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การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา                    
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาค้นคว้าที่เน้น ศึกษาและวิเคราะห์  
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       
เขต 8 ก าแพงเพชร เพ่ือสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเสริมสร้าง “ความผูกพัน” ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลดีต่อประชาชนผู้ประสบภัย 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ จะได้น ารายงานผลการศึกษาครั้งนี้                      
ไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนา ต่อยอดให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น                           
อนึ่ง หากเอกสารงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาวิจัยขอน้อมรับ                
ด้วยความเคารพ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร”ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.กังสดาล เชาว์วัฒกุล ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และนางวชรพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย                    
ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดจนเป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัย
ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ที่ให้ความ
กรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ 

สุดท้ายขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่                        
ฝึกอบรม  ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้าน
ความพึงพอใจ และกลุ่มตัวอย่าง จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี  
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                                                                  เมษายน  2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความผูกพัน ในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เขต 8 ก าแพงเพชร เฉพาะที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562               
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 77 คน และน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 65 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ เป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป                 
ร่วมกับเครื่องค านวณ ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการมีส่วนร่วมโดยใช้ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร                 
มีระดับความผูกพันในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า                      
ด้านความรู้สึก มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านความต่อเนื่องมีความผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด                    
ส่วนสุดท้ายด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทบุคลากร ประเภทอายุ
ทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาทุกระดับ ปัจจัยด้านสถานภาพทุกสถานภาพปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน และ
ปัจจัยด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร                   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระดับระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร                
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าสูงสุด รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านประสบการณใ์นการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมอบหมายงานให้หมาะสมกับความรู้ ความสามารถตรงกับต าแหน่ง เพ่ือความสุขในการท างาน           

และโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
 2 ควรส่งเสริมให้บุคคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือจากหน่วยงานอ่ืนที่

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมั่นใจ และเต็มความสามารถ 

3. ควรจัดท าโครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมและสร้างสัมพันธภาพให้กับบุคลากร                
และจัดการฝึกอบรม/สัมมนา ให้ความรู้กับบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร                     
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 หัวข้อกำรวิจัย/ปัญหำกำรวิจัย 

1.1.1 หัวข้อการวิจัย คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร 

1.1.2 ปัญหาการวิจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
รวมถึงปัจจัยด้านประสบการณ์ ในการท างาน ปัจจัยใดส่งผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร                     
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

1.2 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยไม่ว่าที่เกิดจากธรรมชาติหรือจากสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้น นับวันจะ
ทวีความรุนแรงและต่อเนื่องขยายพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยแต่ละครั้ง  จ านวนผู้ประสบภัย
และระดับความรุนแรงสูงขึ้น ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมาก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งจากเอกสารแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 ระบุว่าสถิติการเกิดสาธารณภัยที่ส าคัญ  ที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน คือการเกิดอุทกภัยที่สร้าง  ความเสียหายมากที่สุด คือมหาอุทกภัย ปี พ.ศ.2554              
ในพ้ืนที่ 64 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  มีผู้เดือดร้อน 5,247,125 ครัวเรือน จ านวน 16,224,302 คน 
เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายสูงมากกว่า 1.44 ล้านล้านบาท และภัยจากการคมนาคม                 
ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  ทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คนต่อประชากร               
หนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,166 คน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558) 

จากสถิติข้างต้นตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันความเสยีหายจากสาธารณภยั ดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผล

กระทบต่อชีวติและทรพัยส์ินของประชาชนและของรฐัจ านวนมากและหลายดา้น ดังนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพเฉพาะในระดับที่สูง ได้แก่ การมีจิตอาสา            
การมีน้ าใจ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เสียสละแรงกาย สติปัญญา และเวลา เพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
รวมทั้งต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ที่รอรับการ
ช่วยเหลือ หรือการบรรเทาสาธารณภัย การที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของบุคลากร             
จึงมีความจ าเป็นต้องมีความผูกพันต่อองค์กรอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้น เล็งเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วย ความเข้าใจงาน ความมีอิสระ                    
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ความหลากหลายของงาน ความท้าทาย งานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความคาดหวัง และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับ
การตอบสนองขององค์กร ล้วนแต่มีผลต่อการอุทิศตนเพ่ือปฏิบัติ งานหรือหน้าที่ ของตนเองอย่าง                          
สุดความสามารถให้กับองค์กร นอกจากนี้ ความผูกพันขององค์กรยังคอยท าหน้าที่ประสานและเป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างความต้องการของบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องไปด้วยกันกับเป้าหมายขององค์กรอีกด้วย              
เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานในองค์กร คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
เขต 8 ก าแพงเพชร และบทบาทภารกิจ ข้างต้น จึงน ามาสู่ค าถามการวิจัยที่ว่า “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน                
ในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร” 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต ๘ ก าแพงเพชร  

