิิจวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง  

ช่วงเวลาท่ีสัมภาษณ์อยู่ระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพนัธ์ 2558 ใช้ระยะเวลาในการสัม
ภาณ์ผูบ้ริหารประมาณ 1 ชัว่โมง ต่อคน ณ เทศบาลนครแต่ละแห่ง 

 
4.3.2  แบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในเร่ืองความ

ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

โครงสร้างเน้ือหาแบบสอบถาม 
ส่วนที ่ 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถาม

เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา สถานะของต าแหน่งงาน และ
หน่วยงานท่ีสังกดั 

ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามวฒันธรรมองคก์ารในเทศบาลนคร ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม
เก่ียวกบั 

- การควบคุมของหวัหนา้งาน จ านวน  7  ขอ้ 
- การมีส่วนร่วมในการท างาน จ านวน  6  ขอ้ 
  รวมทั้งส้ิน 13  ขอ้  
ส่วนที ่ 3  แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลนคร 

ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามเก่ียวกบั 
- ปัจจยัจูงใจจากภายใน จ านวน  5  ขอ้ 
- ปัจจยัจูงใจจากภายนอก จ านวน  4  ขอ้ 
 รวมทั้งส้ิน 10  ขอ้  
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ส่วนที ่4  แบบสอบถามคุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากรในเทศบาลนคร 
ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามเก่ียวกบั 

- การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม จ านวน  4  ขอ้ 
- ความปลอดภยัในการท างาน  จ  านวน  4  ขอ้ 
- ความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน จ านวน  4  ขอ้ 
- ความสมดุลของชีวติในการท างาน  จ านวน  3  ขอ้ 
 รวมทั้งส้ิน 15  ขอ้  
ส่วนที ่5 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานงานของบุคลากรในเทศบาลนคร 

ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามเก่ียวกบั  
- ความพึงพอใจภายใน  จ านวน              11 ขอ้ 
- ความพึงพอใจภายนอก จ านวน              6  ขอ้ 
 รวมทั้งส้ิน 17 ขอ้  
ส่วนที ่6 แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนคร 

ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามเก่ียวกบั 
- ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร จ านวน 4  ขอ้ 
- ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร   จ านวน 5  ขอ้ 
- ความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร จ านวน 5  ขอ้ 
           รวมทั้งส้ิน 14  ขอ้  
ในขอ้ค าถามส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 6 แต่ละขอ้มีค าตอบใหเ้ลือกตอบ 4 ระดบั 
ระดบั 4 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ระดบั 3 หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบั 2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ส่วนที ่7 ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์การ 

ประกอบดว้ยค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามช่วงเวลาเดียว (Cross-Sectional 

Approach) ระหวา่งวนัท่ี  20 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558 โดยจดัท าหนงัสือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอ้มูลถึงนายกเทศมนตรีนครสุรศกัด์ิ นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบงั และนายกเทศมนตรี
นครระยอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บแบบสอบถาม 
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4.4  ความหมายของตัวแปรและตัวช้ีวดั  
 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดความหมายของตวัแปรและตวัช้ีวดัแต่ละตวัเพื่อใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
บุคลากรของเทศบาลนคร หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสังกดัเทศบาลนคร 4 ประเภท 

คือ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้งตามภารกิจ  และพนักงานจา้งทัว่ไป ท่ีปฏิบติังานใน
เทศบาลนครในภาคตะวนัออก 3 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ เทศบาลนคร
แหลมฉบงั และเทศบาลนครระยอง   

ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความ
ทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร และความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์ารของบุคลากร
ในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ ดงัน้ี 

ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายขององคก์าร หมายถึง การยอมรับเป้าหมายและนโยบาย
การบริหารของเทศบาลนคร ซ่ึงสอดคล้องกบัเป้าหมายของผูป้ฏิบติังาน และมีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการเปล่ียนแปลงและการพฒันาท่ีเทศบาลนครก าหนด และมีความศรัทธาต่อเทศบาลนครท่ี
ท างานวา่เป็นองคก์ารท่ีมีคุณค่าต่อประชาชนในพื้นท่ี 

ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายามอยา่งเต็มท่ี
และเตม็ใจท่ีจะตั้งใจอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ และบรรลุ
เป้าหมาย พร้อมท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี เพื่อความเจริญและพฒันาต่อไปขององคก์าร ตลอดจนจะ
ท างานให้กับเทศบาลนครแม้จะเป็นงานนอกเหนือความรับผิดชอบ หรือไม่ได้รับค่าตอบแทน
ล่วงเวลาในการท างาน 

ความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก
จงรักภกัดี มีความซ่ือสัตยต่์อเทศบาลนคร เป็นความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานโดยไม่คิดท่ีจะยา้ย
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน  มีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกและท างานต่อไป
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของเทศบาลนครโดยไม่คิดท่ีจะลาออกหรือโอนยา้ย ไม่วา่เทศบาลนครจะอยู่
ในสภาวะปกติ หรืออยูใ่นสภาวะวกิฤต อนัเน่ืองมาจากสาเหตุหรือประสบปัญหาต่าง ๆ และมีความ
ตั้งใจและความปรารถนาอยา่งแน่วแน่ท่ีจะตดัสินใจคงอยูเ่พื่อท าใหใ้หเ้ทศบาลนครต่อไป และมัน่ใจ
ในความอยูร่อดของเทศบาลนคร 

วฒันธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม บรรทดัฐานและพฤติกรรมในการแสดงออกของ
บรรดาสมาชิกภายในองคก์าร ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นแบบแผนของฐาน
คติเบ้ืองตน้ท่ีถูกสร้าง คน้พบ และพฒันาข้ึนมาโดยสมาชิกภายในองคก์าร และถ่ายทอดไปยงัคนรุ่น
หลงัหรือสมาชิกรุ่นต่อไป ซ่ึงวฒันธรรมองค์การสามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ การควบคุมของ
หวัหนา้งาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
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การควบคุมของหวัหนา้งาน หมายถึง การมีระดบัการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน การให้ความเท่า
เทียมกบัทุกคน ระบบการท างานท่ีมีความยืดหยุ่น ให้ความสนใจในการท างาน เอาใจใส่และให้
ความจริงใจต่อบุคลากรอยา่งเสมอภาค 

การมีส่วนร่วมในการท างาน หมายถึง การสนับสนุนการท างานเป็นทีม การให้ความ
ร่วมมือในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน การเห็นความส าคญัของงานส่วนรวม การแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนัในการท างาน การใหค้วามช่วยเหลือกนัในการท างาน และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีเทศบาลนครสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ใช้ความพยายามอย่างมากในการปฏิบติังานตามท่ีเทศบาลนครตอ้งการ โดยบุคลากรเช่ือว่าการใช้
ความพยายามดงักล่าวจะน ามาซ่ึงผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน และรางวลัท่ีได้รับจากเทศบาลนครท่ี
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายส่วนบุคคล ซ่ึงแรงจูงใจในการท างานสามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติ 
คือ ปัจจยัจูงใจจากภายใน และปัจจยัจูงใจจากภายนอก 

ปัจจยัจูงใจจากภายใน หมายถึง การรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อเทศบาลนคร 
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีทา้ทาย ตรงกบัความสนใจ เม่ือปฏิบติัแลว้รู้สึกเพลิดเพลิน และ
ไดรั้บการยกยอ่งจากผูร่้วมงานเม่ือท างานบรรลุผลส าเร็จ ผลจากการปฏิบติังานท าให้มีช่ือเสียงหรือ
สถานภาพทางสังคมท่ีดี 

ปัจจยัจูงใจจากภายนอก หมายถึง การท่ีเทศบาลนครให้การสนบัสนุนในการพฒันาความรู้ 
ทกัษะการท างานอย่างจริงจงั สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันาเทศบาลนคร มี
โอกาสไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบในงานเพิ่มข้ึน มีอิสรภาพในการปฏิบติังาน และมีความ
ชดัเจนในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบติังาน 

คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่
ในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลนคร และบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัชีวิตการ
ท างานวา่มีความเหมาะสม มีคุณค่า หรือมีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้น ๆ ซ่ึงแบ่งการวดัออกเป็น 
4 มิติ คือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความปลอดภยัในการท างาน ความกา้วหน้าและความ
มัน่คงของงาน และความสมดุลของชีวติในการท างาน 

การได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม  หมายถึง ค่าจ้างในรูปของเงินเดือน สวสัดิการ 
ผลประโยชน์ท่ีเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถ โดยไดรั้บอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี
ท่ีรับผดิชอบ 

ความปลอดภยัในการท างาน  หมายถึง การจดัสถานท่ีให้มีความเหมาะสมในการท างาน 
ไดแ้ก่ อุปกรณ์ในการท างานท่ีเพียงพอ แสงสวา่งท่ีเพียงพอ ความเหมาะสมของอุณหภูมิ ระดบัเสียง 
พื้นท่ีในท่ีท างาน และกระบวนการในการท างาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อความปลอดภยัและ
สุขภาพของบุคลากรในการปฏิบติังาน 
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ความกา้วหน้าและความมัน่คงของงาน  หมายถึง การท่ีบุคลากรมีโอกาสในการแสวงหา
ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพในต าแหน่งงาน โดยเทศบาลนครมีการสนบัสนุนให้บุคลากรมี
ความกา้วหน้าในความรู้เพื่อไปใช้ในการท างาน รวมทั้งการสนับสนุนการเล่ือนต าแหน่งงานเพื่อ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ความสมดุลของชีวิตในการท างาน  หมายถึง เวลาในการใช้ชีวิตส่วนตวักบัเวลาในการ
ท างานมีความสอดคลอ้งกนักบัสภาพความเป็นอยู ่ไม่ทุ่มเทชีวิตให้กบัดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป 
โดยสามารถใชชี้วติส่วนตวัไดต้ามปรารถนา ไม่กระทบต่อชีวติการท างาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่องานท่ี
ปฏิบติัอยู่ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน ความรู้สึกน้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
บุคคลไดรั้บการตอนสนองความตอ้งการ ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ จนท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน และน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องเทศบาลนคร ซ่ึงความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานสามารถแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ ความพึงพอใจภายนอก และความพึงพอใจภายใน  

ความพึงพอใจภายนอก หมายถึง ปัจจัยท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ือง วิธีท่ีหัวหน้างานดูแลลูกน้อง ความสามารถในการตดัสินใจของหัวหน้างาน 
วิธีการน านโยบายของเทศบาลนครไปปฏิบติั ค่าตอบแทนและปริมาณงานท่ีท า การมีโอกาส
กา้วหนา้ในงาน และค าชมท่ีไดรั้บเม่ือปฏิบติังานไดดี้ 

ความพึงพอใจภายใน หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ือง การไดป้ฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา การมีโอกาสท างานโดยล าพงั การมีโอกาสเปล่ียนลกัษณะ
งานไปเร่ือย ๆ การมีโอกาสไดเ้ป็นบุคคลส าคญั การท างานต่าง ๆ ท่ีไม่ขดัต่อส านึกความรับผิดชอบ 
ความมัน่คงในการท างาน การมีโอกาสในการท างานเพื่อคนอ่ืน การมีโอกาสบอกเล่าส่ิงท่ีท าให้ผูอ่ื้น
ไดรั้บรู้ การมีอิสระในการใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติัหนา้ท่ี การมีโอกาสใชว้ิธีการของตนเองในการ
ปฏิบติังาน และความรู้สึกประสบความส าเร็จในงานท่ีท า 

 

4.5  นิยามปฏบิัติการ 
 

Babbie (2001: 124) ไดอ้ธิบายวา่ นิยามปฏิบติัการเป็นการสร้างตวัช้ีวดั ในงานวิจยัต่าง  ๆ จะมี
ตวัช้ีวดัท่ีมีความแตกต่างกนั การวดัเป็นการแปลงตวัแปรท่ีเป็นนามธรรมหรือกรอบแนวคิดให้เป็น
ตวัแปรท่ีเป็นรูปธรรม ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดนิยามปฏิบติัการและตวัช้ีวดัตามตารางท่ี 4.3 

 
 



68 

ตารางที ่4.3  ตวัแปร นิยามปฏิบติัการ ตวัช้ีวดั และขอ้ค าถาม 
 

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ ตัวช้ีวดั 
แบบสอบถาม 

ส่วนที่ ข้อที่ 
วฒันธรรมองคก์าร ค่านิยม บรรทดัฐานและพฤติกรรมในการ

แสดงออกของบรรดาสมาชิกภายในองคก์าร 
ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เป็นแบบแผนของฐานคติเบ้ืองตน้ท่ีถูกสร้าง 
คน้พบ และพฒันาข้ึนมาโดยสมาชิกภายใน
องคก์าร และถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นหลงัหรือ
สมาชิกรุ่นต่อไป  (ปรับปรุงจาก  ทิพยธิ์ดา   
จินตานนท,์ 2554 และ หทยัรัตน์ ตนัสุวรรณ, 
2550)  

การควบคุมของ
หวัหนา้งาน 

2 1-7 

การมีส่วนร่วมใน
การท างาน 

2 8-13 

แรงจูงใจในการ
ปฎิบติังาน 

การท่ีเทศบาลนครสามารถสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรใชค้วามพยายามอยา่งมากในการ
ปฏิบติังานตามท่ีเทศบาลนครตอ้งการ โดย
บุคลากรเช่ือวา่การใชค้วามพยายามดงักล่าว
จะน ามาซ่ึงผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน และ
รางวลัท่ีไดรั้บจากเทศบาลนครท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายส่วนบุคคล ซ่ึง
แรงจูงใจในการท างานสามารถแบ่งออกเป็น 
2 มิติ คือ ปัจจยัจูงใจจากภายใน และปัจจยัจูง
ใจจากภายนอก (Struckman and Yammarino, 
2003; บณัฑิต ผงันิรันดร์, 2550) 

ปัจจยัจูงใจจาก
ภายใน 

3 1-5 

ปัจจยัจูงใจจาก
ภายนอก 

3 6-9 

คุณภาพชีวติในการ
ท างาน 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยูใ่นการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเกิดข้ึน
ในเทศบาลนคร และบุคลากรมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัชีวติการท างานวา่มีความเหมาะสม มี
คุณค่า หรือมีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้น ๆ 
ซ่ึงแบ่งการวดัออกเป็น 4 มิติ คือ การไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความปลอดภยัในการ
ท างาน ความกา้วหนา้และความมัน่คงของงาน 
และความสมดุลของชีวติในการท างาน (ปรับ
จาก Huse and Cummings, 1985) 

การไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ี 
เป็นธรรม 

4 1-4 

ความปลอดภยัใน
การท างาน 

4 5-8 

ความกา้วหนา้
และความมัน่คง
ของงาน 
 

4 9-12 

ความสมดุลของ
ชีวติในการ
ท างาน 

4 13-15 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ ตัวช้ีวดั 
แบบสอบถาม 

ส่วนที่ ข้อที่ 
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานงาน 

ทศันคติหรือความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่องานท่ี
ปฏิบติัอยู ่และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังาน ความรู้สึกน้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
บุคคลไดรั้บการตอนสนองความตอ้งการ ทั้ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ จนท าใหบุ้คคลเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และน าไปสู่การ
บรรลุวตัถุประสงคข์องเทศบาลนคร ซ่ึงความพึง
พอใจในการปฏิบติังานสามารถแบ่งออกเป็น 3 
มิติ คือ ความพึงพอใจภายนอก ความพึงพอใจ
ภายใน และความพึงพอใจทัว่ไป  (ปรับจาก 
สุนนัท ์ นิยมในธรรม และคณะ, 2546) 

ความพึงพอใจ
ภายใน 

5 1-11 

ความพึงพอใจ
ภายนอก 

5 12-17 

ความผกูพนัต่อ
องคก์าร 

ทศันคติหรือความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อองคก์ารแบ่ง
ออกเป็น 3 มิติ คือ ความเช่ือมัน่และยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร ความทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จ
ขององคก์าร  และความตั้งใจท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกขององคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนคร
ในภาคตะวนัออก  (Porter, Steers, Mowday and 
Boulian , 1974) 

ความเช่ือมัน่
และการยอมรับ
เป้าหมายของ
องคก์าร 

6 1-4 

ความทุ่มเทเพ่ือ
ความส าเร็จของ
องคก์าร 

6 5-9 

ความตั้งใจท่ีจะ
คงความเป็น
สมาชิกของ
องคก์าร 

6 10-14 

 

4.6  เกณฑ์การให้คะแนน  
 

การแปลความหมายของช่วงคะแนนจากค่าเฉล่ียท่ีค านวณไดจ้ากขอ้ค าถาม มีเกณฑก์ารจดั
ระดบัดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4  เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย 
 

ช่วงคะแนน ระดับความคิดเห็น 
3.50-4.00 มากท่ีสุด 
2.50-3.49 มาก 
1.50-2.49 นอ้ย 
1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 

 

4.7  การทดสอบเคร่ืองมอื 
 

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1)  ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์การ ท่ีสร้างข้ึน เสนออาจารย์ท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และความถูกตอ้งของภาษา 
2)  การทดสอบเคร่ืองมือ แบบสอบถามความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีผา่นการพิจารณา

จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้น าไปทดลองใชก้บับุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลเมืองแสนสุข จ านวน 
20 คน ระหว่างวนัท่ี 7-11 ธันวาคม 2557 เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของเคร่ืองมือ และหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ โดยวิธีหา  สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(1)  แบบสอบถามวฒันธรรมองค์การ ผลการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
ของแบบสอบถามจ านวน 14 พบวา่ มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ต ่ากวา่ .30 จ านวน 1 ขอ้ ดงันั้นจึง
ตดัขอ้ความดงักล่าวทิ้งไป และทดสอบอ านาจจ าแนกรายขอ้ใหม่อีกคร้ังจากจ านวน 13 ขอ้ พบวา่ มี
พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง .305-.792 อยู่ในเกณฑ์ท่ีน าไปใช้ได้ โดยพิจารณาจากค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .30 ข้ึนไป อยูใ่นเกณฑดี์พอสมควร (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555: 126) 