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน และ
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

1.3.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา                      
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน  

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตในด้านเนื้อหาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล , 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน , ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ซึ่ งผู้ศึกษาใช้แนวคิดของนางสาวโสภา ทรัพย์มากอุดม ที่ อ้ างถึงในงานวิชาการของ                      
นางสาวปาริชาต บัวเป็ง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์        
ประเทศไทย (จ ากัด)” เป็นหลัก เนื่องจากเป็นมีผลวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคคล                 
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความเสียสละ แรงกาย ทักษะ ความรู้ เพ่ือองค์กร ซึ่งให้ความหมายค าว่า ความผูกพัน 
หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความจงรักภักดีที่จะคงอยู่ ความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่ง            
ในองค์การปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์การเพ่ือความก้าวหน้าและ
ผลประโยชน์ขององค์กรในการวิจัยครั้งนี้ที่วัดผ่าน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ประกอบด้วย ความเข้าใจงาน ความมีอิสระ ความหลากหลายของงาน ความท้าทาย งานที่ท ามีโอกาส
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ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความคาดหวัง และ 3) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ประกอบด้วย ความรู้สึกว่า
ตัวเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองขององค์กร  

1.4.2 ขอบเขตในด้านพ้ืนที่ศึกษาบุคลากรของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต เขต ๘ 
ก าแพงเพชร ตั้งอยู่เลขท่ี 125 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

1.4.3 ขอบเขตในด้านเวลาศึกษา ในช่วงเวลา ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เขต ๘ ก าแพงเพชร จะได้ทราบลักษณะของความ
ผูกพันของบุคลากรและปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง/พัฒนาความผูกพัน อันจะน ามาสู่แนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง 
“ความผูกพัน” ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร  

1.5.2 ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เขต ๘ ก าแพงเพชร จะเกิดความ
ตระหนักในการพัฒนาความตระหนักของตนเองให้มีอย่างต่อเนื่อง หรือ มีมากข้ึน พร้อมส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อประชาชนที่ประสบภัย 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎี  
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
2.1.2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

2.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพัน 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร มีภารกิจทั้งด้าน การป้องกัน  
บรรเทา  และการฟ้ืนฟู  รวมไปถึงการให้ความรู้ทั้งองค์การภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือให้
ตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัย  บุคคล หรือองค์การ ก็ต้องมีความผูกพันต่อองค์กรในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร 

2.1.1.1 ความหมาย “ความผูกพันในองค์กร” จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง                
ของนักวิชาการต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า “ความผูกพัน” หมายถึง ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง
ความจงรักภักดีที่จะคงอยู่ ความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับ
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์การเพ่ือความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์การ ดังนี้ 

Steers (1977:122) ได้ศึกษาโมเดลปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และผลลัพธ์ของ
ความผูกพันต่อองค์กรเป็น 3 ปัจจัย คือ 

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรต่างๆที่ระบุ
คุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ เช่น อายุ การศึกษา อายุงาน ความต้องการความส าเร็จ ความชอบ ความเป็น
อิสระ 

2. ลักษณะงานทีปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะสภาพของงานที่แต่ละ
บุคคลรับผิดชอบปฏิบัติอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ ความเข้าใจในการท างาน 
ความมีอิสระในงาน ลักษณะงานที่หลากหลาย ลักษณะงานที่ท้าทาย ลักษณะงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคน
อ่ืนและโอกาสก้าวหน้าในงาน 

3. ประสบการณ์ในการท างาน เป็นประสบการณ์ที่บุคคลในพบในระหว่างการท างานเป็น
ความผูกพันทางจิตวิทยากับองค์การ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร                  
ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ความน่าเชื่อถือขององค์กร ความสามารถในการพ่ึงพา
ได้ของงค์กร ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อองค์กร 
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พิชิต เทพวรรณ์ (2554: 175) กล่าวว่า ความผูกพันในงานของพนักงานเป็นวิธีการความ
ตั้งใจทุ่มเท หรือการอุทิศตนในงานที่รับผิดชอบของพนักงานส่งผลให้พนักงานมีความสุขและเกิดความ
จงรักภักดี และความศรัทธาของพนักงานที่มีต่องาน อาชีพ และองค์การ 

ตริษา แซ่จึง (2552: 13) หมายถึง ความคิด ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กรในทางบวก
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะมีแรง
บันดาลใจที่จะท างานอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ ความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองค์กรได้แก่ ความคิด ความรู้สึก
ที่ดีของบุคลากรที่ดีต่อองค์กร และต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งมีการแสดงออกของ
พฤติกรรม และทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการท างาน 

กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552: 5) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานว่างานเป็นสิ่ง
ส าคัญ และงานเป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวิต และความรู้สึกต้องการให้งานที่รับผิดชอบ ประสบ
ความส าเร็จ โดยบุคคลที่มีความผูกพันในงานจะมีความตั้งใจและทุ่มเทในการท างาน 

สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549 , หน้า 28) ได้สรุปว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
(employee engagement) หมายถึง ลักษณะของความรู้สึก ทัศนคติในด้านบวกของพนักงานที่มี            
ต่อองค์กร เมื่อได้มีส่วนร่วมและแสดงออกมาในลักษณะของการพูด การคิด และการแสดงออกทาง
พฤติกรรมในองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์กรนั้น จะมีพ้ืนฐานทางแนวคิดมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
และพ้ืนฐานทางพฤติกรรมองค์การ 

Towers (2007, อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554: 174) หมายถึง เป็นความตั้งใจทุ่มเท
ของพนักงานที่จะใส่ความพยายามเข้าไปในงานมากกว่าการท างานโดยปกติ ซึ่งต้องใช้เวลาสมอง หรือ
พลังงานที่มากขึ้น 

พิชิต เทพวรรณ์ (2554: 175) กล่าวว่า ความผูกพันในงานของพนักงานเป็นวิธีการความ
ตั้งใจทุ่มเท หรือการอุทิศตนในงานที่รับผิดชอบของพนักงานส่งผลให้พนักงานมีความสุขและเกิดความ
จงรักภักดี และความศรัทธาของพนักงานที่มีต่องาน อาชีพ และองค์การ 

ตริษา แซ่จึง (2552: 13) หมายถึง ความคิด ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กรในทางบวก
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะมีแรง
บันดาลใจที่จะท างานอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จ ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กร  ได้แก่ ความคิด 
ความรู้สึกที่ดีของบุคลากรที่ดีต่อองค์กร และต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์การ รวมทั้งมีการ
แสดงออกของพฤติกรรม และทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการท างาน 

กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552: 5) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานว่างานเป็น              
สิ่งส าคัญ และงานเป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวิต และความรู้สึกต้องการให้งานที่รับผิดชอบประสบ
ความส าเร็จ โดยบุคคลที่มีความผูกพันในงานจะมีความตั้งใจและทุ่มเทในการท างาน 
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Allen (2001, อ้างถึงใน อรอุสา เกษรสังข์, 2550: 10) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร 
เป็นความตั้งใจของพนักงานที่จะให้ความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร  เป็นความสามารถ                
ที่จะอยู่กับองค์การตลอดไป และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตลอดจนการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร 

Streers (1983, อ้างถึงใน อรอุสา เกษรสังข์, 2550: 10) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรเป็นความสัมพันธ์อย่างแรงกล้าในการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วม ( Involvement) ในองค์กร
อย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรกเป็นความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นที่มีต่อองค์กรที่ตนเองท างานอยู่ 
และประการที่สองเป็นความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร และประการ
สุดท้ายมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพื่อท าประโยชน์ให้กับองค์กรและความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กร 

วรพันธ์ เศรษฐแสง (2548: 47) หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กรมีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรมาก จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานพอใจที่จะท างานเพ่ือองค์กรด้วยความ
เต็มใจ และพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ สามารถที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย                  
และแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วรรัตน์ ไวยสารา (2546: 19) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่ ในลักษณะที่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การยอมรับเป้าหมาย วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมาย
และค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร และมีความจงรักภักดีต่อองค์การ และมีความต้องการที่จะท างานกับองค์การนั้นต่อไป                     
เพ่ือความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กร 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความผูกพันในองค์กร คือ ความรู้สึกของพนักงาน            
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรแล้วเกิดความผูกพันในการท างาน จนกระทั่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับ  
เป้าหมายความเชื่อมั่น ค่านิยมในองค์กรจึงน าไปสู่ความก้าวหน้า และความส าเร็จขององค์กรต่อไป 

สรุปได้ว่า ความผูกพัน ต่อองค์การหมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรซึ่งมี
ลักษณะของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยแสดงออกมาในรูปของการกระท าตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับเป้าหมาย 
และค่านิยมขององค์กรการมีส่วนร่วม และการเป็นสมาชิกขององค์กร และบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กร
จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การเสมอ 
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2.1.1.2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

ในการเกิดความผูกพันต่อองค์การมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่หลายๆปัจจัย ซึ่งในแต่
ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันก็มักจะเป็นผลมาจากการท าการศึกษาของแต่ละคนโดยอาจจะมีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของธุรกิจนั้นๆ โดยตัวอย่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันของพนักงาน
มีรายละเอียด ดังนี้ 

March และ Simon (1958 อ้างใน ปรานอม กิตติดุษฎีธรรมล 2538:25) ได้น า
ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) มาอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความต้องการ 
2. ความปรารถนา 
3. ทักษะความรู้ 
4. ความคาดหวัง 

Porter และ Steers (1973 อ้างใน ภรณี มหานนท์, 2529:94) ได้เสนอปัจจัย 4 ประการ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงานในองค์การว่ายังคงมีส่วนร่วมต่อไปในองค์กร หรือจะออกจาก
องค์กร ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านองค์กร เช่น อัตราจ้าง การปฏิบัติเกี่ยวกบการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 
ขนาดขององค์กร 

2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น รูปแบบของภาวะผู้น า รูปแบบของ
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน 

3. ปัจจัยด้านเนื้อหาของงาน เช่น ความซ้ าซากจ าเจของงาน ความมีอิสระ ความชัดเจนของ
บทบาท 

4. ปัจจัยส่วนตัว เช่น อายุ อายุการท างาน บุคลิกภาพ ความสนใจในด้านวิชาชีพ 
นอกจากนี้ Steers (1977:122) ได้ศึกษาโมเดลปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และ

ผลลัพธ์ของความผูกพันต่อองค์การเป็น 3 ปัจจัย คือ 
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรต่างๆที่ระบุคุณสมบัติ

ของบุคคลนั้นๆ เช่น อายุ การศึกษา อายุงาน ความต้องการความส าเร็จ ความชอบ ความเป็นอิสระ 
2. ลักษณะงานทีปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะสภาพของงานที่แต่ละ

บุคคลรับผิดชอบปฏิบัติอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ ความเข้าใจในการท างาน 
ความมีอิสระในงาน ลักษณะงานที่หลากหลาย ลักษณะงานที่ท้าทาย ลักษณะงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับ                
คนอ่ืนและโอกาสก้าวหน้าในงาน 
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3. ประสบการณ์ในการท างาน เป็นประสบการณ์ที่บุคคลพบในระหว่างการท างาน เป็นความ
ผูกพันทางจิตวิทยากับองค์กร ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร  ความคาดหวังที่
จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร ความน่าเชื่อถือขององค์กร ความสามารถในการพ่ึงพาได้ของงค์กร 
ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อองค์กร 

Baron (1986 อ้างถึงใน กฤศวรรณ นวกุล , 2547:22) กล่าวว่า ความพึงพอใจ ในงาน 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ตายสภาพการท างาน แต่ความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่มีความ
มั่นคงมากกว่า ดังนั้นความผูกพันต่อองค์กรจึงมีความแตกต่างกันกับความพึงพอใจในงาน แต่ 4 ปัจจัย            
ที่คล้ายคลึงกันของความผูกพันของพนักงานกับความพึงพอใจในการท างาน มีดังนี้ 

1. เกิดจากลักษณะงาน เช่น ความเป็นอิสระส่วนตัวอย่างมากในงานและความหลากหลาย          
ในงาน สิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง แต่ในทางกลับกันความกดดันและ
ความคลุมเครือในบทบาทที่เก่ียวกับงานของตนเอง จะท าให้รู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า 

2. เกิดจากโอกาสในการหางานใหม่ การได้รับโอกาสในการหางานใหม่ และมีทางเลือกเพ่ิม
มากขึ้นจะท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า 

3. เกิดจากลักษณะส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีอายุมา อายุงานนาน และอยู่ใน
ต าแหน่งงานสูงๆ จะมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งผลให้มีแนวโน้มที่มีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับสูง 

4. เกิดจากสภาพการท างาน การที่บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง บุคคล
เหล่านั้นจะต้องมีความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชาของตนเองพึงพอใจในความยุติธรรมของการประเมินผล
การปฏิบัติงานและรู้สึกว่าองค์การเอาใจใส่สวัสดิการของพนักงาน 

Mottaz (1987 อ้างถึงใน อาจารี นาคศุภรังษี, 2540:18) พบว่าหากพนักงานรับรู้ว่า
คุณค่าของงานและผลตอบแทน มีความสอดคล้อง ยุติธรรม ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจะมี          
มากขึ้น จึงถือได้ว่ารางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน           
โดยระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานขึ้นอยู่กับคุณค่าที่บุคคลให้กับงาน (Work Value) 