(2)  แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ผลการทดสอบค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ของแบบสอบถามจ านวน 10 ขอ้ พบว่า มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ต ่ากวา่ .30 จ านวน 1 
ขอ้ ดงันั้นจึงตดัขอ้ความดงักล่าวทิ้งไป และทดสอบอ านาจจ าแนกรายขอ้ใหม่อีกคร้ังจากจ านวน 9 
ขอ้ พบวา่ มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .317-.806 อยูใ่นเกณฑท่ี์น าไปใชไ้ด ้ 

(3) แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท างาน ผลการทดสอบค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ของแบบสอบถามจ านวน 15 ขอ้ พบวา่ มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง .456-.848 
อยูใ่นเกณฑท่ี์น าไปใชไ้ด ้ 
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(4)  แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ผลการทดสอบค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ของแบบสอบถามจ านวน 18 ขอ้ พบว่า มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ต ่ากว่า .30 
จ านวน 1 ขอ้ ดงันั้นจึงตดัขอ้ความดงักล่าวทิ้งไป และทดสอบอ านาจจ าแนกรายขอ้ใหม่อีกคร้ังจาก
จ านวน 17 ขอ้ พบวา่ มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .411-.966 อยูใ่นเกณฑท่ี์น าไปใชไ้ด ้ 

(5)  แบบสอบถามความผูกพนัต่อองคก์าร ผลการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ของแบบสอบถามจ านวน 15 ขอ้ พบว่า มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ต ่ากว่า .30 จ านวน 1 ขอ้ 
ดงันั้นจึงตดัขอ้ความดงักล่าวทิ้งไป และทดสอบอ านาจจ าแนกรายขอ้ใหม่อีกคร้ังจากจ านวน 14 ขอ้ 
พบวา่ มีพิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .390-.870 อยูใ่นเกณฑท่ี์น าไปใชไ้ด ้ 

(6)  ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
 

แบบสอบถาม/ตัวแปรทีว่ดั ความเช่ือมั่น (Cronbrach’s Alpha Coefficient) 
วฒันธรรมองคก์าร .917 
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน .885 
คุณภาพชีวติในการท างาน .925 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน .953 
ความผกูพนัต่อองคก์าร .896 
   

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ อยูใ่นเกณฑ์ .885-.953 แสดง
วา่ แบบสอบถามมีคุณภาพในเร่ืองของความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าความ
เช่ือมัน่ไม่ควรต ่ากว่า .70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555: 122) น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการทดสอบไป
เก็บรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไปได ้
 

4.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาไดค้ดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด ท าการตรวจแบบสอบถามและลงรหสั (Code Book) ในแบบสอบถามทุกขอ้ และน าขอ้มูลท่ี
ตรวจและลงรหสัแลว้ไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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1)  วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่า
ต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2)  วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได ้
3)  ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวัแปรแฝงโดยวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบวา่ตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละกลุ่มนั้นเป็นตวับ่งช้ี
ท่ีเหมาะสมกบัตวัแปรแฝงท่ีก าหนดไวห้รือไม่  

4)  วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยใช้โปรแกรม 
LISREL ในการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะห์ตวัแบบดงัน้ี 

ตวัแบบท่ีศึกษา มีตวัแปรสังเกตได ้13 ตวัแปร ใชเ้กณฑ์ตวัแปรสังเกตได้ท่ีอยูใ่นช่วง 
12-30 ตวัพิจารณาดงัน้ี (Hair et al., 2010: 672) 

(1)  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มี
ค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00 ถา้มากกวา่ .92 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

(2)  ดชันีวดัความสัมพนัธ์ (Relative Fit Index: RFI) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00 
ถา้มากกวา่ .92 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

(3)  ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือ (Standard Root Mean Square 
Residual: SRMR) อยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 ถา้มีไม่เกิน .08 โดย CFI ไม่ต ่ากว่า .92 แสดงว่าตวัแบบมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

(4)  ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA) ค่า RMSEA อยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00 ถา้มีค่าต ่ากวา่ 
.07 โดย CFI ไม่ต ่ากวา่ .92 แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 เสรี ชดัแชม้ (2547: 15-42) ไดอ้ธิบายเกณฑใ์นการพิจารณาความสอดคลอ้งของตวั
แบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์วว้า่ 

(5)  ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (Relative Chi-Square: 2/df) เป็นค่าสถิติท่ีใช้
เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนระหว่างตวัแบบท่ีมีองศาอิสระไม่เท่ากัน โดยมีค่าไค-สแควร์
สัมพทัธ์นอ้ยกวา่ 3  

(6)  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ดชันี GFI มีค่า
อยูร่ะหวา่ง 0 และ 1 ถา้ค่าดชันี GFI มีค่ามากกวา่ .90 แสดงวา่ ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์

(7)  ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjust Goodness of Fit Index: 
AGFI) ดชันี AGFI เป็นค่าท่ีไดจ้ากการปรับแกด้ชันี GFI โดยค านึงถึงขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนตวัแปร 
และขนาดขององศาอิสระ ซ่ึงดชันี AGFI มีคุณสมบติัเหมือนกบัดชันี GFI ค่าดชันีท่ีมีค่ามากกวา่ .90 
แสดงวา่ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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4.9  สรุป 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประชากรท่ีศึกษาคือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงแห่งละ 1 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม มีการทดสอบความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือเพื่อยืนยนัว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงในการวดั 2) แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถาม
ปลายเปิดซ่ึงใชใ้นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาลนครในภาคตะวนัออกทั้ง 3 แห่ง เพื่อใชป้ระกอบ
ขอ้มูลเชิงปริมาณ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของขอ้มูลในการ
วิเคราะห์ตวัแบบด้วยโปรแกรมลิสเรล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงโดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบว่าตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละกลุ่มนั้นเป็นตวับ่งช้ีท่ี
เหมาะสมกบัตวัแปรแฝงท่ีก าหนดไวห้รือไม่ และการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัแบบท่ีพฒันา
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ในบทท่ี 5 ต่อไป 

 



 
บทที ่5 

 

ผลการวเิคราะห์ 
 

การศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก เพื่อ
ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในภาคตะวนัออก และเพื่อพฒันาตวัแบบความผกูพนั
ต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนครภาคตะวนัออก โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 335 คน 
ท่ีผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวเิคราะห์และเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี 
  

5.1  คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอยา่งจากเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิส่วนใหญ่สังกดัหน่วยงาน กองช่าง คิดเป็น
ร้อยละ 24.62 รองลงมาคือ ส านักปลดัเทศบาล และกองสวสัดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 18.46 
เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งจากเทศบาลนครแหลมฉบงั ส่วนใหญ่สังกดัส านกัปลดัเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 
37.30 รองลงมาคือ ส านกัการช่าง คิดเป็นร้อยละ 29.73 ส านกัการคลงั และกองช่างสุขาภิบาล คิด
เป็นร้อยละ 7.03 เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งจากเทศบาลนครระยอง ส่วนใหญ่งสังกดัส านกัการคลงั คิด
เป็นร้อยละ 41.18 รองลงมาคือ ส านกัปลดัเทศบาล และส านกัการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 16.47 
เท่ากนั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  จ  านวน และร้อยละกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามหน่วยงาน (n = 335) 
 

หน่วยงาน 
เทศบาลนคร

เจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
เทศบาลนคร 
แหลมฉบัง 

เทศบาลนคร
ระยอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ส านกัปลดัเทศบาล 12 18.46 69 37.30 14 16.47 
ส านกัการช่าง   55 29.73   
ส านกัการคลงั 10 15.38 13 7.03 35 41.18 
ส านกัการสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

  8 4.32 14 16.47 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 6 9.23     
กองวชิาการและแผนงาน 4 6.15 9 4.86 7 8.24 
กองการศึกษา 4 6.15 10 5.41 2 2.34 
กองสวสัดิการสังคม 12 18.46 8 4.32 9 10.59 
กองช่างสุขาภิบาล   13 7.03   
กองช่าง 16 24.62   4 4.71 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1.55     

รวม 65 100.00 185 100.00 85 100.00 
 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.27 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.31 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และสูงกวา่ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 20.90 และ 9.85 ตามล าดบั สถานะของต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนกังานจา้ง
ตามภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 45.08 รองลงมาคือ ขา้ราชการ และพนักงานจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 
35.22 และ 13.13 ตามล าดบั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 
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ตารางที ่5.2  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามลกัษณะทัว่ไป (n = 335) 
 

คุณลกัษณะทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 113 33.73 
หญิง 222 66.27 

รวม 335 100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
มธัยมศึกษาตอนตน้ 9 2.69 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 31 9.25 
อนุปริญญา/ปวส. 70 20.90 
ปริญญาตรี 192 57.31 
สูงกวา่ปริญญาตรี 33 9.85 

รวม 335 100.00 

สถานะของต าแหน่งงาน   
ขา้ราชการ 118 35.22 
ลูกจา้งประจ า 22 6.57 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 151 45.08 
พนกังานจา้งทัว่ไป 44 13.13 

รวม 335 100.00 
 

กลุ่มตวัอย่างมีอายุน้อยท่ีสุด 19 ปี สูงท่ีสุด 59 ปี อายุเฉล่ีย 34.03 ปี มีอายุงานต ่าสุด 1 ปี 
สูงสุด 33 ปี อายงุานเฉล่ีย 6.99 ปี รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.3 
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ตารางที ่5.3  จ  านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายแุละอายงุานของ 
                     กลุ่มตวัอยา่ง (n = 335) 
 
คุณลกัษณะทัว่ไป จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 
อาย ุ 335 19 59 34.03 7.81 
อายงุาน 335 1 33 6.99 5.57 
 

5.2  ผลการวเิคราะห์ตัวแปร 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารในดา้นการควบคุมของหวัหนา้งาน ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( ̅= 3.74, S.D.=.34)  โดยประเด็นท่ีหวัหนา้งานให้ความจริงใจต่อบุคลากรทุก
คนอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 3.84, S.D.=.39) รองลงมาคือ เทศบาลของ
ท่านมีระดบัการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน ( ̅= 3.78, S.D.=.46) หวัหนา้ของท่านใหค้วามเท่าเทียมกบัทุก
คน ( ̅= 3.75, S.D.=.45) หวัหนา้งานเอาใจใส่ สอบถามสารทุกขสุ์ขดิบของท่านอยูเ่สมอ ( ̅= 3.75, 
S.D.=.51) เทศบาลของท่านมีระบบการท างานท่ียดืหยุน่ ไม่เคร่งครัดจนเกินไป ( ̅= 3.71, S.D.=.50) 
ท่านตั้งใจท่ีจะท างานแมว้า่หวัหนา้งานจะไม่อยู ่( ̅= 3.68, S.D.=.51) และหวัหนา้งานใหค้วามสนใจ
ต่อการท างานของท่าน ( ̅= 3.67, S.D.=.50)  

วฒันธรรมองค์การดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน ในภาพรวมอยู่ระดบัมากท่ีสุด ( ̅= 
3.83, S.D.=.31) โดยประเด็นท่านจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูร่้วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( ̅= 3.92, S.D.=.30) รองลงมาคือ ท่านท างานกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ( ̅= 3.84, S.D.=.39) ท่านให้
ความร่วมมือในการท างานกบัเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี ( ̅= 3.83, S.D.=.39) ท่านเห็นความส าคญั
ของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ( ̅= 3.83, S.D.=.41) เทศบาลของท่านสนบัสนุนการท างานเป็นทีม 
และกลุ่มงานมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั ( ̅= 3.79, S.D.=.49) 

การท่ีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งในดา้นการควบคุมของ
หัวหน้างาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน แสดงให้เห็นว่า การควบคุมของหัวหน้างานมี
ลกัษณะท่ีเป็นเชิงบวกต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน และบุคลากรในองค์การก็มีวฒันธรรมการมี
ส่วนร่วมในการท างานร่วมกนัดว้ยเช่นเดียวกนั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.4 
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ตารางที ่5.4  จ  านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของวฒันธรรมองคก์าร  
                     (n = 335) 
 
วฒันธรรมองค์การ จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 

การควบคุมของหัวหน้างาน      
1.เทศบาลของท่านมีระดบัการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 335 1 4 3.78 .46 
2.หวัหนา้ของท่านใหค้วามเท่าเทียมกบัทุกคน 335 2 4 3.75 .45 
3.เทศบาลของท่านมีระบบการท างานท่ียดืหยุน่  
   ไม่เคร่งครัดจนเกินไป 

335 2 4 3.71 .50 

4.ท่านตั้งใจท่ีจะท างานแมว้า่หวัหนา้งานจะไม่อยู ่ 335 2 4 3.68 .51 
5.หวัหนา้งานให้ความสนใจต่อการท างานของท่าน 335 2 4 3.67 .50 
6.หวัหนา้งานเอาใจใส่ สอบถามสารทุกขสุ์ขดิบของท่าน 

   อยูเ่สมอ 
335 1 4 3.75 .51 

7.หวัหนา้งานให้ความจริงใจต่อบุคลากรทุกคนอยา่ง 
   เสมอภาค และเท่าเทียมกนั 

335 2 4 3.84 .39 

รวม 335 2.29 4.00 3.74 .34 
การมีส่วนร่วมในการท างาน      
8.เทศบาลของท่านสนบัสนุนการท างานเป็นทีม 335 1 4 3.79 .49 
9.ท่านใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 

   เป็นอยา่งดี 
335 2 4 3.83 .39 

10.ท่านเห็นความส าคญัของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 335 2 4 3.83 .41 
11.กลุ่มงานมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 335 2 4 3.79 .46 
12.ท่านจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูร่้วมงาน 335 2 4 3.92 .30 
13.ท่านท างานกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 335 2 4 3.84 .39 

รวม 335 2.00 4.00 3.83 .31 
 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัจูงใจภายใน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.45, 
S.D.=.69) โดยประเด็นงานท่ีท่านรับผิดชอบตรงกบัความสนใจและความถนดัของท่าน มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ( ̅= 3.50, S.D.=.75) รองลงมาคือ ท่านรู้สึกวา่ท่านมีคุณค่า และมีความส าคญัต่อเทศบาลท่ี
ท่านปฏิบติังานอยู ่( ̅= 3.47, S.D.=.76) ลกัษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบเป็นงานท่ีทา้ทาย ท าให้ท่าน
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รู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบติังาน ( ̅= 3.46, S.D.=.76) ท่านได้รับการยอมรับการยกย่องจาก
ผูร่้วมงาน เม่ือท่านสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุผลส าเร็จ ( ̅= 3.42, S.D.=.80) และการท างานใน
เทศบาล ท าใหท้่านมีสถานภาพท่ีดีทางสังคม ( ̅= 3.39, S.D.=.77) ตามล าดบั 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัจูงใจภายนอก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.45, 
S.D.=.70) โดยประเด็นเทศบาลของท่านเอ้ืออ านวยให้ท่านมีอิสระอย่างมากในการปฏิบติังาน มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 3.50, S.D.=.76) รองลงมาคือ เทศบาลของท่านสนบัสนุนให้ท่านมีโอกาส
ไดรั้บมอบหมายความรับผดิชอบในงานเพิ่มข้ึน ( ̅= 3.46, S.D.=.76) เทศบาลของท่านสนบัสนุนให้
ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันาเทศบาลฯ ( ̅= 3.43, S.D.=.76) และเทศบาลของท่าน
สนบัสนุนในการพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่ท่านอยา่งจริงจงั ( ̅= 3.39, S.D.=.78) ตามล าดบั 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานทั้งดา้นปัจจยัจูงใจภายใน และปัจจยัจูงใจภายนอกมีแรงจูงใจอยู่
ในระดบัมากทั้งสองดา้น แสดงให้เห็นวา่บุคลากรของเทศบาลนครไดรั้บแรงจูงใจจากปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.5 
 
ตารางที ่5.5  จ  านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการ 
                     ปฏิบติังาน (n = 335) 
 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 

ปัจจัยจูงใจจากภายใน      
1.ท่านรู้สึกวา่ ท่านมีคุณค่า และมีความส าคญัต่อ 
   เทศบาลท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่

335 1 4 3.47 .76 

2.งานท่ีท่านรับผิดชอบตรงกบัความสนใจและความ 
    ถนดัของท่าน 

335 1 4 3.50 .75 

3.ลกัษณะงานท่ีท่านรับผดิชอบเป็นงานท่ีทา้ทาย ท าให ้
    ท่านรู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบติังาน 

335 1 4 3.46 .76 

4.ท่านไดรั้บการยอมรับ การยกยอ่งจากผูร่้วมงาน เม่ือ 
   ท่านสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุผลส าเร็จ 

335 1 4 3.42 .80 

5.การท างานในเทศบาล ท าใหท้่านมีสถานภาพท่ีดีทาง 
   สังคม 

335 1 4 3.39 .77 

รวม 335 1.00 4.00 3.45 .69 
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ตารางที ่5.5  (ต่อ) 
 

     

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 

ปัจจัยจูงใจจากภายนอก      
6.เทศบาลของท่านสนบัสนุนในการพฒันาความรู้และ 
   ทกัษะใหแ้ก่ท่านอยา่งจริงจงั 

335 1 4 3.39 .78 

7.เทศบาลของท่านสนบัสนุนใหท้่านมีส่วนร่วมในการ 
   วางแผนและพฒันาเทศบาลฯ 

335 1 4 3.43 .76 

8.เทศบาลของท่านสนบัสนุนใหท้่านมีโอกาสไดรั้บ 
   มอบหมายความรับผดิชอบในงานเพิ่มข้ึน 

335 1 4 3.46 .76 

9.เทศบาลของท่านเอ้ืออ านวยใหท้่านมีอิสระอยา่งมากใน 
   การปฏิบติังาน 

335 1 4 3.50 .76 

รวม 335 1.00 4.00 3.45 .70 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅= 2.92, S.D.=.65) โดยประเด็นท่านไดรั้บเงินเดือนตรงตามความสามารถ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( ̅= 2.95, S.D.=.70) รองลงมาคือ ท่านได้รับเงินเดือนตรงตามวุฒิความรู้ของท่าน( ̅= 2.92, 
S.D.=.73) ท่านไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ อยา่งยุติธรรม ( ̅= 2.92, S.D.=.78) และ ท่าน
ไดรั้บเงินเดือน สวสัดิการหรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เท่าเทียมกบัผูอ่ื้นท่ีรับผิดชอบงานเหมือนกนั ( ̅= 
2.90, S.D.=.76) ตามล าดบั 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความปลอดภยัในการท างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( ̅= 2.75, S.D.=.62) โดยประเด็นสถานท่ีท างานมีแสงสวา่งเพียงพอในการท างาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( ̅= 2.83, S.D.=.73) รองลงมาคือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีรายละเอียดการใช้งานบอกไว้
อยา่งชดัเจน ( ̅= 2.75, S.D.=.73) สถานท่ีท างานมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร ( ̅= 2.73, 
S.D.=.75) และสถานท่ีท างานมีระดับเสียงท่ีเหมาะสมต่อการท างาน ( ̅= 2.67, S.D.=.77)  
ตามล าดบั 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( ̅= 2.88, S.D.=.59) โดยประเด็นท่านมัน่ใจว่างานท่ีท ามีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานของท่าน มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 3.00, S.D.=.71) รองลงมาคือ ท่านมีความเจริญกา้วหน้าในต าแหน่งงาน
เน่ืองมาจากการปฏิบติังานของท่าน ( ̅= 2.91, S.D.=.67) ท่านไดรั้บโอกาสในการแสวงหาความรู้
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ใหม่ ๆ  จากเทศบาล ( ̅= 2.86, S.D.=.68) และท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของท่านพฒันางาน
ใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ ( ̅= 2.78, S.D.=.71)  ตามล าดบั 

คุณภาพชีวติในการท างาน ดา้นความสมดุลของชีวิตในการท างาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅= 3.04, S.D.=.67) โดยประเด็นท่านมีเวลาท่ีจะใชชี้วติส่วนตวัตามท่ีท่านปรารถนา มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด ( ̅= 3.09, S.D.=.73) รองลงมาคือ เวลาในการท างานในปัจจุบนัของท่าน มีความเหมาะสม
กบัการด าเนินชีวิต ( ̅= 3.05, S.D.=.78) และท่านมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตวัของท่านอย่าง
เหมาะสม เม่ือเทียบกบัเวลาในการท างาน ( ̅= 2.98, S.D.=.72) ตามล าดบั 

คุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัจากความ
สมดุลของชีวิตในการท างาน การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความกา้วหนา้ในการท างาน และ
ความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงในแต่ละดา้นก็มีระดบัค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกนั แสดงวา่คุณภาพชีวิต
ในการท างานของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลนครอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัทุกดา้น รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางท่ี 5.6  
 
ตารางที ่5.6  จ  านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวติในการ 
                     ท างาน (n = 335) 
 
คุณภาพชีวติในการท างาน จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 

การได้รับค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม      
1.ท่านไดรั้บเงินเดือนตรงตามความสามารถ 335 1 4 2.95 .70 
2.ท่านไดรั้บเงินเดือนตรงตามวฒิุความรู้ของท่าน 335 1 4 2.92 .73 
3.ท่านไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ อยา่ง
ยติุธรรม 

335 1 4 2.92 .78 

4.ท่านไดรั้บเงินเดือน สวสัดิการ หรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
   เท่าเทียมกบัผูอ่ื้นท่ีรับผดิชอบงานเหมือนกนั 

335 1 4 2.90 .76 

รวม 335 1.00 4.00 2.92 .65 
ความปลอดภัยในการท างาน      
5.อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน มีรายละเอียดการใช้ 
   งานบอกไวอ้ยา่งชดัเจน 

335 1 4 2.75 .73 

6.สถานท่ีท างานมีแสงสวา่งเพียงพอในการท างาน 335 1 4 2.83 .73 
7.สถานท่ีท างานมีระดบัเสียงท่ีเหมาะสมต่อการท างาน 335 1 4 2.67 .77 
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ตารางที ่5.6  (ต่อ) 
 

     

คุณภาพชีวติในการท างาน จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 
8.สถานท่ีท างานมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร 335 1 4 2.73 .75 

รวม 335 1.00 4.00 2.75 .62 
ความก้าวหน้าในการท างาน      
9.ท่านไดรั้บโอกาสในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จาก 
    เทศบาล 

335 1 4 2.86 .68 

10.ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของท่านพฒันางาน 
    ใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

335 1 4 2.78 .71 

11.ท่านมีความเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
     เน่ืองมาจากการปฏิบติังานของท่าน 

335 1 4 2.91 .67 

12.ท่านมัน่ใจวา่งานท่ีท ามีโอกาสกา้วหนา้ในสายงาน 
     ของท่าน 

335 1 4 3.00 .71 

รวม 335 1.00 4.00 2.88 .59 
ความสมดุลของชีวติในการท างาน      
13.ท่านมีเวลาในการใชชี้วิตส่วนตวัของท่านอยา่ง 
      เหมาะสมเม่ือเทียบกบัเวลาในการท างาน 

335 1 4 2.98 .72 

14.ท่านมีเวลาท่ีจะใชชี้วติส่วนตวัตามท่ีท่านปรารถนา 335 1 4 3.09 .73 
คุณภาพชีวติในการท างาน จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 
15.เวลาในการท างานในปัจจุบนัของท่าน มีความ 
      เหมาะสมกบัการด าเนินชีวติ 

335 1 4 3.05 .78 

รวม 335 1.00 4.00 3.04 .67 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจภายใน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 
2.89, S.D.=.51) โดยประเด็น การมีโอกาสในการท างานเพื่อคนอ่ืน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 3.16, 
S.D.=.68) รองลงมาคือ การมีโอกาสใชว้ิธีการของตนเองในการท างาน ( ̅= 3.04, S.D.=.73)  การมี
โอกาสบอกเล่าส่ิงท่ีท่านท าให้ผูอ่ื้นรู้ ( ̅= 3.03, S.D.=.67)  ความรู้สึกประสบความส าเร็จในงานท่ี
ท า มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( ̅= 2.99, S.D.=.67)  การมีอิสระในการใชดุ้ลยพินิจ ( ̅= 2.99, S.D.=.69)  การ
มีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถในการท างาน ( ̅= 2.92, S.D.=.67)  การมีโอกาสไดเ้ป็นคนส าคญัใน
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องคก์าร ( ̅= 2.83, S.D.=.71)  ความมัน่คงในการท างาน ( ̅= 2.81, S.D.=.68)  การมีโอกาสท างาน
ในรูปแบบการท างานคนเดียว ( ̅= 2.76, S.D.=.68)  การไดท้  างานอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ( ̅= 2.75, 
S.D.=.67)  และการท างานต่าง ๆ ท่ีไม่ขดัต่อส านกัรับผดิชอบ ( ̅= 2.53, S.D.=.68) ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( ̅= 3.14, S.D.=.58) โดยประเด็นความสามารถในการตดัสินใจของหวัหนา้งาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
( ̅= 3.37, S.D.=.70) รองลงมาคือ วธีิการน านโยบายของเทศบาลไปปฏิบติั ( ̅= 3.23, S.D.=.72) วิธี
ท่ีหัวหน้างานดูแลลูกน้อง ( ̅= 3.15, S.D.=.69) ค่าตอบแทนและปริมาณงานท่ีท า ( ̅= 3.14, 
S.D.=.79) ค  าชมท่ีท่านไดรั้บเม่ือท างานไดดี้ ( ̅= 3.02, S.D.=.78) และการมีโอกาสกา้วหนา้ในงาน 
( ̅= 2.93, S.D.=.79) ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน แต่ในดา้นความพึง
พอใจภายนอกจะมีค่าเฉล่ียท่ีสูงกวา่ดา้นความพึงพอใจภายใน รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.7 
 
ตารางที ่5.7  จ  านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการ 
                     ปฏิบติังาน (n = 335) 
 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 

ความพงึพอใจภายใน      
1.การไดท้  างานอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 335 1 4 2.75 .67 
2.การมีโอกาสท างานในรูปแบบการท างานคนเดียว 335 1 4 2.76 .68 
3.การมีโอกาสไดเ้ป็นคนส าคญัในองคก์าร 335 1 4 2.83 .71 
4.การท างานต่าง ๆ ท่ีไม่ขดัต่อส านกัรับผดิชอบ 335 1 4 2.53 .68 
5.ความมัน่คงในการท างาน 335 1 4 2.81 .68 
6.การมีโอกาสในการท างานเพื่อคนอ่ืน 335 1 4 3.16 .68 
7.การมีโอกาสบอกเล่าส่ิงท่ีท่านท าใหผู้อ่ื้นรู้ 335 1 4 3.03 .67 
8.การมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถในการท างาน 335 1 4 2.92 .67 
9.การมีอิสระในการใชดุ้ลยพินิจ 335 1 4 2.99 .69 
10.การมีโอกาสใชว้ธีิการของตนเองในการท างาน 335 1 4 3.04 .73 
11.ความรู้สึกประสบความส าเร็จในงานท่ีท า 335 1 4 2.99 .63 

รวม 335 1.18 4.00 2.89 .51 
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ตารางที ่5.7  (ต่อ) 
 

     

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 

ความพงึพอใจภายนอก      
12.วธีิท่ีหวัหนา้งานดูแลลูกนอ้ง 335 1 4 3.15 .69 
13.ความสามารถในการตดัสินใจของหวัหนา้งาน 335 1 4 3.37 .70 
14.วธีิการน านโยบายของเทศบาลไปปฏิบติั 335 1 4 3.23 .72 
15.ค่าตอบแทนและปริมาณงานท่ีท า 335 1 4 3.14 .79 
16.การมีโอกาสกา้วหนา้ในงาน 335 1 4 2.93 .79 
17.ค าชมท่ีท่านไดรั้บเม่ือท างานไดดี้ 335 1 4 3.02 .78 

รวม 335 1.33 4 3.14 .58 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 2.79, S.D.=.64) โดยประเด็น ท่านมกัจะโตแ้ยง้ทุกคร้ังเม่ือมีบุคคลวิจารณ์โย
บายของเทศบาลในทางลบ และท่านจะพูดถึงเทศบาลให้บุคคลภายนอกฟังเสมอวา่ เป็นองคก์ารท่ี
น่าท างานดว้ย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 2.88, S.D.=.73) รองลงมาคือ เทศบาลเป็นองคก์ารท่ีมีคุณค่า
ต่อสังคมในการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพ ( ̅= 2.76, S.D.=.75)  และท่านมีความเช่ือมัน่ใน
ผูบ้ริหาร ในการท่ีจะพฒันาใหเ้ทศบาลบรรลุเป้าหมาย ( ̅= 2.65, S.D.=.76) ตามล าดบั 

ความผูกพนัต่อองค์การด้านความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององค์การ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅= 2.72, S.D.=.62) โดยประเด็น ท่านยินดีท างานนอกเวลา หากงานท่ีท่านได้รับ
มอบหมายยงัไม่ส าเร็จมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 2.90, S.D.=.77) รองลงมาคือ ท่านได้ใช้ความรู้
ความสามารถเต็มท่ีในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ( ̅= 2.89, S.D.=.73)  ท่านยินดีท่ีจะท างาน
นอกเหนือจากความรับผดิชอบ ( ̅= 2.73, S.D.=.74) ท่านยอมรับการมอบหมายงานจากเทศบาลทุก
อย่าง ( ̅= 2.63, S.D.=.76) และท่านตั้งใจอยา่งเต็มท่ีในการท างานเพื่อจะช่วยให้เทศบาลประสบ
ความส าเร็จ ( ̅= 2.45, S.D.=.77) ตามล าดบั 

ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร ในภาพรวมอยู่
ในระดบัน้อย ( ̅= 2.41, S.D.=.75) โดยประเด็น ท่านไม่คิดจะลาออก ถึงแมเ้ทศบาลแห่งน้ีจะ
ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( ̅= 2.62, S.D.=.82) รองลงมาคือ ท่านไม่
ตอ้งการไปท างานท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเทศบาลของท่าน 
( ̅= 2.45, S.D.=.88)  ถา้สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของเทศบาลเปล่ียนแปลงอยา่งไรท่านก็จะไม่ลาออก 
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( ̅= 2.38, S.D.=.90) ท่านคิดวา่มีความกา้วหนา้ถา้ท่านท างานอยูท่ี่เทศบาลแห่งน้ีต่อไป ( ̅= 2.29, 
S.D.=.85) และการตดัสินใจเขา้ท างานท่ีเทศบาลแห่งน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งอย่างมาก ( ̅= 
2.29, S.D.=.86) ตามล าดบั 

ความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวมแต่ละดา้นจะอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นความตั้งใจท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย อาจจะเน่ืองมากจากสถานภาพของบุคลากร
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ขา้ราชการ อาจส่งผลให้ความรู้สึกท่ีจะคงสภาพความเป็นสมาชิกขององค์การใน
ระยะยาวมีนอ้ยลง รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.8 
 
ตารางที ่5.8  จ  านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผกูพนัต่อ 
                     องคก์าร (n = 335)  
 
ความผูกพนัต่อองค์การ จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 

ความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ      
1.ท่านมีความเช่ือมัน่ในผูบ้ริหาร ในการท่ีจะพฒันาให้ 
   เทศบาลบรรลุเป้าหมาย 

335 1 4 2.65 .76 

ความผูกพนัต่อองค์การ จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 
2.ท่านมกัจะโตแ้ยง้ทุกคร้ังเม่ือมีบุคคลวจิารณ์โยบายของ 
   เทศบาลในทางลบ 

335 1 4 2.88 .75 

3.ท่านจะพดูถึงเทศบาลใหบุ้คคลภายนอกฟังเสมอวา่  
   เป็นองคก์ารท่ีน่าท างานดว้ย 

335 1 4 2.88 .73 

4.เทศบาลเป็นองคก์ารท่ีมีคุณค่าต่อสังคมในการบริการ 
   ประชาชนท่ีมีคุณภาพ 

335 1 4 2.76 .75 

รวม 335 1.00 4.00 2.79 .64 
ความทุ่มเทเพือ่ความส าเร็จขององค์การ      
5.ท่านยนิดีท่ีจะท างานนอกเหนือจากความรับผิดชอบ 335 1 4 2.73 .74 
6.ท่านตั้งใจอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพื่อจะช่วยให้ 
    เทศบาลประสบความส าเร็จ 

335 1 4 2.45 .77 

7.ท่านยอมรับการมอบหมายงานจากเทศบาลทุกอยา่ง 335 1 4 2.63 .76 
8.ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน 
    ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

335 1 4 2.89 .73 
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ตารางที ่5.8  (ต่อ) 
 

     

ความผูกพนัต่อองค์การ จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 
9.ท่านยนิดีท างานในนอกเวลา หากงานท่ีท่านไดรั้บ 
   มอบหมายยงัไม่ส าเร็จ 

335 1 4 2.90 .77 

รวม 335 1.00 4.00 2.72 .62 
ความตั้งใจทีจ่ะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ      
10.การตดัสินใจเขา้ท างานท่ีเทศบาลแห่งน้ีเป็นการ 
     ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งอยา่งมาก 

335 1 4 2.29 .86 

11.ท่านคิดวา่มีความกา้วหนา้ ถา้ท่านท างานอยูท่ี่ 
     เทศบาลแห่งน้ีต่อไป 

335 1 4 2.29 .85 

12.ถา้สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของเทศบาลเปล่ียนแปลง 
     อยา่งไรท่านก็จะไม่ลาออก 

335 1 4 2.38 .90 

13.ท่านไม่ตอ้งการไปท างานท่ีองคก์รปกครองส่วน 
     ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเทศบาลของ 
     ท่าน 

335 1 4 2.45 .88 

14.ท่านไม่คิดจะลาออก ถึงแมเ้ทศบาลแห่งน้ีจะประสบ 
     ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 

335 1 4 2.62 .82 

รวม 335 1.00 4.00 2.41 .75 
 

เม่ือพิจารณาตวัแปรสังเกตไดจ้ากตวัแปรแฝงวฒันธรรมองคก์าร พบวา่ ตวัแปรสังเกตไดท่ี้
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน ( ̅= 3.83, S.D.=.31) รองลงมาคือ ดา้นการ
ควบคุมของหวัหนา้งาน ( ̅= 3.74, S.D.=.34) โดยค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานตวัแปรสังเกตได้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากันคือ ด้านปัจจยัจูงใจ
ภายใน ( ̅= 3.45, S.D.=.69) และดา้นปัจจยัจูงใจภายนอก ( ̅= 3.45, S.D.=.70) โดยค่าเฉล่ียทั้งหมด
อยูใ่นระดบัมาก 

คุณภาพชีวติในการท างาน ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความสมดุลของชีวิต
ในการท างาน ( ̅= 3.04, S.D.=.67) รองลงมาคือดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ( ̅= 2.92, 
S.D.=.65)  ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน( ̅= 2.88, S.D.=.59)  และดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน( ̅= 2.75, S.D.=.62) โดยค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก  
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความพึงพอใจ
ภายนอก ( ̅= 3.14, S.D.=.58) รองลงมาคือดา้นความพึงพอใจภายใน ( ̅= 2.89, S.D.=.51) โดย
ค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก 

ความผูกพนัต่อองค์การ ตวัแปรสังเกตไดท่ี้มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเช่ือมัน่และการ
ยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ( ̅= 2.79, S.D.=.64) รองลงมาคือ ดา้นความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จของ
องค์การ ( ̅= 2.72, S.D.=.62) อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิกของ
องคก์าร ( ̅= 2.41, S.D.=.75)  อยูใ่นระดบันอ้ย รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.9 
 
ตารางที ่5.9  ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรสังเกตไดใ้น 
                     ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร (n = 335) 
 
ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 
1. วฒันธรรมองคก์ารดา้นการควบุคมของหวัหนา้งาน 335 2.29 4.00 3.74 .34 
2. วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน 335 2.00 4.00 3.83 .31 
3. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจภายใน 335 1.00 4.00 3.45 .69 
4. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจภายนอก 335 1.00 4.00 3.45 .70 
5. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน 
   ท่ีเป็นธรรม 

355 1.00 4.00 2.92 .65 

6. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความปลอดภยัใน 
    การท างาน 

355 1.00 4.00 2.75 .62 

7. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความกา้วหนา้ใน 
    การท างาน 

355 1.00 4.00 2.88 .59 

8. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความสมดุลของชีวิต 
    ในการท างาน 