Allen และ Meyer (1990 อ้างถึงใน Susan Curtis, 2001:60-62) ได้แบ่งความผูกพัน
ต่อองค์การเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความผูกพันด้านความรู้สึก ความผูกพันต่อเนื่อง และความผูกพันที่เกิดจาก
บรรทัดฐานของสังคม ดังที่ได้กล่าวในขั้นต้น นอกจากนั้นแล้วยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพัน 
ในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความผูกพันด้านความรู้สึก คือการรับรู้ลักษณะของงาน ได้แก่                      
อิสระในงาน ลักษณะเฉพาะของงาน ความส าคัญของงาน ทักษะที่หลากหลาย และปฏิกิริยาของ                   
หัวหน้างาน เช่น การรู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่ วนร่วมในการบริหาร ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้มีความสอดคล้องกับการค้นพบของ Steer และ Mottaz ซึ่งกล่าวว่า ปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เกิด
สถานการณ์การให้รางวัลภายใน ซึ่งจะพัฒนาให้เกิดความรู้สึกผูกพันความรู้สึก 
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2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อเนื่อง ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจอาชีพ และความตั้งใจจะลาออก ซึ่งอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับโอกาสของทางเลือกในงานอ่ืนๆ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการไม่เคลื่อนย้ายการลงทุน เช่น ความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกับ
เพ่ือนร่วมงาน การปลดเกษียณ ความตั้งใจจะลาออก มีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันต่อเนื่อง          
เพราะพนักงานที่ตั้งใจจะลาออกจะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่ า 

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานของสังคม ได้แก่ ความรู้สึกผูกพันต่อ
เพ่ือนร่วมงาน การรับรู้ได้ถึงการพึ่งพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์กร 

Vanderberg และ Scarpello (1990 อ้างใน  อาจารี  น าคศุ ภ รั งษี , 2540:18)               
ได้ท าการศึกษาบุคคลากรของบริษัทประกันภัย 9 แห่ง จากการศึกษาพบว่า การได้รับรางวัลและสิ่งตอบ
แทนตามระดับท่ีคาดหวังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลากร 

Eisenberger และ others (1990 อ้างใน อาจารี นาคศุภรังษี , 2540:18) ได้พบว่า
พนักงานจะมีความจงรักภักดีต่อองค์การยิ่งขึ้นและเกิดความอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานเพ่ือองค์กร       
ก็ต่อเมื่อการที่พนักงานรู้สึกว่าระบบองค์การสนับสนุนให้เขาก้าวหน้า 

Dunham, Grube และ Castaneda (1994 อ้างใน นงเยาว์ แก้วมรกต , 2542:22)                    
ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ กล่าวคือ การที่พนักงานมีความรู้สึกว่าพวกเขา              
มีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการท างาน และสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การรับรู้คุณลักษณะ          
ของงาน ในแง่ของความเป็นอิสระของงาน ความส าคัญของงาน เอกลักษณ์ของงาน ความหลากหลาย        
ของทักษะ และการให้ผลย้อนกลับของหัวหน้า การพ่ึงพาได้ขององค์กร 

2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ประกอบด้วย ความผูกพันที่เกิดข้ึนกับเพ่ือน
ร่วมงาน การรับรู้ได้ถึงการพึ่งพาได้ขององค์กร การีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร 

Edward L. Gubman (1998:188) กล่าวถึงปัจจัย 7 ประการ ที่สร้างให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ได้แก่ 

1. แบ่งปันค่านิยม / เข้าถึงเป้าหมาย (Shared Values / Sense of Purpose) คือ การปรับ
ค่านิยมของพนักงานให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายขอบเขตให้พนักงาน           
ได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่และตรงตามเป้ามายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ 

2. คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) คือ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม
ของที่ท างาน รวมไปจนถึงอุปกรณ์ เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในงาน
และกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจักให้แก่พนักงาน 
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3. ลักษณะงาน (Job Tasks) คือ ขอบเขตของงานที่มีความท้าทายและน่าสนใจ 
4. ความสัมพันธ์ในงาน (Relationships) คือความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

ซึ่งได้แก่ หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และลูกค้า 
5. ผลรวมค่าตอบแทน (Total Compensation) คือ ความพึงพอใจในค่าจ้าง สวัสดิการ และ

ผลตอบแทนอ่ืนๆ 
6. โอกาสก้ าวหน้ าใน งาน  (Opportunities for Growth) คือ  โอกาสในการเรียนรู้ 

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่และได้รับผลส าเร็จในงาน 
7. ภาวะผู้น า (Leadership) คือ ความเชื่อมั่นและนับถือในผู้น าองค์กร 