355 1.00 4.00 3.04 .67 

9. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจ 
    ภายใน 

355 1.18 4.00 2.89 .51 

10. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจ 
      ภายนอก 

355 1.33 4.00 3.14 .58 

11. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่และการ 
      ยอมรับเป้าหมายขององคก์าร 

355 1.00 4.00 2.79 .64 
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ตารางที ่5.9  (ต่อ) 
 

     

ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน MIN MAX  ̅ S.D. 
12. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความทุ่มเทเพื่อ 
      ความส าเร็จขององคก์าร 

355 1.00 4.00 2.72 .62 

13. ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความ 
     เป็นสมาชิกขององคก์าร 

355 1.00 4.00 2.41 .75 

 

5.3  ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบความผูกพนัต่อองค์การ 
       ของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก กบัข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

5.3.1  ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตัวแปรสังเกตได้ 
เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 13 ตวั 78 คู่ 

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ทั้ งหมดมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จ านวน 78 คู่ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแต่ละคู่เป็นบวกทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ท่ีอยู่ในตัวแปรแฝง
เดียวกนั 13 ตวั พบวา่ 

1)  ตวัแปรแฝงวฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปร คือ ดา้น
การควบคุมของหัวหน้างาน และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ 2 ตวัแปรคือ .62 และความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีทิศทางเดียวกันใน
ทางบวก 

2)  ตวัแปรแฝงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปร 
คือ ด้านปัจจยัจูงใจภายใน และปัจจยัจูงใจภายนอก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได ้2 ตวัแปร คือ .93 และความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีทิศทางเดียวกนัในทางบวก 

3)  ตวัแปรแฝงคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร 
คือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความปลอดภยัในการท างาน ความกา้วหน้าในการท างาน 
และความสมดุลของชีวิตในการท างาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้อยู่
ระหวา่ง .73-.53 โดยตวัแปรสังเกตไดคู้่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดมี 1 คู่ ไดแ้ก่ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรม และความสมดุลของชีวิตในการท างาน (r = .73) และความสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่มี
ทิศทางเดียวกนัในทางบวก 
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4)  ตวัแปรแฝงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ประกอบด้วย ตวัแปรสังเกตได ้2 
ตวัแปร คือ ความพึงพอใจภายใน และความพึงพอใจภายนอก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรสังเกตได ้2 ตวัแปรคือ .73 และความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีทิศทางเดียวกนัในทางบวก 

5)  ตวัแปรแฝงความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ 
ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององค์การ และ
ความตั้งใจท่ีจะคงสภาพความเป็นสมาชิกขององค์การ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้อยู่ระหว่าง .78-.51 โดยตวัแปรสังเกตได้คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดมี 1 คู่ ได้แก่ ความ
เช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร และความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร (r = .78) 
และความสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกนัในทางบวก 

เม่ือพิจารณาผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square ซ่ึงเป็น
ค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์หรือไม่ ปรากฏวา่ มีค่า
เท่ากบั 2,978.07, df = 78, p = .00 (p<.01) แสดงวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์มีความแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Lawrence, Glenn and Guarino, 2006: 520) สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าดชันี 
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ปรากฏวา่ มีค่าเท่ากบั .89 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ .70 (Lawrence, Glenn and Guarino, 2006: 521) และเขา้ใกล ้1 เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้น
การวเิคราะห์องคป์ระกอบ  

จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่ ขอ้มูลชุดน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการ
วิเคราะห์ตัวแบบ LISREL ซ่ึงอาศยัหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีตัวแปรสังเกตได้มี
ความสัมพนัธ์กนั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.10 
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ตารางที ่5.10  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันระหวา่งตวัแปรสังเกตไดใ้นตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษา (n=335) 
 

ตัวแปรสังเกตได้ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
(1) วฒันธรรมองคก์ารดา้นการควบุคมของหวัหนา้งาน 1.00             
(2) วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน 0.62** 1.00            
(3) แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจภายใน 0.31** 0.30** 1.00           
(4) แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจภายนอก 0.32** 0.30** 0.93** 1.00          
(5) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 0.50** 0.47** 0.22** 0.24** 1.00         
(6) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างาน 0.52** 0.46** 0.31** 0.34** 0.63** 1.00        
(7) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 0.49** 0.36** 0.25** 0.25** 0.53** 0.64** 1.00       
(8) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุลของชีวิตในการท างาน 0.51** 0.46** 0.16** 0.19** 0.73** 0.58** 0.55** 1.00      
(9) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจภายใน 0.62** 0.49** 0.34** 0.35** 0.51** 0.52** 0.46** 0.44** 1.00     
(10) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจภายนอก 0.64** 0.53** 0.33** 0.35** 0.56** 0.53** 0.50** 0.51** 0.73** 1.00    
(11) ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร 

0.59** 0.38** 0.36** 0.37** 0.47** 0.54** 0.54** 0.42** 0.59** 0.53** 1.00   

(12) ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จของ
องคก์าร 

0.60** 0.41** 0.36** 0.36** 0.44** 0.51** 0.53** 0.40** 0.62** 0.57** 0.78** 1.00  

(13) ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็นสมาชิก
ขององคก์าร 

0.36** 0.33** 0.41** 0.42** 0.40** 0.45** 0.43** 0.35** 0.47** 0.46** 0.51** 0.53** 1.00 

 
**p<.01, *p<.05  ค่า Bartlett’s Test of Sphericity Chi-Square =2,978.07, df = 78, p = .00 และค่า Kaiser-Mayer-Olkin measure of Sampling Adequacy (KMO) = .89 
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5.3.2  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ 
ผลการวิเคราะห์การเกิด Multicollinearity เพื่อพิสูจน์ว่าตวัแปรอิสระ มีความสัมพนัธ์

กนัเองสูงหรือไม่ ผลการทดสอบพบวา่ ค่า Tolerance มีค่าอยูร่ะหวา่ง .136 - .554   และค่า VIF  มีค่า
อยู่ระหว่าง 1.806 – 7.332 ซ่ึงค่า Tolerance มีค่ามากว่า 0.1 และ VIF ไม่เกิน 10 แสดงว่าไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity  (Hair et al., 2010: 204) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.11 

 
ตารางที ่5.11  การวเิคราะห์การเกิด Multicollinearity 
 

ตัวแปร 
สถิติวเิคราะห์ 

Tolerance VIF 
1. วฒันธรรมองคก์ารดา้นการควบุคมของหวัหนา้งาน .427 2.344 
2. วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน .554 1.806 
3. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจภายใน .138 7.258 
4. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจภายนอก .136 7.332 
5. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ี         

เป็นธรรม 
.381 2.623 

6. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความปลอดภยัในการท างาน .432 2.316 
7. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน .518 1.932 
8. คุณภาพชีวติในการท างานดา้นความสมดุลของชีวิตในการ

ท างาน 
.412 2.429 

9. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจภายใน .407 2.460 
10. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความพึงพอใจภายนอก .367 2.724 
 

5.3.3  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันเพือ่ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
ตัวแบบการวดั 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัด้วยโปรแกรม LISREL 
เพื่อตรวจสอบความตรงของตวัแบบการวดัตวัแปรแฝงแต่ละตวั ได้แก่ ตวัแปรแฝงวฒันธรรม
องคก์าร ตวัแปรแฝงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ตวัแปรแฝงคุณภาพชีวิตในการท างาน ตวัแปรแฝง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และตัวแปรแฝงความผูกพนัต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์มี
ดงัต่อไปน้ี 
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ตวัแปรแฝงการวฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 2 ตวั ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมของ
หวัหนา้งาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน  

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงวฒันธรรมองคก์าร พบวา่ ตวัแบบตวัแปรแฝง
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พิจารณาได้จากค่า 2=1.24, df=1, p=.27, 
CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=.99, RMSEA=.03, SRMR=.02 เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีในตวัแบบ ปรากฏวา่ ตวับ่งช้ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .78-.82 และ
ทุกตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่  ตวับ่งช้ีทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของตวัแปร
แฝงวฒันธรรมองคก์ารโดยการควบคุมของหวัหนา้งาน มีน ้าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ
การมีส่วนร่วมในการท างาน โดยตวัแปรการควบคุมของหัวหน้างานร้อยละ 68 มีความแปรผนั
ร่วมกบัวฒันธรรมองค์การ  ตวัแปรการมีส่วนร่วมในการท างานร้อยละ 61 มีความแปรผนัร่วมกบั
วฒันธรรมองค์การ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวัแปรเหล่าน้ีต่างเป็นตวัแปรท่ีส าคญัขององค์ประกอบ
วฒันธรรมองคก์าร รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.12 
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2=1.24, df=1, p=.27, CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=.99, RMSEA=.03, SRMR=.02 

 
ภาพที ่5.1  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงวฒันธรรมองคก์าร 
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ตารางที ่5.12  ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแปรแฝงวฒันธรรมองคก์าร 
 

ตัวแปรสังเกตได้ น า้หนักองค์ประกอบ SE t R2 

การควบคุมของหวัหนา้งาน .82** .05 17.65 .68 
การมีส่วนร่วมในการท างาน .78** .05 16.42 .61 
**p<.01 
 

ตวัแปรแฝงการแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 2 ตวั ได้แก่ ปัจจยัจูงใจ
ภายใน และปัจจยัจูงใจภายนอก  

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบวา่ ตวัแบบตวั
แปรแฝงมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาไดจ้ากค่า 2=1.30, df=1, p=.26, 
CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=.99, RMSEA=.03, SRMR=.00 เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีในตวัแบบ ปรากฏวา่ ตวับ่งช้ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .96-.97 และ
ทุกตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่  ตวับ่งช้ีทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของตวัแปร
แฝงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยปัจจยัจูงใจภายนอกมีน ้าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ปัจจยัจูงใจภายใน โดยตวัแปรปัจจยัจูงใจภายนอกร้อยละ 93 มีความแปรผนัร่วมกบัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  ตวัแปรปัจจยัจูงใจภายในร้อยละ 91 มีความแปรผนัร่วมกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่าน้ีต่างเป็นตัวแปรท่ีส าคัญขององค์ประกอบแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 5.2 และตารางท่ี 5.13 
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2=1.30, df=1, p=.26, CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=.99, RMSEA=.03, SRMR=.00 
 
ภาพที ่5.2  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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ตารางที ่5.13  ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแปรแฝงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 

ตัวแปรสังเกตได้ น า้หนักองค์ประกอบ SE t R2 

ปัจจยัจูงใจภายใน .96** .05 23.56 .91 
ปัจจยัจูงใจภายนอก .97** .04 24.05 .93 
**p<.01 

 
ตัวแปรแฝงคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 4 ตัว ได้แก่ การได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ความปลอดภยัในการท างาน ความกา้วหนา้ในการท างาน และความสมดุล
ของชีวติในการท างาน  

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัแปรแฝงคุณภาพชีวิตในการท างาน พบวา่ ตวัแบบตวั
แปรแฝงมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาไดจ้ากค่า 2=0.16, df=1, p=.69, 
CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=1.00, RMSEA=.00, SRMR=.00 เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีในตวัแบบ ปรากฏวา่ ตวับ่งช้ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .40-.73 และ
ทุกตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่  ตวับ่งช้ีทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของตวัแปร
แฝงคุณภาพชีวิตในการท างานโดยการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และความสมดุลของชีวิตใน
การท างานมีน ้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความปลอดภัยในการท างาน และ
ความกา้วหนา้ในการท างาน ตามล าดบั โดยตวัแปรความสมดุลของชีวิตในการท างานร้อยละ 73 มี
ความแปรผนัร่วมกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน  ตวัแปรการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมร้อยละ 
72 มีความแปรผนัร่วมกบัคุณภาพชีวติในการท างาน ตวัแปรความปลอดภยัในการท างานร้อยละ 46 
มีความแปรผนัร่วมกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน และความกา้วหน้าในการท างานร้อยละ 40  มี
ความแปรผนัร่วมกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวัแปรเหล่าน้ีต่างเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัขององคป์ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างาน รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 5.3 และตารางท่ี 
5.14 
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2=0.16, df=1, p=.69, CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=1.00, RMSEA=.00, SRMR=.00 
 
ภาพที ่5.3  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงคุณภาพชีวติในการท างาน 

 
ตารางที ่5.14  ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแปรแฝงคุณภาพชีวติในการท างาน 
 

ตัวแปรสังเกตได้ น า้หนักองค์ประกอบ SE t R2 

การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม .85** .04 21.48 .72 
ความปลอดภยัในการท างาน .68** .05 12.60 .46 
ความกา้วหนา้ในการท างาน .63** .05 11.95 .40 
ความสมดุลของชีวติในการท างาน .85** .04 21.48 .73 
**p<.01 
 

ตวัแปรแฝงการความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 2 ตวั ไดแ้ก่ ความพึง
พอใจภายใน และความพึงพอใจภายนอก  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตวัแปรแฝงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า ตวั
แบบตวัแปรแฝงมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พิจารณาไดจ้ากค่า 2=1.29, 
df=1, p=.25, CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=.99, RMSEA=.03, SRMR=.01 เม่ือพิจารณาจากค่า
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น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีในตวัแบบ ปรากฏวา่ ตวับ่งช้ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .85-
.88 และทุกตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่  ตวับ่งช้ีทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
ตวัแปรแฝงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยความพึงพอใจภายนอก มีน ้ าหนกัความส าคญัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือความพึงพอใจภายใน โดยตวัแปรความพึงพอใจภายนอกร้อยละ 78 มีความแปร
ผนัร่วมกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ตวัแปรความพึงพอใจภายในร้อยละ 73 มีความแปรผนั
ร่วมกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวัแปรเหล่าน้ีต่างเป็นตวัแปรท่ีส าคญั
ขององคป์ระกอบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 5.4 และตารางท่ี 
5.15 
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2=1.29, df=1, p=.25, CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=.99, RMSEA=.03, SRMR=.01 
 
ภาพที ่5.4  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 
ตารางที ่5.15  ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแปรแฝงความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 

ตัวแปรสังเกตได้ น า้หนักองค์ประกอบ SE t R2 

ความพึงพอใจภายใน .85** .05 19.00 .73 
ความพึงพอใจภายนอก .88** .04 20.20 .78 
**p<.01 

 
ตวัแปรแฝงความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี 3 ตวั ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่และการ

ยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององคก์าร และความตั้งใจท่ีจะคงสภาพ
ความเป็นสมาชิกขององคก์าร  
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตวัแปรแฝงความผูกพนัต่อองค์การ พบว่า ตวัแบบตวั
แปรแฝงมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์พิจารณาไดจ้ากค่า 2=0.27, df=1, p=.60, 
CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=1.00, RMSEA=.00, SRMR=.01 เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีในตวัแบบ ปรากฏวา่ ตวับ่งช้ีมีน ้ าหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง .59-.88 และ
ทุกตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่  ตวับ่งช้ีทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของตวัแปร
แฝงความผกูพนัต่อองคก์าร โดยความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร และความทุ่มเท
เพื่อความส าเร็จขององคก์าร มีน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือความตั้งใจท่ีจะคงสภาพ
ความเป็นสมาชิกขององค์การ โดยความทุ่มเทเพื่อความส าเร็นขององค์การร้อยละ 79 มีความแปร
ผนัร่วมกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ตวัแปรความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขอององคก์ารร้อย
ละ 77 มีความแปรผนัร่วมกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และตวัแปรความตั้งใจท่ีจะคงสภาพความเป็น
สมาชิกขององคก์ารร้อยละ 35 มีความแปรผนัร่วมกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวั
แปรเหล่าน้ีต่างเป็นตวัแปรท่ีส าคญัขององคป์ระกอบความผกูพนัต่อองคก์าร รายละเอียดดงัแสดงใน
ภาพท่ี 5.5 และตารางท่ี 5.16 

 

.88
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.59

                    

                         
                  

                         �   
       

         �   �               
                

1.00 .21

.65

.23

 
 

2=0.27, df=1, p=.60, CFI=1.00, GFI=1.00, AGFI=1.00, RMSEA=.00, SRMR=.01 
 
ภาพที ่5.5  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัตวัแปรแฝงความผกูพนัต่อองคก์าร 
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ตารางที ่5.16  ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแปรแฝงความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

ตัวแปรสังเกตได้ น า้หนักองค์ประกอบ SE t R2 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร 

.88** .04 22.45 .77 

ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จของ
องคก์าร 

.88** .04 22.45 .79 

ความตั้งใจท่ีจะคงสภาพความเป็น
สมาชิกขององคก์าร 

.59** .05 11.24 .35 

**p<.01 
 

5.3.4  ผลการวเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบความผูกพนัต่อองค์การ
ตามสมมติฐาน 

ตัวแบบการความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก
ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายนอก 3 ตวั ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และ
คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีตวัแปรแฝงภายใน 2 ตวั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
และความผกูพนัต่อองคก์าร สมมติฐานการวจิยัคือ  

สมมติฐานท่ี 1 ตัวแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในเทศบาลนครในภาค
ตะวนัออก มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 มีสมมติฐานยอ่ยในการทดสอบ 7 สมมติฐานการวจิยั คือ 
H1 วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
H2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
H3 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
H4 คุณภาพชีวติในการท างานงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
H5 วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนัต่อองค์การผา่นความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน 
H6 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อองค์การผ่านความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน 
H7 คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อองค์การผ่านความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน 
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ผลการวเิคราะห์ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
จากการทดสอบดว้ยโปรแกรม LISREL คร้ังท่ี 1 โดยไม่ปรับแก ้ผลการวิเคราะห์ตวัแบบมีค่าสถิติท่ี
ทดสอบผา่นเกณฑ ์4 ค่า คือ  ดชันีวดัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่า
เท่ากบั .98 ค่าดชันีความสัมพนัธ์ (Relative Fit Index: RFI)  มีค่าเท่ากบั .96 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงั
สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standard Root Mean Square Residual: SRMR) มีค่า
เท่ากบั .05 และ ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากบั .93 ผลการ
วเิคราะห์ดงักล่าวผา่นเกณฑ์การยอมรับคร่ึงหน่ึงของดชันีท่ีน ามาใชใ้นการวดั แต่ผลการทดสอบค่า
ไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) มีค่าเท่ากับ 3.02 ซ่ึงเป็นดชันีท่ีส าคญัในการช้ีวดัว่าตวัแบบมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือไม่ พบว่า ผลการทดสอบค่าท่ีวดัไดสู้งกว่าเกณฑ์การยอมรับ
ได ้รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 5.6 ตารางท่ี 5.17  
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ภาพที ่5.6  ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความผกูพนัต่อองคก์ารตามสมมติฐานก่อนการปรับแก ้
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ตารางที ่5.17  ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารก่อนการปรับแก ้
 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการทดสอบ 

ไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) <3.00 3.02 ไม่ผา่นเกณฑ์ 
Comparative Fit Index: CFI >.92 .98 ผา่นเกณฑ์ 
Relative Fit Index: RFI >.92 .96 ผา่นเกณฑ์ 
Standard Root Mean Square Residual: 
SRMR 

≤.08 .05 ผา่นเกณฑ์ 

Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA 

<.07 .08 ไม่ผา่นเกณฑ์ 

Goodness of Fit Index: GFI >.90 .93 ผา่นเกณฑ์ 
Adjust Goodness of Fit Index: AGFI >.90 .88 ไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
ผูว้ิจ ัยจึงท าการปรับแก้ตัวแบบ โดยปรับค่าความคลาดเคล่ือนให้มีความสัมพันธ์กัน 

ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดภ้ายในกลุ่มตวัแปรแฝงภายนอกท่ีเป็นกลุ่มตวัแปรเดียวกนัคือคุณภาพชีวิต
ในการท างาน และมีการปรับระหวา่งกลุ่มตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ส าหรับกลุ่มตวัแปรแฝงภายในผูว้ิจยัได้ท าการปรับค่าความคลาดเคล่ือนให้มีความสัมพนัธ์กัน
ระหวา่งตวัแปรในกลุ่มของความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ผลการวเิคราะห์ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก
ท่ีปรับค่าความคลาดเคล่ือนใหมี้ความสัมพนัธ์กนัแลว้ พบวา่ ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ ผลการทดสอบค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) มีค่าเท่ากบั 1.31 ดชันีวดัความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค่าเท่ากบั .99 ค่าดชันีความสัมพนัธ์ (Relative 
Fit Index: RFI)  มีค่าเท่ากบั .98 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standard Root Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากบั .03 และค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มีค่า
เท่ากบั .03 และค่าความน่าจะเป็น (p-Value) มากกวา่ .05 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness 
of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากบั .97 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjust Goodness of 
Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากบั .95 และ จากผลการพิจารณาดชันีเขา้เกณฑ์การวดัทุกเกณฑ์แสดงวา่
ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์



102 

จากเกณฑด์งักล่าวสรุปไดว้า่ ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์ดี
และยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 1 ท่ีวา่ ตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครใน
ภาคตะวนัออกตามสมมติฐานท่ีพฒันาข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ รายละเอียดดงั
แสดงในภาพท่ี 5.7 ตารางท่ี 5.18 
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ภาพที ่5.7  ตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความผกูพนัต่อองคก์ารตามสมมติฐานท่ีปรับแกแ้ลว้ 

 

2 =77.44, df=59, p=.054, CFI = .99, GFI=.97, RFI=.98, 
AGFI=.95, RMSEA = .03, SRMR = .03 

 
*p<.05, **p<.01 
 
**p<.01 
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ตารางที ่5.18  ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีปรับแกแ้ลว้ 
 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการทดสอบ 

ไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) <3.00 1.31 ผา่นเกณฑ์ 
Comparative Fit Index: CFI >.92 .99 ผา่นเกณฑ์ 
Relative Fit Index: RFI >.92 .98 ผา่นเกณฑ์ 
Standard Root Mean Square Residual: 
SRMR 

≤.08 .03 ผา่นเกณฑ์ 

Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA 

<.07 .03 ผา่นเกณฑ์ 

Goodness of Fit Index: GFI >.90 .97 ผา่นเกณฑ์ 
Adjust Goodness of Fit Index: AGFI >.90 .95 ผา่นเกณฑ์ 

 
ผลการแปลความหมายของพารามิเตอร์ในตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร

เทศบาลนครในภาคตะวนัออก สรุปการมีอิทธิพลทางตรงระหว่างตวัแปร และอิทธิพลทางออ้ม
ระหวา่งตวัแปรไดด้งัน้ี 

5.3.4.1 การมีอิทธิพลทางตรงระหวา่งตวัแปร 
1)  วฒันธรรมองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .69 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
2)  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .10 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
3)  คุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .17 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
4)  วฒันธรรมองคก์าร มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยมี

ขนาดอิทธิพลเท่ากบั .33 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ผลการสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบน้ี 
มีดงัน้ี 

ภูษิต แจ่มศรี (2558) ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบงัได้ให้ความคิดเห็นว่า 
“หน่วยงานเรามีวฒันธรรมองค์การท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ เป็นวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญักบับุคคล 
ในการท่ีจะไปอยู่ในใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้ความส าคญัในระดบับุคคล อย่างวนัเกิดพนกังาน
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ผูบ้ริหารก็จะมีของขวญัไปให้ทุกคน และเรามีนโยบายให้พนกังานท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อให้เกิด
ความผกูพนัซ่ึงกนัและกนั เช่น งานปีใหม่ งานเล้ียงต่าง ๆ เราก็ใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วม” 

ธนิต อังควินิจวงศ์ (2558) รองนายกเทศมนตรีนครระยองได้ให้ความ
คิดเห็นวา่ “เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้พนกังานดูงานศึกษางานทั้งในและต่างประเทศ มีการให้โบนสั
แก่พนกังาน มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีให้พนกังานมีความสุขต่อการท างาน ไม่สร้างความกดดนัใน
การท างานแก่พนกังานในเทศบาลนคร” 

อจัฉรา บณัฑิตยานุรักษ ์(2558) รองปลดัเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ ได้
ใหค้วามคิดเห็นวา่ “การท างานของบุคลากรเนน้การท างานเป็นทีม อยา่งกรณีของ อสม. อาสาสมคัร
สาธารณสุขในชุมชน เรามีอะไรก็ให้ความช่วยเหลือกันในการท างานอยู่ตลอดเวลา อย่างกอง
การศึกษาเคา้ก็จะมีกิจกรรมท่ีท างานร่วมกบักองอ่ืน ๆ ได ้ยกตวัอยา่งเช่น งานลอยกระทง เคา้ก็จดัท่ี
สวนสาธารณะ หรือประเพณีวิ่งควายท่ีน่ีก็มีการจดันะ คือ กองการศึกษาเป็นแม่งานก็จริง แต่ไม่ได้
ท  าเองโดยล าพงั เราจะมีชุมชน มีคณะกรรมการชุมชน มีกองช่างเขา้ไปช่วยจดัสถานท่ี รวมทั้งการ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แลว้วนังานจริงๆ ก็มีทั้งพนกังานของเทศบาลฯ พนกังานจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เข้ามาช่วย และบุคลากรจากหลาย ๆ ฝ่ายมาช่วยกัน ซ่ึงก็เป็นการช่วยสร้างความผูกพนัให้กับ
องคก์ารได ้ในเร่ืองของการก าหนดนโยบายในการพฒันาเทศบาลก็จะมาจากทุกกองเลยวา่จะท างาน
อะไรในปีงบประมาณนั้น ก็เป็นการท าแผนท่ีท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกผกูพนั ความรัก
ความสามคัคกันัในองคก์าร” 

5)  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .18 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ผลการสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบน้ี มีดงัน้ี 

ภูษิต แจ่มศรี (2558) ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบงัได้ให้ความคิดเห็นว่า 
“เทศบาลฯ เรามีโครงการเพิ่มศกัยภาพของพนกังานใหทุ้กปี โดยใหแ้ต่ละกอง แต่ละส่วนงาน ไปท า
โครงการมา หมายถึง  ทุกกองตอ้งท าโครงการเพื่อพฒันาศยักภาพของตวัเอง เพื่อใหเ้กิดความผกูพนั 
และมีกิจกรรมท่ีตอ้งท าร่วมกนัออกไปนอกสถานท่ี ไปท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดความผกูพนั” 

6)  คุณภาพชีวติในการท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .17 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ผลการสัมภาษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบน้ี มีดงัน้ี 

ภูษิต แจ่มศรี (2558) ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบงัได้ให้ความคิดเห็นว่า 
“เทศบาลเรามีการส่งเสริมให้เกิดความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน อย่างมีต าแหน่งงานว่าง เราจะให้
โอกาสคนท่ีท างานกบัเรามาก่อนไดรั้บการพิจารณาบรรจุเขา้มาก่อน ถึงแมว้า่จะเคยท ากบัเทศบาลฯ 
แลว้ยา้ยไปท่ีอ่ืน เม่ือมีต าแหน่งวา่งแลว้อยากกลบัมา เราก็ใหโ้อกาสโดยการพิจารณาใหเ้ขาก่อน” 
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ธนิต อังควินิจวงศ์ (2558) รองนายกเทศมนตรีนครระยองได้ให้ความ
คิดเห็นว่า “เทศบาลฯ เราส่งเสริมพนักงานในเร่ืองของความก้าวหน้าอย่างเช่น ต าแหน่งท่ีสูงใน
เทศบาลนครนั้นยงัว่างอยู่ ทางเทศบาลนครก็จะเลือกให้ความส าคญักบัพนกังานในเทศบาลนคร
มากกวา่คนภายนอกเขา้มาท างานในต าแหน่งนั้น ส่งเสริมเร่ืองการอบรมพฒันาบุคลากร เพื่อให้เขา
รู้สึกผกูพนัต่อเทศบาลฯ” 

อจัฉรา บณัฑิตยานุรักษ ์(2558) รองปลดัเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ ได้
ใหค้วามคิดเห็นวา่ “การท างานของบุคลากรท่ีน่ีค่อนขา้งจะมีความผกูพนักบัเทศบาล เพราะบางคน
อยู่มาตั้งแต่เทศบาลเปล่ียนฐานนะมาจากสุขาภิบาล มีบางคนอยู่ตั้งแต่เป็นสุขาภิบาลก็มี ค่อย ๆ 
เติบโตข้ึนมา เพราะวา่เขาสามารถท่ีจะมีความเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเองได ้มีวุฒิมา
ขอปรับ ในเร่ืองของระเบียบการบริหารงานบุคคลค่อนขา้งจะเอ้ือให้มีความเจริญกา้วหน้าในการ
ท างาน และปกติเราจะรับแต่พนกังานจา้งทัว่ไปก่อน ให้มาลองท าดูก่อน พอท าซกั 3 เดือน 6 เดือน 
ดูว่ามีความรับผิดชอบก็ท าการรับสมคัรใหม่แล้วบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อให้ได้
เงินเดือนตามวฒิุท่ีจบมา ตรงน้ีก็ช่วยเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารไดด้ว้ยเช่นกนั” 

7)  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .31 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  

5.3.4.2 การมีอิทธิพลทางออ้มระหวา่งตวัแปร 
1)  วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อองค์การผ่าน

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .21 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
2)  วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อองค์การผ่าน

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .03 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
3)  คุณภาพชีวติในการท างานมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

ผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั .05 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5.19 
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ตารางที ่5.19  ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนคร 
                        ในภาคตะวนัออก 
 

ตวัแปรสาเหต ุ

ตวัแปรผล 

ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิาน ความผูกพนัต่อองค์การ 

TE IE DE TE IE DE 
วฒันธรรมองคก์าร .69** 

(.08) 
- 

.69** 
(.08) 

.54** 
(.08) 

.21** 
(.07) 

.33** 
(.01) 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน .10* 
(.04) 

- 
.10* 
(.04) 

.21** 
(.05) 

.03* 
(.02) 

.18** 
(.03) 

คุณภาพชีวติในการท างาน .17** 
(.06) 

- 
.17** 
(.06) 

.22** 
(.06) 

.05* 
(.03) 

.17** 
(.02) 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
- - - 

.31** 
(.12) 

- 
.31** 
(.12) 

 
หมายเหตุ:  DE=อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE=อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect), TE= 
                    อิทธิพลรวม (Total Effect), *p<.05, **p<.01 
 

ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ตวัแปรวฒันธรรมองค์การ (TE=.54) ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน (TE=.31) คุณภาพชีวติในการท างาน (TE=.22) และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (TE=.21)  
มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เรียงตามล าดบัของอิทธิพล และตวัแปรวฒันธรรมองค์การ 
(IE=.21) คุณภาพชีวิตในการท างาน (IE=.05) และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (IE=.03)  มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อความผกูพนัต่อองคก์ารผา่นตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เรียงตามล าดบัของ
อิทธิพลทางอ้อม สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยย่อยท่ี 1 – 7 ยอมรับผลการทดสอบ
สมมติฐานทั้งหมด  รายละเอียดดงัตารางท่ี 5.20 
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ตารางที ่5.20  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ยท่ี 1- 7 
 

สมมตฐิานการวจิยัย่อย 
ผลการทดสอบ 
สมมตฐิาน 

ระดบันัยส าคญั 

H1 วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
H2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อ 
    องคก์าร 
H3 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนั 
    ต่อองคก์าร 
H4 คุณภาพชีวติในการท างานงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อ 
    องคก์าร 
H5 วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
    ผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
H6 แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนัต่อ 
    องคก์ารผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
H7 คุณภาพชีวติในการท างานมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนัต่อ 
    องคก์ารผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

 
ยอมรับ 

 
ยอมรับ 

 
ยอมรับ 

 
ยอมรับ 

 
ยอมรับ 

.01 

.01 
 

.01 
 

.01 
 

.01 
 

.05 
 

.05 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ตวัแปรตามคือ ความผูกพนัต่อองค์การ มีค่าเท่ากบั .70 (R2=.70)

แสดงว่า ตวัแปรวฒันธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน คุณภาพชีวิตในการท างาน และ
ความ     พึงพอใจในการปฏิบติังาน ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออกไดร้้อยละ 70 

เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงจากตารางท่ี 5.21 พบวา่ ตวัแปรแฝงคู่
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุด คือ วฒันธรรมองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน (r=.84) รองลงมา
คือวฒันธรรมองค์การกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน กบัคุณภาพ
ชีวติในการท างาน โดยมีความสัมพนัธ์เท่ากนัทั้ง 2 คู่ (r=.78) 
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ตารางที ่5.21  เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 
 

ตัวแปรแฝง (1) (2) (3) (4) (5) 
(1) วฒันธรรมองคก์าร 1.00     
(2) แรงจูงใจในการปฏิบติังาน .78 1.00    
(3) คุณภาพชีวติในการท างาน .84 .78 1.00   
(4) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน .42 .49 .39 1.00  
(5) ความผกูพนัต่อองคก์าร .67 .66 .68 .29 1.00 
 

5.4  สรุป 
 

บทท่ี 5 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบุคลากรในเทศบาลนคร
ในภาคตะวนัออกท่ีตอบแบบสอบถาม การตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัเก่ียวกับ ระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก การหาปัจจยัท่ีสงผลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศในภาคตะวนัออก และการทดสอบตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออกท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผลการทดสอบ
สนบัสนุนสมมติฐานการวิจยั และสมมติฐานยอ่ย 7 สมมติฐาน กล่าวคือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คุณภาพชีวิต
ในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เรียงตามล าดับ และตวัแปรวฒันธรรมองค์การ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารผา่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะน าเสนอในการอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะใน
บทท่ี 6 
 



 
บทที ่6 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
และ 3) เพื่อพฒันาตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ีคือ บุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 3 แห่ง คือ เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศกัด์ิ   เทศบาลนครแหลมฉบงั และเทศบาลนครระยอง จ านวน 2,548 คน ผูว้ิจยั
เลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความน่าจะเป็นโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Proportional 
Statified Sampling) จากเทศบาลนครทั้ง 3 แห่ง จ านวน 346 คน 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเองท่ีส านักงาน
เทศบาลนครทั้ง 3 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย จ านวนรวมทั้งหมด 390 ชุด ให้
ผูต้อบกรอกค าตอบเอง และไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาร้อยละ 85.89 (จ านวน 335 ชุด) 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษามีทั้ งส้ิน 5 ตัวแปร คือ วฒันธรรมองค์การ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน คุณภาพชีวติในการท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติ ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง
ของตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยโปรแกรม LISREL  

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก วตัถุประสงค์
ของการวิจยัคือ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาค
ตะวนัออก 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาค
ตะวนัออก และ 3) เพื่อพัฒนาตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาค
ตะวนัออก  
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การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และคุณภาพโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโดยใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และใชแ้บบสอบถามถามค าถาม
จาก บุคลากรในเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ   เทศบาลนครแหลมฉบงั และเทศบาลนครระยอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามวฒันธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองค์การ วิเคราะห์
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ดว้ยโปรแกรม SPSS วเิคราะห์ความสอดคลอ้งของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดย
ใชโ้ปรแกรม LISREL 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1)  บุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความ

เช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ และความผูกพนัต่อองค์การด้านความทุ่มเทเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ อยู่ในระดบัมาก ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตั้งใจท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกขององคก์าร อยูใ่นระดบันอ้ย  

2)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เรียงตามล าดบั คือ วฒันธรรมองคก์าร 
(TE=.54) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (TE=.31) คุณภาพชีวิตในการท างาน (TE=.22) และ
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน (TE=.21) โดยปัจจยัทั้งหมดมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีระดบั 
.01 

3)  ตวัแบบท่ีพฒันาข้ึน (Proposed Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
อยูใ่นเกณฑ์ดี (2/df เท่ากบั 1.31 ค่า CFI เท่ากบั .99 ค่า RFI เท่ากบั .98 ค่า SRMR เท่ากบั .03 ค่า 
RMSEA เท่ากบั .03 ค่า GFI เท่ากบั .97 และค่า AGFI เท่ากบั .95) ตวัแปรในตวัแบบสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรเทศบาลนครไดร้้อยละ 70 

 