Charlie Watts, Head of Towers Perrin (2003 อ้างใน สมชื่น นาคพลัง, 2547:14) 
ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการที่เกี่ยวข้องกับงานและประสบการณ์ในการท างาน
โดยรวม คือ 

1. ปัจจัยด้านวัตถุ (Rational Factors) ซึ่งเกี่ยวข้องกันกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับ
องค์กร เช่น ขอบเขตของงาน บทบาทหน้าที่ที่เชื่องโยงกับเป้าหมายองค์กร 

2. ปัจจัยทางด้านอารมณ์ (Emotion Factors) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกันกับความพึงพอใจส่วน
บุคคลและความรู้สึงของแรงบันดาลใจ พร้อมประกาศตัวเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมาย                   
และขององค์กร 

Sunday Times (2004 อ้างใน สมชื่น นาคพลัง, 2547:9) จากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่วัด
ความพึงพอใจในการท างานและเชื่อมโยงกับความผูกพันต่อองค์กร คือ ประสบการณ์ในการท างานส่วน
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกและการยอมรับในปัจจัย 8 ประการ ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น า (Leadership) คือ ความเชื่อมั่นและนับถือในผู้น าองค์กร 
2. ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ ทีมบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจ าของแต่ละประเทศ 
3. ความก้าวหน้าสายอาชีพ ได้แก่ โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เจริญก้าวหน้าและงานที่                

ท้าทายความสามารถ 
4. ความเป็นอยู่ที่ดี คือ มีความสมดุลระหว่างงานและชีวิตความเป็นอยู ่
5. ทีมงาน คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
6. ผลตอบแทนคืนสู่สังคม และประเทศชาติ 
7. องค์กร คือ แนวความคิดในการดูแลและปฏิบัติงานต่อพนักงาน 
8. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ทั้งด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 
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Melcrum (2005) ได้ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และค้นพบว่า
ตัวขับเคลื่อนส าคัญในการเกิดความผูกพันต่อองค์การนั้น ประกอบด้วย 

1. ภาวะผู้น า 
2. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
3. ความเชื่อมั่นต่อองค์กร 
4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
5. วัฒนธรรมองค์กร 
6. การสื่อสารในองค์กร 
7. อิทธิพลของงาน 
8. ความเข้าใจในธุรกิจ 
9. โอกาสในความก้าวหน้า 
10. ค่านิยมองค์กร 

สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรประกอบด้วยปัจจัย 3 ปัจจัยหลัก คือ  

- ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- ปัจจัยด้านลักษณะงาน ประกอบด้วย  
ความเข้าใจงาน ความมีอิสระ ความหลากหลายของงาน ความท้าทาย งานที่ท ามีโอกาส

ปฏิสัมพนธ์กับผู้อื่น ความคาดหวัง  

- ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ประกอบด้วย  
 ความรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองของ

องค์กร ทัษนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อองค์กร 

2.1.2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานสังกัด กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่ 125 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000           
มีภารกิจทั้งด้าน การป้องกันบรรเทา และการฟ้ืนฟู รวมไปถึงการให้ความรู้ทั้งองค์การภาครัฐ เอกชน              
และภาคประชาชนเพ่ือให้ตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัย บุคคล หรือองค์กร ดังนั้นบุคลากรของ                   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร จักต้องมีจิตอาสาในงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร                    
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
ในส่วนของงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นงานที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่มี
เหตุการณ์สาธารณภัย ทั้งในส่วนที่ลงพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยโดยตรง หรือ               
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งานที่ต้องด าเนินการอยู่ส านักงานเพ่ือสนับสนุน บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติภารกิจสนองต่อภารกิจหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
ขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ เสียสละ แรงกาย สติปัญญา ทักษะ ความสามารถ และบ่อยครั้งอาจจะต้องใช้ความ
มานะ อดทน แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ต้องท าประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน  
จึงต้องเริ่มต้นจากบุคลากรเหล่านั้น จะต้องมีความผูกพัน กับองค์กร คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 8 ก าแพงเพชร อย่าลึกซ้ึงแน่นแฟ้น 

ดังนั้น บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร ซึ่งส าหรับการ
วิจัยนี้จะหมายถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนและฝ่ายต่างๆตามโครงสร้าง
หน่วยงาน จ านวน 77 คน ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามหลักของการวิจัยเท่านั้น โดยบุคลากรเหล่านี้                
มีอ านาจหน้าที่และบทบาทแตกต่างกันไปสรุปได้ ดังนี้ 