6.2  ผลการวเิคราะห์ 
 

ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก เป็นความผูกพนัท่ี
เกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ หลายตวัแปรท่ีร่วมกันส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ประกอบด้วย 
วฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจในการปฏิบติังาน คุณภาพชีวติในการท างาน และความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอในใจการปฏิบติังานนั้นได้รับอิทธิพลทางตรงจากวฒันธรรมองค์การ 
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และคุณภาพชีวิตในการท างานดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึงตวัแปรแต่ละตวัจะ
ส่งผลต่อตวัแปรต่าง ๆ เรียงตามล าดบัของอิทธิพลรวมระหวา่งตวัแปร ดงัน้ี 
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1)  วฒันธรรมองค์การ เป็นปัจจยัหลักล าดับแรกท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร ถา้บุคคลอยู่ภายใตว้ฒันธรรมองค์การท่ีเอ้ือต่อการท างานของบุคลากร ส่งผลทางบวกต่อ
ความรู้สึกของบุคลากรภายในองค์การ ก็จะส่งผลต่อความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การให้มากข้ึน 
นอกจากน้ีวฒันธรรมองคก์ารยงัมีอิทธิพลต่อความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงก็
จะท าให้ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานเพิ่มข้ึนดว้ย ในทางกลบักนั หากบุคลากรนั้น
ปฏิบติังานอยูภ่ายใตว้ฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลทางลบต่อความรู้สึกของบุคลากรภายในองคก์าร ก็
จะท าใหร้ะดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์ารลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั 

2)  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัล าดับท่ีสองท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผกูพนัต่อองค์การ ถา้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อ
องคก์ารเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และคุณภาพชีวติในการท างาน  

3)  คุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นปัจจยัล าดบัท่ีสามท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องค์การ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ก็จะเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 
และคุณภาพชีวิตในการท างานยงัส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกนั เม่ือความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ก็ยอ่มส่งผลท าให้ความผูกพนัต่อองคก์าร
เพิ่มสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรลดน้อยลง ก็จะส่งผลท า
ใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารลดลงเช่นเดียวกนั 

4)  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัล าดบัท่ีส่ีท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร หากบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ก็จะส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่ม
มากข้ึน รวมถึงท าใหมี้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน และส่งผลให้เกิดความรู้สึกผกูพนัต่อ
องคก์ารเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคลากรไดรั้บแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
นอ้ยลง ก็จะส่งผลท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานลดลง และจะส่งผลท าให้ความผกูพนัต่อ
องคก์ารลดลงเช่นเดียวกนั 

 

6.3  อภิปรายผล 
 

ผูว้จิยัแบ่งผลการอภิปรายออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) อภิปรายถึงผลการพฒันาตวัแบบความ
ผูกพนัต่อองค์การ 2) อภิปรายถึงผลการตรวจสอบความสอดคล้องของตวัแบบความผูกพนัต่อ
องคก์ารท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

1)  ผลการพฒันาตวัแบบความผกูพนัต่อองคก์าร ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาตวัแบบข้ึนมาจาก
ทฤษฎีและขอ้คน้พบจากงานวิจยัหลายช้ินท่ีอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดย
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ในเบ้ืองตน้คน้พบวา่ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ (สิริมาศ 
ยอดยิ้มศิริ, 2552 และ จตุพร จุย้ใจงาม, 2554) แรงจูงใจในการปฏิบติังาน (สุจินต์ พูลป้ัน, 2553;  
Alniacik et al., 2012 และ Bang, Ross and Reio, 2013)  คุณภาพชีวติในการท างาน (ชนิดา เล็บครุฑ, 
2554; ธนพล แสงจนัทร์ และวโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2556 และ Farid et al., 2015) และความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน (ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2554; Chang Shih and Lin, 2010; Armutlulu and Noyan, 2011; 
Alniacik et al., 2012; Bang, Ross and Reio, 2013; Stan, 2013; Suma and Lesha, 2013) นอกจาก
ความสัมพนัธ์ทางตรงเบ้ืองตน้ของตวัแปรท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแลว้ ยงัคน้พบวา่ปัจจยั
วฒันธรรมองคก์าร (สิมาพร แจ่มบุญศรี, 2552; MacIntosh and Doherty, 2010; Azanza, Moriano 
and Molero, 2013 และ Belias et al., 2015) แรงจูงใจในการปฏิบติังาน (ธีระ กุลสวสัด์ิ, 2554; 
Alniacik et al., 2012 และ Bang, Ross and Reio, 2013)  และคุณภาพชีวิตในการท างาน (ธญัณภชั 
ขนทรัพย,์ 2556) ยงัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดว้ยเช่นเดียวกนั ท าให้ได้ตวัแบบ
ความผูกพนัต่อองค์การท่ีมีความครอบคลุมตวัแปรมากข้ึน และมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ี
อธิบายมากข้ึนกวา่ขอ้คน้พบท่ีผา่นมาในอดีต  

2)  ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การท่ีพฒันาข้ึน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่า ตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาค
ตะวนัออกมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑ์ดี โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ในตวัแบบความผูกพนัต่อองค์การท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ขอ้คน้พบจากการวิจยัอภิปรายความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรไดด้งัน้ี 

ตวัแปรวฒันธรรมองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยส่งผลในทิศ
ทางบวก แสดงว่า เม่ือบุคลากรปฏิบติังานภายใตว้ฒันธรรมองค์การท่ีได้รับความเอาใจใส่จาก
ผูบ้งัคบับญัชา และมีการท างานท่ีมีส่วนร่วมในการท างาน มีเพื่อนร่วมงานท่ีให้ความช่วยเหลือกนั
ในการท างาน ก็จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความรักและความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์าร ความสัมพนัธ์น้ี
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ สิริมาศ ยอดยิม้ศิริ (2552) และ จตุพร จุย้ใจงาม (2554) ท่ีอธิบายไวว้่า 
วฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ กล่าวคือ เม่ือบุคลากรอยู่ภายใต้
วฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการท างาน ก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มมากข้ึน 

ตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองค์การ โดย
ส่งผลในทิศทางบวก แสดงว่า เม่ือบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานในด้านความพึง
พอใจภายนอก ท่ีเกิดจากนโยบายของหน่วยงาน และการปฏิบติัของหวัหนา้งาน และความพึงพอใจ
ภายในท่ีเกิดจากการได้ปฏิบติังานท่ีอิสระ ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่ขดัต่อความ
รับผิดชอบ และรู้สึกประสบความส าเร็จในงานท่ีท า บุคลากรจึงรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
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องค์การก็จะส่งผลให้เกิดความรักและผูกพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึน ความสัมพนัธ์น้ีสอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบของ ธีระ กุลสวสัด์ิ (2554); Chang Shih and Lin (2010); Armutlulu and Noyan (2011); 
Alniacik et al. (2012); Bang, Ross and Reio (2013) และ Stan (2013); Suma and Lesha (2013) ท่ี
อธิบายไวว้่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ กล่าวคือ 
เม่ือบุคลากรเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานของตน ก็จะเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร
เพิ่มข้ึน 

ตวัแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองค์การ โดยส่งผล
ในทิศทางบวก แสดงวา่ เม่ือบุคลกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม มี
ความปลอดภยัในการท างาน ไดรั้บการพฒันาความสามารถมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และมี
ความสมดุลของชีวิตในการท างาน โดยมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตวักบัเวลาในการท างานมีความ
สอดคล้องกัน กับสภาพความเป็นอยู่ ก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ความสัมพันธ์น้ี
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ ชนิดา เล็บครุฑ (2554); ธนพล แสงจนัทร์ และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 
(2556) และ Farid et al. (2015) ท่ีอธิบายไวว้า่ คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือ เม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึก
ผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน 

ตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยส่งผล
ในทิศทางบวก แสดงวา่ เม่ือบุคลากรไดรั้บแรงจูงใจในการปฏิบติังาน รู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญั
ต่อหน่วยงาน  ไดท้  างานท่ีถนดัและสนใจ ไดรั้บการยกยอ่งจากผูร่้วมงานเม่ือท างานส าเร็จ ประกอบ
กบัการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในการพฒันาความรู้และทกัษะในงาน สนบัสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันา ตลอดจนไดรั้บโอกาสรับผิดชอบงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ี
ส่งผลทางบวกต่อความรู้สึกของบุคลากร ก็จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การ 
ความสัมพนัธ์น้ีสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ สุจินต ์พูลป้ัน (2553); Alniacik et al. (2012) และ 
Bang, Ross and Reio (2013) ท่ีอธิบายไวว้า่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัต่อองค์การ กล่าวคือ เม่ือบุคลากรได้รับแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน ก็จะเกิด
ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกนั 

นอกจากความสัมพนัธ์ทางตรงแล้ว ข้อคน้พบจากการวิจยัยงัพบความสัมพนัธ์ทางออ้ม
ระหว่างตวัแปรวฒันธรรมองค์การ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ี
ส่งผลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อองค์การ โดยผ่านตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ
อิทธิพลท่ีส่งผลทางออ้มทุกตวัแปรน้ีมีนยัส าคญัทางสถิติทั้งหมด กล่าวคือ เม่ือบุคลากรเกิดการรับรู้
วฒันธรรมองค์การท่ีเอ้ือต่อการท างาน ไดรั้บแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดี ก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และส่งผลต่อไปยงัความผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย
เช่นเดียวกนั 
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6.4  บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาในเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ และใชก้ารสัมภาษณ์ประกอบการรายงาน ได้
ขอ้สรุปวา่ ตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
และคุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อองค์การ เรียงตามล าดบัของ
อิทธิพล และตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร คุณภาพชีวิตในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ยงัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยส่งผา่นตวัแปรความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ดงันั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพนัต่อองค์การ จึงสรุปว่า ผูบ้ริหารเทศบาลนครควรมีแนวทาง
ในการบริหารจดัการดงัน้ี 

  
6.4.1  ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 
เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะเชิงการบริหารจดัการ เรียงตามล าดบัดงัน้ี 

1)  เทศบาลนครควรเสริมสร้างวฒันธรรมองค์การให้เอ้ือต่อการปฏิบติังาน โดย
หัวหน้างานควรให้ความสนใจต่อการท างานของลูกน้อง ให้ความเสมอภาคกบัลูกน้องอย่างเท่า
เทียมกนั การให้การสนบัสนุนในการท างานมีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรมีความสามคัคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือการท างานร่วมกนั และ
เห็นถึงความส าคญัของส่วนรวม ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

2)  เทศบาลควรส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยใชแ้นวทางใน
การเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยการท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย
ของหน่วยงาน การปฏิบติัของหวัหนา้งาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคลากรไดใ้ชค้วามสามารถใน
การท างาน เปิดโอกาสในการท างานเพื่อคนอ่ืน และมีอิสระในการใชดุ้ลยพินิจในการท างาน ซ่ึงจะ
ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การเพิ่มระดับความผูกพนัของ
บุคลากร 

3)  เทศบาลควรหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานให้กับ
บุคลากร ในเร่ืองของการส่งเสริมความก้าวหน้าในการท างาน ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ความ
ปลอดภยัในการท างาน และให้บุคลากรมีเวลาในการท างานและการใชชี้วิตส่วนตวัท่ีสมดุลกนั ซ่ึง
จะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติในการท างานใหดี้ข้ึน และจะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน 

4)  เทศบาลนครควรหาแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยให้
บุคลากรไดรั้บผิดชอบงานท่ีตนเองถนดั ประกอบกบัให้อิสระในการปฏิบติังาน จะท าให้บุคลากร
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รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อเทศบาล  ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
เพิ่มข้ึน และน าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์รสูงข้ึน 

 
6.4.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 

1)  การวิจยัในคร้ังน้ี ไดน้ าตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
คุณภาพชีวิตในการท างาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาเป็นตวัแปรอธิบายความผกูพนั
ต่อองค์การ ซ่ึงยงัอาจจะมีตวัแปรอ่ืนๆ อีกท่ียงัไม่ไดท้  าการศึกษาในงานวิจยัน้ี เช่น ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร และบรรยากาศองคก์าร ซ่ึงจะท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันางานวจิยัต่อไป 

2)  ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ เพื่อ
ตรวจสอบถึงความสอดคลอ้งของตวัแบบท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 

3)  ควรมีการศึกษาในเทศบาลนครในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่า ตวั
แบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถอธิบายความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนครในภูมิภาคอ่ืน
ไดห้รือไม่ 

4)  ควรมีการศึกษาเร่ืองน้ีซ ้ าเป็นระยะ ๆ ตามเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ทุก 3 ถึง 5 ปี เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เม่ือบริบทของสภาพแวดลอ้มมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลง 

5)  การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า มีขอ้จ ากดับางประการของตวัแปรแฝงท่ีมีตวัแปรสังเกต
ได ้2 ตวัแปร ท าใหก้ารทดสอบองคป์ระกอบเชิงยนืยงัมีขอ้จ ากดัหลายอยา่ง ดงันั้นในการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมในการท าทฤษฎีหรือแนวคิดมาปรับใชเ้พื่อพฒันาขอ้ค าถามให้ครอบคลุม
อยา่งนอ้ย 3 ตวับ่งช้ีใน 1 ตวัแปรแฝง 
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แบบสอบถาม 

เร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวนัออก (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์) 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต โดย
ธญัพิชชา สามารถ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนครในภาคตะวนัออก 
โดยมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลเทศบาลนครของท่านแต่อยา่งใด และเน่ืองจากท่านในฐานะท่ีเป็นบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเทศบาลนคร ดงันั้นความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี จึงมีความส าคญัและ
เป็นประโยชน์ต่อวทิยานิพนธ์ดงักล่าวเป็นอยา่งยิง่ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะน าเสนอเชิงสถิติในภาพรวม ไม่ได้
น าเสนอเป็นรายหน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามน้ี 
ประกอบดว้ย  7 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  วฒันธรรมองคก์ารในเทศบาลนคร 
ส่วนท่ี 3  แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลนคร 
ส่วนท่ี 4  คุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากรในเทศบาลนคร 
ส่วนท่ี 5  ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในเทศบาลนคร 
ส่วนท่ี 6  ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาลนคร 
ส่วนท่ี 7  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
ธญัพิชชา  สามารถ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน  □ หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพท่ีเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ 

□ ชาย  □ หญิง 
 

2. อาย ุ .................  ปี 
 
3. อายงุาน  ..................  ปี 
 
4.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 □ ประถมศึกษา  □ มธัยมศึกษาตอนตน้  □ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
 □ อนุปริญญา/ ปวส. □ ปริญญาตรี   □ สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
5.  สถานะของต าแหน่งงานของท่านในปัจจุบนั 
 □ ขา้ราชการ     □ ลูกจา้งประจ า 
 □ พนกังานจา้งตามภารกิจ   □ พนกังานจา้งทัว่ไป 
 
6.  หน่วยงานท่ีสงักดั 
 □ ส านกัปลดัเทศบาล  □ ส านกัการคลงั   □ กองช่าง 

□ กองสวสัดิการสงัคม  □ กองวชิาการและแผนงาน  □ กองการศึกษา 
 □ หน่วยตรวจสอบภายใน  □ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

□ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................. 
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ส่วนที ่2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การในเทศบาล  
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น ของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

การควบคุมของหัวหน้างาน     
1 เทศบาลของท่านมีระดบัการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน     
2 หวัหนา้ของท่านใหค้วามเท่าเทียมกบัทุกคน     

3 
เทศบาลของท่านมีระบบการท างานท่ียดืหยุน่ ไม่
เคร่งครัดจนเกินไป 

 
 

   

4 ท่านตั้งใจท่ีจะท างานแมว้า่หวัหนา้งานจะไม่อยู ่     
5 หวัหนา้งานใหค้วามสนใจต่อการท างานของท่าน     

6 
หวัหนา้งานเอาใจใส่ สอบถามสารทุกขสุ์ขดิบของท่านอยู่
เสมอ 

    

7 
หวัหนา้งานใหค้วามจริงใจต่อบุคลากรทุกคนอยา่งเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกนั 

    

การมส่ีวนร่วมในการท างาน     
8 เทศบาลของท่านสนบัสนุนการท างานเป็นทีม     

9 
ท่านใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน 
เป็นอยา่งดี 

    

10 ท่านเห็นความส าคญัของส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน     
11 กลุ่มงานมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั     
12 ท่านจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูร่้วมงาน     
13 ท่านท างานกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข     
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ส่วนที ่3 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาล 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น ของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อ ค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่ 

ห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ปัจจยัจูงใจจากภายใน     

1 
ท่านรู้สึกวา่ ท่านมีคุณค่า และมีความส าคญัต่อ 
เทศบาลท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่

    

2 
งานท่ีท่านรับผดิชอบตรงกบัความสนใจ และความถนดั
ของท่าน 

    

3 
ลกัษณะงานท่ีท่านรับผิดชอบเป็นงานท่ีทา้ทาย ท าใหท่้าน
รู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบติังาน 

    

4 
ท่านไดรั้บการยอมรับ การยกยอ่งจากผูร่้วมงาน เม่ือท่าน
สามารถด าเนินงานไดบ้รรลุผลส าเร็จ 

 
 

   

5 
การท างานในเทศบาล ท าใหท่้านมีสถานภาพท่ีดีทาง
สงัคม 

    

ปัจจยัจูงใจจากภายนอก     
6 เทศบาลของท่านสนบัสนุนในการพฒันาความรู้และ

ทกัษะใหแ้ก่ท่านอยา่งจริงจงั 
    

7 เทศบาลของท่านสนบัสนุนใหท่้านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพฒันาเทศบาลฯ 

    

8 เทศบาลของท่านสนบัสนุนใหท่้านมีโอกาสไดรั้บ
มอบหมายความรับผิดชอบในงานเพ่ิมข้ึน 

    

9 เทศบาลของท่านเอ้ืออ านวยใหท่้านมีอิสระอยา่งมากในการ
ปฏิบติังาน 
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ส่วนที ่4 คุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากรในเทศบาล 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น ของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ ค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

การได้รับค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม     
1 ท่านไดรั้บเงินเดือนตรงตามความสามารถ     
2 ท่านไดรั้บเงินเดือนตรงตามวฒิุความรู้ของท่าน     
3 ท่านไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ อยา่งยติุธรรม     

4 
ท่านไดรั้บเงินเดือน สวสัดิการ หรือค่าตอบแทน   อ่ืน ๆ 
เท่าเทียมกบัผูอ่ื้นท่ีรับผิดชอบงานเหมือนกนั 

    

ความปลอดภัยในการท างาน     

5 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน มีรายละเอียดการใชง้าน
บอกไวอ้ยา่งชดัเจน 

    

6 สถานท่ีท างานมีแสงสวา่งเพียงพอในการท างาน     
7 สถานท่ีท างานมีระดบัเสียงท่ีเหมาะสมต่อการท างาน     
8 สถานท่ีท างานมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร     

ความก้าวหน้าในการท างาน     

9 
ท่านไดรั้บโอกาสในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
จากเทศบาล 

 
 

   

10 
ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของท่านพฒันางานให้
กา้วหนา้อยูเ่สมอ 

    

11 
ท่านมีความเจริญกา้วหนา้ในต าแหน่งงานเน่ืองมาจากการ
ปฏิบติังานของท่าน 

    

12 
ท่านมัน่ใจวา่งานท่ีท ามีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานของ
ท่าน 

    

ความสมดุลของชีวติในการท างาน     

13 
ท่านมีเวลาในการใชชี้วติส่วนตวัของท่านอยา่งเหมาะสม 
เม่ือเทียบกบัเวลาในการท างาน 

 
 

   

14 ท่านมีเวลาท่ีจะใชชี้วติส่วนตวัตามท่ีท่านปรารถนา 
 
 

   

15 
เวลาในการท างานในปัจจุบนัของท่าน มีความเหมาะสม
กบัการด าเนินชีวติ 
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ส่วนที ่5 ความพึงพอใจการปฏิบติังาน ของบุคลากรในเทศบาล 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น ของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ 
ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของบุคลากรใน 

เทศบาล 

ระดบัความพงึพอใจ 

พอใจ 
อย่างยิง่ 

พอใจ ไม่พอใจ 
ไม่พอใจ
อย่างยิง่ 

ความพงึพอใจภายใน     
1 การไดท้ างานอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ     
2 การมีโอกาสท างานในรูปแบบการท างานคนเดียว     
3 การมีโอกาสไดเ้ป็นคนส าคญัในองคก์าร     
4 การท างานต่าง ๆ ท่ีไม่ขดัต่อส านกัรับผิดชอบ     
5 ความมัน่คงในการท างาน     
6 การมีโอกาสในการท างานเพื่อคนอ่ืน     
7 การมีโอกาสบอกเล่าส่ิงท่ีท่านท าใหผู้อ่ื้นรู้     
8 การมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถในการท างาน     
9 การมีอิสระในการใชดุ้ลยพินิจ     
10 การมีโอกาสใชว้ิธีการของตนเองในการท างาน     
11 ความรู้สึกประสบความส าเร็จในงานท่ีท า     

ความพงึพอใจภายนอก     
12 วธีิท่ีหวัหนา้งานดูแลลูกนอ้ง     
13 ความสามารถในการตดัสินใจของหวัหนา้งาน     
14 วธีิการน านโยบายของเทศบาลไปปฏิบติั     
15 ค่าตอบแทนและปริมาณงานท่ีท า     
16 การมีโอกาสกา้วหนา้ในงาน     
17 ค าชมท่ีท่านไดรั้บเม่ือท างานไดดี้     
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ส่วนที ่ 6  ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในเทศบาล 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น ของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในเทศบาล 
ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ     

1 
ท่านมีความเช่ือมัน่ในผูบ้ริหาร ในการท่ีจะพฒันาให้
เทศบาลบรรลเุป้าหมาย 

    

2 
ท่านมกัจะโตแ้ยง้ทุกคร้ังเม่ือมีบุคคลวจิารณ์โยบายของ
เทศบาลในทางลบ 

    

3 
ท่านจะพดูถึงเทศบาลใหบุ้คคลภายนอกฟังเสมอวา่ เป็น
องคก์ารท่ีน่าท างานดว้ย 

    

4 
เทศบาลเป็นองคก์ารท่ีมีคุณค่าต่อสงัคมในการบริการ
ประชาชนท่ีมีคุณภาพ 

    

ความทุ่มเทเพือ่ความส าเร็จขององค์การ     
5 ท่านยนิดีท่ีจะท างานนอกเหนือจากความรับผิดชอบ     

6 
ท่านตั้งใจอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพ่ือจะช่วยใหเ้ทศบาล
ประสบความส าเร็จ 

    

7 ท่านยอมรับการมอบหมายงานจากเทศบาลทุกอยา่ง     

8 
ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถเตม็ท่ีในการปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

    

9 
ท่านยนิดีท างานนอกเวลางาน ถึงแมว้า่งานท่ีท่านไดรั้บ
มอบหมายยงัไม่ส าเร็จ 

    

ความตั้งใจทีจ่ะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ     

10 
การตดัสินใจเขา้ท างานท่ีเทศบาลแห่งน้ีเป็นการตดัสินใจ
ท่ีถูกตอ้งอยา่งมาก 

    

11 
ท่านคิดวา่มีความกา้วหนา้ ถา้ท่านท างานอยูท่ี่เทศบาลแห่ง
น้ีต่อไป 

 
 

   

12 
ถา้สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัของเทศบาลเปล่ียนแปลง
อยา่งไรท่านก็จะไม่ลาออก 

    

13 
ท่านไม่ตอ้งการไปท างานท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเทศบาลของท่าน 

    

14 
ท่านไม่คิดจะลาออก ถึงแมเ้ทศบาลแห่งน้ีจะประสบ
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 
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ส่วนที ่7 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 
 โปรดช้ีแจงปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีท่านคิดวา่จะเป็นประโยชนต์่อการสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 
1. ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องคก์าร ในหน่วยงานของท่าน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. ขอ้เสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL 
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 The following lines were read from file D:\msair\NIDA\Thesis\¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹\¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 
SPSS\LISREL\Model_Adjusted Final.LS8: 

 
 Organizational Commitment Model By Ms.Thanpitcha Samart 
 DA NI=13 NO=335 
 LA 
 SAT1 SAT2 COM1 COM2 COM3 CUL1 CUL2 MOT1 MOT2 QUA1 QUA2 QUA3 QUA4 
 KM 
 1.000 
 0.733 1.000 
 0.586 0.534 1.000 
 0.622 0.567 0.778 1.000 
 0.473 0.463 0.512 0.531 1.000 
 0.620 0.643 0.591 0.602 0.363 1.000 
 0.492 0.527 0.380 0.411 0.326 0.619 1.000 
 0.341 0.329 0.358 0.361 0.406 0.312 0.296 1.000 
 0.349 0.349 0.373 0.357 0.418 0.319 0.299 0.927 1.000 
 0.514 0.558 0.472 0.440 0.397 0.500 0.475 0.216 0.244 1.000 
 0.516 0.532 0.541 0.506 0.449 0.523 0.459 0.314 0.335 0.630 1.000 
 0.458 0.504 0.540 0.528 0.431 0.486 0.357 0.251 0.251 0.529 0.638 1.000 
 0.444 0.515 0.417 0.402 0.352 0.510 0.455 0.163 0.188 0.726 0.580 0.545 1.000 
     
 MO NX=8 NY=5 NE=2 NK=3 LX=FI LY=FI GA=FI BE=FI TD=FU,FI TE=FU,FI PS=DI,FR 
 FR LX(1,1) LX(2,1 LX(3,2) LX(4,2) LX(5,3) LX(6,3) LX(7,3) LX(8,3) 
 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,2) LY(4,2) LY(5,2) 
 FR GA(1,1) GA(1,2) GA(1,3) 
 FR GA(2,1) 
 FR GA(2,3) 
 FR GA(2,2) 
 FR BE(2,1) 
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 LE 
 SAT COM 
 LK 
 CUL MOT QUA 
 PD 
 OU ML SE TV EF SS RS SC FS MR MI ND=3 AD=OFF 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
                           Number of Input Variables 13 
                           Number of Y - Variables    5 
                           Number of X - Variables    8 
                           Number of ETA - Variables  2 
                           Number of KSI - Variables  3 
                           Number of Observations   335 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
         Covariance Matrix        
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3       CUL1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1      1.000 
     SAT2      0.733      1.000 
     COM1      0.586      0.534      1.000 
     COM2      0.622      0.567      0.778      1.000 
     COM3      0.473      0.463      0.512      0.531      1.000 
     CUL1      0.620      0.643      0.591      0.602      0.363      1.000 
     CUL2      0.492      0.527      0.380      0.411      0.326      0.619 
     MOT1      0.341      0.329      0.358      0.361      0.406      0.312 
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     MOT2      0.349      0.349      0.373      0.357      0.418      0.319 
     QUA1      0.514      0.558      0.472      0.440      0.397      0.500 
     QUA2      0.516      0.532      0.541      0.506      0.449      0.523 
     QUA3      0.458      0.504      0.540      0.528      0.431      0.486 
     QUA4      0.444      0.515      0.417      0.402      0.352      0.510 
 
         Covariance Matrix        
 
                CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2       QUA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL2      1.000 
     MOT1      0.296      1.000 
     MOT2      0.299      0.927      1.000 
     QUA1      0.475      0.216      0.244      1.000 
     QUA2      0.459      0.314      0.335      0.630      1.000 
     QUA3      0.357      0.251      0.251      0.529      0.638      1.000 
     QUA4      0.455      0.163      0.188      0.726      0.580      0.545 
 
         Covariance Matrix        
 
                QUA4    
            -------- 
     QUA4      1.000 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
 Parameter Specifications 
 
 
         LAMBDA-Y     
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                 SAT        COM 
            --------   -------- 
     SAT1          0          0 
     SAT2          1          0 
     COM1          0          0 
     COM2          0          2 
     COM3          0          3 
 
         LAMBDA-X     
                 CUL        MOT        QUA 
            --------   --------   -------- 
     CUL1          4          0          0 
     CUL2          5          0          0 
     MOT1          0          6          0 
     MOT2          0          7          0 
     QUA1          0          0          8 
     QUA2          0          0          9 
     QUA3          0          0         10 
     QUA4          0          0         11 
 
         BETA         
                 SAT        COM 
            --------   -------- 
      SAT          0          0 
      COM         12          0 
 
         GAMMA        
 
 
                 CUL        MOT        QUA 
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            --------   --------   -------- 
      SAT         13         14         15 
      COM         16         17         18 
 
         PHI          
                 CUL        MOT        QUA 
            --------   --------   -------- 
      CUL          0 
      MOT         19          0 
      QUA         20         21          0 
 
         PSI          
                 SAT        COM 
            --------   -------- 
                  22         23 
 
         THETA-EPS    
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                   0          0          0          0         24 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1          0          0          0          0          0 
     CUL2          0          0         25         26         27 
     MOT1          0          0          0         28          0 
     MOT2          0          0          0         30          0 
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     QUA1          0          0          0         32          0 
     QUA2          0          0          0          0          0 
     QUA3          0          0          0          0          0 
     QUA4          0          0          0          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                   0          0         29         31          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                QUA3       QUA4 
            --------   -------- 
                   0          0 
  
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
 Number of Iterations =  9 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1      0.850       - -  
  
     SAT2      0.866       - -  
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             (0.043) 
              20.326 
  
     COM1       - -       0.862 
  
     COM2       - -       0.885 
                        (0.040) 
                         22.096 
  
     COM3       - -       0.625 
                        (0.050) 
                         12.581 
  
 
         LAMBDA-X     
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     CUL1      0.867       - -        - -  
             (0.044) 
              19.567 
  
     CUL2      0.716       - -        - -  
             (0.049) 
              14.618 
  
     MOT1       - -       0.946       - -  
                        (0.045) 
                         20.874 
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     MOT2       - -       0.982       - -  
                        (0.045) 
                         22.032 
  
     QUA1       - -        - -       0.886 
                                   (0.042) 
                                    21.323 
  
     QUA2       - -        - -       0.917 
                                   (0.041) 
                                    22.372 
  
     QUA3       - -        - -       0.875 
                                   (0.042) 
                                    20.751 
  
     QUA4       - -        - -       0.819 
                                   (0.043) 
                                    18.856 
  
 
         BETA         
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
      SAT       - -        - -  
  
      COM      0.310       - -  
             (0.115) 
               2.695 
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         GAMMA        
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
             (0.075)    (0.046)    (0.060) 
               9.167      2.204      2.879 
  
      COM      0.329      0.183      0.173 
             (0.122)    (0.049)    (0.056) 
               2.690      3.749      3.084 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
                 SAT        COM        CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SAT      1.000 
      COM      0.780      1.000 
      CUL      0.844      0.779      1.000 
      MOT      0.419      0.492      0.387      1.000 
      QUA      0.672      0.660      0.682      0.299      1.000 
 
         PHI          
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      CUL      1.000 
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      MOT      0.387      1.000 
             (0.054) 
               7.207 
  
      QUA      0.682      0.299      1.000 
             (0.034)    (0.048) 
              20.247      6.224 
  
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
               0.261      0.298 
             (0.045)    (0.042) 
               5.859      7.050 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
               0.739      0.702 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
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               0.739      0.677 
 
         Reduced Form                 
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
             (0.075)    (0.046)    (0.060) 
               9.167      2.204      2.879 
  
      COM      0.542      0.214      0.227 
             (0.077)    (0.051)    (0.063) 
               7.028      4.203      3.599 
  
 
         THETA-EPS    
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1      0.280 
  
     SAT2       - -       0.250 
  
     COM1      0.010       - -       0.250 
  
     COM2       - -      -0.020       - -       0.220 
  
     COM3       - -        - -        - -        - -       0.610 
                                                         (0.050) 
                                                          12.083 
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         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.721      0.750      0.748      0.781      0.390 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1       - -        - -        - -        - -        - -  
  
     CUL2       - -        - -      -0.094     -0.079     -0.026 
                                   (0.030)    (0.031)    (0.036) 
                                    -3.130     -2.579     -0.727 
  
     MOT1       - -        - -        - -      -0.052       - -  
                                              (0.032) 
                                               -1.614 
  
     MOT2       - -        - -        - -      -0.072       - -  
                                              (0.032) 
                                               -2.241 
  
     QUA1       - -        - -        - -      -0.035       - -  
                                              (0.020) 
                                               -1.714 
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     QUA2       - -        - -        - -        - -        - -  
  
     QUA3       - -        - -        - -        - -        - -  
  
     QUA4       - -        - -        - -        - -        - -  
  
 
         THETA-DELTA  
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.250 
  
     CUL2       - -       0.480 
  
     MOT1       - -        - -       0.106 
                                   (0.039) 
                                     2.745 
  
     MOT2       - -        - -        - -       0.039 
                                              (0.041) 
                                                0.955 
  
     QUA1     -0.040       - -        - -        - -       0.210 
  
     QUA2       - -        - -        - -        - -      -0.190      0.160 
  
     QUA3       - -      -0.060       - -        - -      -0.250     -0.160 
  
     QUA4       - -        - -        - -        - -        - -      -0.170 
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         THETA-DELTA  
 
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
     QUA3      0.240 
  
     QUA4     -0.170      0.330 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.750      0.516      0.894      0.961      0.789      0.840 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
               0.761      0.670 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 59 
              Minimum Fit Function Chi-Square = 77.548 (P = 0.0531) 
      Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 77.439 (P = 0.0540) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 18.439 
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             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 45.341) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.232 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0552 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.136) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0306 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0480) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.969 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.423 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.368 ; 0.504) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.545 
                       ECVI for Independence Model = 18.202 
  
     Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 6053.552 
                           Independence AIC = 6079.552 
                               Model AIC = 141.439 
                             Saturated AIC = 182.000 
                           Independence CAIC = 6142.135 
                               Model CAIC = 295.491 
                             Saturated CAIC = 620.086 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.987 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.996 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.747 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.997 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.997 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.983 
  
                            Critical N (CN) = 376.428 



153 

  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0336 
                            Standardized RMR = 0.0335 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.966 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.947 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.626 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3       CUL1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1      1.002 
     SAT2      0.736      1.000 
     COM1      0.581      0.583      0.993 
     COM2      0.586      0.578      0.763      1.003 
     COM3      0.414      0.422      0.539      0.553      1.000 
     CUL1      0.622      0.634      0.582      0.598      0.422      1.002 
     CUL2      0.514      0.524      0.387      0.414      0.323      0.621 
     MOT1      0.336      0.343      0.401      0.360      0.291      0.318 
     MOT2      0.349      0.356      0.416      0.355      0.302      0.330 
     QUA1      0.506      0.516      0.504      0.483      0.365      0.484 
     QUA2      0.523      0.534      0.522      0.535      0.378      0.542 
     QUA3      0.499      0.509      0.498      0.511      0.361      0.517 
     QUA4      0.468      0.477      0.466      0.479      0.338      0.485 
 
 
 
         Fitted Covariance Matrix 
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                CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2       QUA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL2      0.993 
     MOT1      0.263      1.001 
     MOT2      0.272      0.929      1.002 
     QUA1      0.433      0.251      0.260      0.994 
     QUA2      0.448      0.260      0.269      0.622      1.001 
     QUA3      0.367      0.248      0.257      0.525      0.642      1.005 
     QUA4      0.400      0.232      0.241      0.726      0.581      0.547 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                QUA4    
            -------- 
     QUA4      1.001 
 
         Fitted Residuals 
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3       CUL1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1     -0.002 
     SAT2     -0.003      0.000 
     COM1      0.005     -0.049      0.007 
     COM2      0.036     -0.011      0.015     -0.003 
     COM3      0.059      0.041     -0.027     -0.022      0.000 
     CUL1     -0.002      0.009      0.009      0.004     -0.059     -0.002 
     CUL2     -0.022      0.003     -0.007     -0.003      0.003     -0.002 
     MOT1      0.005     -0.014     -0.043      0.001      0.115     -0.006 
     MOT2      0.000     -0.007     -0.043      0.002      0.116     -0.011 
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     QUA1      0.008      0.042     -0.032     -0.043      0.032      0.016 
     QUA2     -0.007     -0.002      0.019     -0.029      0.071     -0.019 
     QUA3     -0.041     -0.005      0.042      0.017      0.070     -0.031 
     QUA4     -0.024      0.038     -0.049     -0.077      0.014      0.025 
 
         Fitted Residuals 
 
                CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2       QUA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL2      0.007 
     MOT1      0.033     -0.001 
     MOT2      0.027     -0.002     -0.002 
     QUA1      0.042     -0.035     -0.016      0.006 
     QUA2      0.011      0.054      0.066      0.008     -0.001 
     QUA3     -0.010      0.003     -0.006      0.004     -0.004     -0.005 
     QUA4      0.055     -0.069     -0.053      0.000     -0.001     -0.002 
 
         Fitted Residuals 
 
                QUA4    
            -------- 
     QUA4     -0.001 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.077 
   Median Fitted Residual =   -0.001 
  Largest Fitted Residual =    0.116 
 
 Stemleaf Plot 
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         Standardized Residuals   
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3       CUL1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1     -0.124 
     SAT2     -0.291     -0.040 
     COM1      0.231     -2.624      0.499 
     COM2      1.917     -0.630      1.528     -0.236 
     COM3      1.928      1.365     -1.582     -1.425     -0.560 
     CUL1     -0.127      0.626      0.561      0.320     -2.058     -0.159 
     CUL2     -0.931      0.144     -0.456     -0.256      0.184     -0.132 
     MOT1      0.214     -0.744     -3.472      0.198      3.363     -0.349 
     MOT2     -0.001     -0.395     -3.691      0.329      3.449     -0.760 
     QUA1      0.306      1.606     -1.171     -2.101      0.887      0.650 
     QUA2     -0.291     -0.070      0.754     -1.183      2.055     -0.827 
     QUA3     -1.467     -0.189      1.493      0.619      1.928     -1.173 
     QUA4     -0.772      1.263     -1.607     -2.530      0.366      0.869 
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         Standardized Residuals   
 
                CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2       QUA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL2      0.232 
     MOT1      1.072     -1.851 
     MOT2      0.886     -1.761     -1.649 
     QUA1      1.333     -1.168     -0.567      0.247 
     QUA2      0.370      1.975      2.536      0.508     -0.027 
     QUA3     -0.328      0.111     -0.196      0.228     -0.242     -0.201 
     QUA4      1.587     -2.015     -1.586      0.017     -0.065     -0.080 
 
         Standardized Residuals   
 
                QUA4    
            -------- 
     QUA4     -0.043 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -3.691 
   Median Standardized Residual =   -0.065 
  Largest Standardized Residual =    3.449 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 3|75  
 - 2|65110  
 - 1|986666542222  
 - 0|98887666543333322222211111100000  
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   0|112222222333445566668999  
   1|13345566999  
   2|015  
   3|44 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for     COM1 and     SAT2  -2.624 
 Residual for     MOT1 and     COM1  -3.472 
 Residual for     MOT2 and     COM1  -3.691 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for     MOT1 and     COM3   3.363 
 Residual for     MOT2 and     COM3   3.449 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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 -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
                             Standardized Residuals 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1       - -       2.732 
     SAT2       - -       2.732 
     COM1      3.058       - -  
     COM2      0.502       - -  
     COM3      3.248       - -  
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1       - -       0.132 
     SAT2       - -      -0.134 
     COM1     -0.129       - -  
     COM2      0.053       - -  
     COM3      0.168       - -  
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
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                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1       - -       0.132 
     SAT2       - -      -0.134 
     COM1     -0.129       - -  
     COM2      0.053       - -  
     COM3      0.168       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1       - -       0.132 
     SAT2       - -      -0.134 
     COM1     -0.129       - -  
     COM2      0.053       - -  
     COM3      0.168       - -  
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     CUL1       - -       0.405      0.983 
     CUL2       - -       0.405      0.983 
     MOT1      0.042       - -       0.216 
     MOT2      0.042       - -       0.216 
     QUA1      0.271      0.046       - -  
     QUA2      0.108      4.380       - -  
     QUA3      0.380      0.073       - -  
     QUA4      0.117      2.879       - -  
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         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     CUL1       - -      -0.038     -0.073 
     CUL2       - -       0.031      0.060 
     MOT1      0.010       - -      -0.012 
     MOT2     -0.010       - -       0.012 
     QUA1      0.028     -0.008       - -  
     QUA2     -0.019      0.085       - -  
     QUA3     -0.039     -0.012       - -  
     QUA4      0.019     -0.064       - -  
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     CUL1       - -      -0.038     -0.073 
     CUL2       - -       0.031      0.060 
     MOT1      0.010       - -      -0.012 
     MOT2     -0.010       - -       0.012 
     QUA1      0.028     -0.008       - -  
     QUA2     -0.019      0.085       - -  
     QUA3     -0.039     -0.012       - -  
     QUA4      0.019     -0.064       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                 CUL        MOT        QUA    
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            --------   --------   -------- 
     CUL1       - -      -0.038     -0.073 
     CUL2       - -       0.031      0.060 
     MOT1      0.010       - -      -0.012 
     MOT2     -0.010       - -       0.012 
     QUA1      0.028     -0.008       - -  
     QUA2     -0.019      0.085       - -  
     QUA3     -0.039     -0.012       - -  
     QUA4      0.019     -0.064       - -  
 
 No Non-Zero Modification Indices for BETA         
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1      0.002 
     SAT2      0.000      0.001 
     COM1      0.001      5.362      0.295 
     COM2      1.946      0.030      0.990      0.156 
     COM3      0.931      1.164      2.555      0.517       - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
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                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1     -0.001 
     SAT2      0.000      0.001 
     COM1      0.001     -0.047      0.016 
     COM2      0.029     -0.004      0.018     -0.011 
     COM3      0.027      0.029     -0.043     -0.020       - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1     -0.001 
     SAT2      0.000      0.001 
     COM1      0.001     -0.047      0.016 
     COM2      0.029     -0.004      0.018     -0.011 
     COM3      0.027      0.029     -0.043     -0.020       - -  
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.000      0.692      1.469      0.375     10.120 
     CUL2      0.810      0.062       - -        - -        - -  
     MOT1      0.244      0.543      0.100       - -       0.451 
     MOT2      0.254      0.546      0.388       - -       0.581 
     QUA1      0.204      0.621      0.482       - -       0.008 
     QUA2      0.158      0.581      0.591      2.461      2.017 
     QUA3      2.268      0.082      1.592      0.490      0.787 
     QUA4      1.348      1.654      0.146      3.099      0.118 



165 

 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.000      0.020      0.029      0.015     -0.097 
     CUL2     -0.024     -0.006       - -        - -        - -  
     MOT1      0.006     -0.009     -0.005       - -       0.011 
     MOT2     -0.006      0.009     -0.010       - -       0.013 
     QUA1      0.010      0.017     -0.016       - -       0.003 
     QUA2      0.009     -0.017      0.016     -0.035      0.041 
     QUA3     -0.037      0.007      0.029      0.016      0.028 
     QUA4     -0.026      0.028     -0.008     -0.043      0.010 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.000      0.020      0.029      0.015     -0.097 
     CUL2     -0.024     -0.006       - -        - -        - -  
     MOT1      0.006     -0.009     -0.005       - -       0.011 
     MOT2     -0.006      0.009     -0.010       - -       0.013 
     QUA1      0.010      0.017     -0.016       - -       0.003 
     QUA2      0.009     -0.017      0.017     -0.035      0.041 
     QUA3     -0.037      0.007      0.029      0.016      0.028 
     QUA4     -0.026      0.028     -0.008     -0.043      0.010 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.000 
     CUL2      0.001      0.001 
     MOT1      0.015      0.485       - -  
     MOT2      0.103      0.153       - -        - -  
     QUA1      0.010      0.017      0.491      0.288      0.019 
     QUA2      0.517      0.032      0.009      0.955      0.001      0.011 
     QUA3      1.242      0.000      0.928      1.451      0.005      0.001 
     QUA4      1.223      0.680      0.458      0.010      0.007      0.006 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
     QUA3      0.006 
     QUA4      0.033      0.012 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.001 
     CUL2     -0.001      0.001 
     MOT1      0.002      0.011       - -  
     MOT2     -0.004     -0.006       - -        - -  
     QUA1     -0.002      0.003     -0.009      0.007     -0.004 
     QUA2     -0.017      0.005     -0.001      0.013     -0.001      0.004 
     QUA3     -0.028      0.000      0.014     -0.017     -0.002     -0.001 
     QUA4      0.025      0.022     -0.009      0.001     -0.002      0.002 
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         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
     QUA3     -0.003 
     QUA4      0.005      0.004 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.001 
     CUL2     -0.001      0.001 
     MOT1      0.002      0.011       - -  
     MOT2     -0.004     -0.006       - -        - -  
     QUA1     -0.002      0.003     -0.009      0.007     -0.004 
     QUA2     -0.017      0.005     -0.001      0.013     -0.001      0.004 
     QUA3     -0.028      0.000      0.014     -0.017     -0.002     -0.001 
     QUA4      0.025      0.022     -0.009      0.001     -0.002      0.002 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
     QUA3     -0.003 
     QUA4      0.005      0.004 
 
 Maximum Modification Index is   10.12 for Element ( 1, 5) of THETA DELTA-EPSILON 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
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 Covariances 
 
         Y - ETA  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SAT      0.850      0.866      0.673      0.690      0.488 
      COM      0.663      0.676      0.862      0.885      0.625 
 
         Y - KSI  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      CUL      0.717      0.732      0.672      0.689      0.487 
      MOT      0.356      0.363      0.424      0.435      0.307 
      QUA      0.571      0.582      0.569      0.584      0.413 
 
         X - ETA  
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      SAT      0.732      0.605      0.396      0.411      0.595      0.616 
      COM      0.676      0.558      0.466      0.483      0.585      0.605 
 
         X - ETA  
 
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
      SAT      0.588      0.551 
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      COM      0.577      0.541 
 
         X - KSI  
 
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      CUL      0.867      0.716      0.367      0.380      0.604      0.626 
      MOT      0.336      0.277      0.946      0.982      0.265      0.274 
      QUA      0.592      0.489      0.283      0.294      0.886      0.917 
 
         X - KSI  
 
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
      CUL      0.597      0.559 
      MOT      0.262      0.245 
      QUA      0.875      0.819 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3       CUL1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      SAT      0.327      0.383      0.029      0.097      0.008      0.100 
      COM      0.003      0.050      0.329      0.418      0.088      0.002 
 
         ETA  
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                CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2       QUA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      SAT      0.066     -0.004      0.035      0.048      0.024      0.038 
      COM      0.140     -0.029      0.116      0.059      0.008      0.038 
 
         ETA  
 
                QUA4    
            -------- 
      SAT      0.000 
      COM     -0.013 
 
         KSI  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3       CUL1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      CUL      0.078      0.100      0.072      0.097      0.007      0.436 
      MOT     -0.014     -0.004     -0.089      0.201     -0.027     -0.021 
      QUA     -0.036     -0.043     -0.048      0.000     -0.015     -0.018 
 
         KSI  
 
                CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2       QUA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      CUL      0.220     -0.010      0.017      0.090      0.016      0.062 
      MOT      0.004      0.234      0.756      0.007     -0.013     -0.009 
      QUA      0.005      0.000      0.000      0.391      0.410      0.399 
 
         KSI  
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                QUA4    
            -------- 
      CUL     -0.017 
      MOT     -0.011 
      QUA      0.151 
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 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1      0.850       - -  
     SAT2      0.866       - -  
     COM1       - -       0.862 
     COM2       - -       0.885 
     COM3       - -       0.625 
 
         LAMBDA-X     
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     CUL1      0.867       - -        - -  
     CUL2      0.716       - -        - -  
     MOT1       - -       0.946       - -  
     MOT2       - -       0.982       - -  
     QUA1       - -        - -       0.886 



172 

     QUA2       - -        - -       0.917 
     QUA3       - -        - -       0.875 
     QUA4       - -        - -       0.819 
 
         BETA         
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
      SAT       - -        - -  
      COM      0.310       - -  
 
         GAMMA        
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
      COM      0.329      0.183      0.173 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 SAT        COM        CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SAT      1.000 
      COM      0.780      1.000 
      CUL      0.844      0.779      1.000 
      MOT      0.419      0.492      0.387      1.000 
      QUA      0.672      0.660      0.682      0.299      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
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                 SAT        COM    
            --------   -------- 
               0.261      0.298 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
      COM      0.542      0.214      0.227 
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 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1      0.849       - -  
     SAT2      0.866       - -  
     COM1       - -       0.865 
     COM2       - -       0.884 
     COM3       - -       0.625 
 
         LAMBDA-X     
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
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     CUL1      0.866       - -        - -  
     CUL2      0.719       - -        - -  
     MOT1       - -       0.946       - -  
     MOT2       - -       0.980       - -  
     QUA1       - -        - -       0.888 
     QUA2       - -        - -       0.917 
     QUA3       - -        - -       0.872 
     QUA4       - -        - -       0.819 
 
         BETA         
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
      SAT       - -        - -  
      COM      0.310       - -  
 
         GAMMA        
 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
      COM      0.329      0.183      0.173 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 SAT        COM        CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      SAT      1.000 
      COM      0.780      1.000 
      CUL      0.844      0.779      1.000 
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      MOT      0.419      0.492      0.387      1.000 
      QUA      0.672      0.660      0.682      0.299      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
               0.261      0.298 
 
         THETA-EPS    
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SAT1      0.279 
     SAT2       - -       0.250 
     COM1      0.010       - -       0.252 
     COM2       - -      -0.020       - -       0.219 
     COM3       - -        - -        - -        - -       0.610 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                SAT1       SAT2       COM1       COM2       COM3    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1       - -        - -        - -        - -        - -  
     CUL2       - -        - -      -0.095     -0.080     -0.026 
     MOT1       - -        - -        - -      -0.052       - -  
     MOT2       - -        - -        - -      -0.072       - -  
     QUA1       - -        - -        - -      -0.035       - -  
     QUA2       - -        - -        - -        - -        - -  
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     QUA3       - -        - -        - -        - -        - -  
     QUA4       - -        - -        - -        - -        - -  
 
         THETA-DELTA  
                CUL1       CUL2       MOT1       MOT2       QUA1       QUA2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     CUL1      0.250 
     CUL2       - -       0.484 
     MOT1       - -        - -       0.106 
     MOT2       - -        - -        - -       0.039 
     QUA1     -0.040       - -        - -        - -       0.211 
     QUA2       - -        - -        - -        - -      -0.190      0.160 
     QUA3       - -      -0.060       - -        - -      -0.250     -0.160 
     QUA4       - -        - -        - -        - -        - -      -0.170 
 
         THETA-DELTA  
                QUA3       QUA4    
            --------   -------- 
     QUA3      0.239 
     QUA4     -0.169      0.330 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
      COM      0.542      0.214      0.227 
 
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 
 Total and Indirect Effects 
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         Total Effects of KSI on ETA  
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
             (0.075)    (0.046)    (0.060) 
               9.167      2.204      2.879 
  
      COM      0.542      0.214      0.227 
             (0.077)    (0.051)    (0.063) 
               7.028      4.203      3.599 
  
         Indirect Effects of KSI on ETA   
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT       - -        - -        - -  
  
      COM      0.213      0.031      0.054 
             (0.078)    (0.018)    (0.029) 
               2.715      1.710      1.827 
  
         Total Effects of ETA on ETA  
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
      SAT       - -        - -  
  
      COM      0.310       - -  
             (0.115) 
               2.695 
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    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.096 
         Total Effects of ETA on Y    
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1      0.850       - -  
  
     SAT2      0.866       - -  
             (0.043) 
              20.326 
  
     COM1      0.267      0.862 
             (0.099) 
               2.695 
  
     COM2      0.274      0.885 
             (0.102)    (0.040) 
               2.700     22.096 
  
     COM3      0.194      0.625 
             (0.073)    (0.050) 
               2.657     12.581 
  
         Indirect Effects of ETA on Y     
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1       - -        - -  
  
     SAT2       - -        - -  
  
     COM1      0.267       - -  
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             (0.099) 
               2.695 
  
     COM2      0.274       - -  
             (0.102) 
               2.700 
  
     COM3      0.194       - -  
             (0.073) 
               2.657 
  
         Total Effects of KSI on Y    
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     SAT1      0.584      0.085      0.147 
             (0.064)    (0.039)    (0.051) 
               9.167      2.204      2.879 
  
     SAT2      0.596      0.087      0.150 
             (0.064)    (0.039)    (0.052) 
               9.238      2.205      2.881 
  
     COM1      0.467      0.185      0.195 
             (0.066)    (0.044)    (0.054) 
               7.028      4.203      3.599 
  
     COM2      0.479      0.190      0.200 
             (0.068)    (0.045)    (0.056) 
               7.030      4.220      3.604 
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     COM3      0.338      0.134      0.142 
             (0.053)    (0.033)    (0.040) 
               6.403      4.062      3.509 
  
 Model Organization Commitment By Ms.Thanpitcha Samart                           
 Standardized Total and Indirect Effects 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT      0.688      0.100      0.173 
      COM      0.542      0.214      0.227 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
      SAT       - -        - -        - -  
      COM      0.213      0.031      0.054 
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
      SAT       - -        - -  
      COM      0.310       - -  
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1      0.850       - -  
     SAT2      0.866       - -  
     COM1      0.267      0.862 
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     COM2      0.274      0.885 
     COM3      0.194      0.625 
 
         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1      0.849       - -  
     SAT2      0.866       - -  
     COM1      0.268      0.865 
     COM2      0.274      0.884 
     COM3      0.194      0.625 
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1       - -        - -  
     SAT2       - -        - -  
     COM1      0.267       - -  
     COM2      0.274       - -  
     COM3      0.194       - -  
 
         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
                 SAT        COM    
            --------   -------- 
     SAT1       - -        - -  
     SAT2       - -        - -  
     COM1      0.268       - -  
     COM2      0.274       - -  
     COM3      0.194       - -  
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
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                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     SAT1      0.584      0.085      0.147 
     SAT2      0.596      0.087      0.150 
     COM1      0.467      0.185      0.195 
     COM2      0.479      0.190      0.200 
     COM3      0.338      0.134      0.142 
 
         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
                 CUL        MOT        QUA    
            --------   --------   -------- 
     SAT1      0.584      0.085      0.147 
     SAT2      0.595      0.087      0.150 
     COM1      0.468      0.186      0.196 
     COM2      0.478      0.189      0.200 
     COM3      0.338      0.134      0.142 
 
                           Time used:    0.031 Seconds 
 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ-สกุล   นางสาวธญัพิชชา สามารถ 
ประวตัิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (การบริหารทัว่ไป) เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   มหาวทิยาลยับูรพา พ.ศ.2554 
ประสบการณ์การท างาน เจา้หนา้ท่ีธุรการและงานบุคคล บริษทัทีม.อีคอน. จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 สภาพทั่วไปของเทศบาลนคร
	บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 4 ระเบียบวิจัย
	บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์
	บทที่ 6 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