1. ข้าราชการ เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น บุคคลส่วนนี้ จะมีหน้าที อ านวยการ บริหาร
จัดการควบคุม และใช้ทักษะความสามารถพิเศษ ในด้านงานวิชาการ รวมถึงการตัดสินใจ สั่งการ                 
และด าเนินการด้านงานเอกสาร เช่น เอกสารด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ในงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ลูกจ้างประจ า เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้ช่วยกลุ่มข้าราชการ 
แต่ส่วนใหญ่มักมีหน้าที่ ควบคุม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกลด้าน               
สาธารณภัย ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญ ในการควบคุมมากกว่า กลุ่มข้าราชการ และงานที่
ใช้แรงกาย รวมถึงในส่วน การจัดพิมพ์เอกสาร ที่เก่ียวข้องที่รับค าสั่งการจากกลุ่ม ข้าราชการ 

3. พนักงานราชการ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย บุคคลกลุ่มนี้จะมีหน้าที่ทั่วไปและหลายคน            
มีความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรกล แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นอุปกรณ์ ที่มีขนาดเล็กและต้องใช้แรงกาย
ของบุคคลเช่น เครื่องตัดถ่าง เครื่องเลื่อย และการขับเรือ และหลายครั้ง หากมีการใช้แรงงานบุคคลกลุ่มนี้
มักได้รับการมอบหมายบ่อยครั้ง และส่วนที่ต้องสนับสนุน ในส านักงาน กลุ่มนี้ก็ปฏิบัติงานคล้ายกับ               
กลุ่มลูกจ้างประจ า 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สัตตบงกช มานีมาน (2548) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
และความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงงานยาสูบส่วนกลาง พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวกับองค์กรในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานที่มีระดับการศึกษาและ
ระดับเงินเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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นุตชา ภิญโญภาพ (2547) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาบริษัทขนส่งข้าวข้ามชาติแห่งหนึ่ง พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร               
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อ
องค์กรด้านนี้เป็นความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านนี้เป็นความ
ผูกพันที่เกิดจากการคิดค านวณของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์กรและผลตอบแทน
บุคคลได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท างานของบุคคลว่าจะ
ท างานอยู่กับองค์กรนั้นต่อไปหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน
สังคม อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านนี้เป็นความผูกพันที่เกิดจากค่านิยม วัฒนธรรมหรือ
บรรทัดฐานของสังคมเป็นความผูกพันที่ เกิดขึ้นเพ่ือตอบแทนสิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์กร                
โดยแสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มี
ลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
และ 0.05 

ธนพร แย้มสุดา (2549) ศึกษาเรื่อง ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์
ทหารเรือ ผลการวิจัยพบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือที่มีอายุ และเพศต่างกัน พาบาลระดับต้นมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างจากพยาบาลวิชาชีพ และบุคคลากรสนับสนุนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ในระดับ 0.05  ส่วน
ลักษณะที่ปฏิบัติ วัฒนธรรมขององค์กร ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวก                
ในระดับปานกลางกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ประนอม ละอองนวล (2542) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
และผลปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่า 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และสามารถจัดล าดับความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆจากความพึงพอใจมากที่สุดจนถึง
น้อยที่สุดได้ดังนี้ 

1.การได้รับการยอมรับนับถือ 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ความก้าวหน้าในการท างาน 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับเพื่อนร่วมงาน 
5. ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. การติดต่อสื่อสารในหน่วยงาน 
7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับผู้บังคับบัญชา 
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8. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติงาน 
9. นโยบายในการบริหารงาน 
10. ลักษณะงาน 
11. เงินเดือน/ผลตอบแทน/สวัสดิการ 
12. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และบุคลากรมีความทุ่มเทให้กับงานจะสูงกว่าระดับ

ความผูกพันต่อองค์กร 
2. ตัวแปรด้านลักษณะบุคคลของบุคลากรได้แก่ จ านวนปีที่ท างานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการท างาน 

อรอุมา ศรีส ว่าง (2544)  ศึกษาเรื่องปั จจัยที่ มี ผลต่อความผูก พันของบุ คลากร                
ในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรอย่ามีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีตัวแปร 8 ตัวที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อ
องค์กรได้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือปัจจัยค้ าจุน 4 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา สภาพการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการท างาน ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน 
ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ 

สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550) ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของ
ข้าราชการพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน พบว่า ข้าราชการพยาบาลมีระดับความคิดเห็นในด้านการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับความคิดเห็นในด้านความผูกพันต่อองค์กรอยู่
ในระดับสูง ข้าราชการพยาบาลที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการที่มี เพศ สถานภาพสมรส และระดับข้าราชการ (ซี) ที่แตกต่างกัน 
มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กานต์รวี จันทร์เจือมาศ (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
กรณีศึกษา: บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยได้แก่ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เงินเดือน/ผลตอบแทน ความมั่นคงในงาน ลักษณะงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีอิทธิพลกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในระดับปานกลาง 

นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในส านักงานใหญ่ พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับคือ ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความทุ่มเทเพ่ือองค์กร และด้านความศรัทธาต่อ
องค์กร ส่วนเมื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพัน จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าพนักงานการ
ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสถานภาพการสมรสแตกต่าง
กัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ปัจเจก ทัพพรหม (2550) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร  
ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พบว่าพนักงาน
ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในระดับปานกลาง โดยมีแนวโน้มไปในทางปานกลาง
จนถึงสูงหมายถึงพนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมจะท าทุก
อย่างเพ่ือให้องค์กรอยู่รอดและพัฒนายิ่งขึ้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน         
มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานที่มีระดับการศึกษาสถานภาพสมรสและอัตราเงินเดือน
ต่างกัน มีคความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

วัชรี หวังนุช (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อ
องค์กรและความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างาน กรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ พบว่าพนักงานที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน แต่พนักงานที่มีเพศ 
และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแรงจูงใจในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความคิดที่จะ
โยกย้ายสถานทีท างานอีกด้วย 

วนิดา เหรียญจิโรจน์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1 กลุ่มตัวอย่าง 107 คน ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กร
ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ (Significant) พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร   อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและยอมรับ ต่อเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร ด้านความทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ขององค์กร และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านองค์กรและ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรในระดับ
เห็นด้วยมาก ส่วนด้านงานและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรในระดับเฉยๆ คือ ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร 
ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 214 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับปัจจัยที่แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กรใน
ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร อยู่ในระดับผูกพันมาก             
ส่วนปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กร และระดับต าแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร ส าหรับปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน  ผลป้อนกลับ                
ของงาน และงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความผูกพัน               
ขององค์กร เช่นเดียวกับปัจจัยในด้านประสบการณ์ในการท างาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อ
องค์กร ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พ่ึงพาได้ ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง จากองค์กรและทัศนคติ
ต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร ที่โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน ต่อองค์กร 

กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์
ไทยโฮมมาร์ท ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 189 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
การบริการที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านความมั่นใจในการให้บริการ ปัจจัยด้านการบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า           
และปัจจัยด้านบรรยากาศในการให้บริการ ในส่วนของความผูกพันต่องาน พบว่าระดับความผูกพันต่องาน
ของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางอยู่ในระดับผูกพัน นอกจากนี้ ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความผูกพันต่องานในภาพรวม ได้แก่ เพศ ส่วน
ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความผูกพันต่องาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ
ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นในการบริการด้านการบริการที่มุ่งลูกค้าเป็นส าคัญ และด้านบรรยากาศ  ในการ
บริการ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ส่วนปัจจัยด้านเพศและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ไมม่ีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อปัจจัยทั้งสามด้าน 

ตริษา แซ่จึง (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความคิดเห็นของบุคลากร 
ส านักงานวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การในภาพรวม                  
ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่บุคลากรมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือปัจจัยด้านเอกลักษณ์ของงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
ทีท่ างาน ส่วนปัจจัยที่องค์การควรให้ความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนคือ ปัจจัยด้านการให้บ าเหน็จรางวัล 

อรอุสา เกษรสังข์ (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคาร                
ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง 249 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงาน ในธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในงานที่ท า รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชา และด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ส่วนด้านความยุติธรรมและด้านการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานมีผลน้อยที่สุด ความผูกพันต่อองค์กรอย่างสูงมากในภาพรวม และในทุกๆด้าน ส่วนด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร โดยพนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กร         
ที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกันและผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง    
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ความพึงพอใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรพบว่าในภาพรวมและด้านความก้าวหน้าในงานที่ท า 
ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ด้านความยุติธรรม และด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ                  
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 

พัชราภรณ์  ศุภม่ังมี (2548) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษาบริษัท 
สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 คน                  
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจในงานของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ผูกพันที่มีต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ปิยเชษฐ์ เรืองไพโรจน์ (2548) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 299 คน 
ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านลักษณะงานและประสบการณ์จากการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน 
คือ ด้านความเข้าใจในระบบการท างาน ด้านลักษณะงานที่ท้าทาย ด้านความคาดหวังในโอกาสก้าวหน้า 
ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร ด้านความรู้สึกส าคัญของตนเองต่อองค์กร 
ด้านความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ด้านทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน
และองค์กร และด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองต่อองค์การ นอกจากนี้ มีความผูกพัน           
ต่อมหาวิทยาลัยในระดับมากในทุกด้าน คือ ความรู้สึกภาคภูมิ ใจและยินดีบอกใครๆว่าท างาน                
ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ การค านึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยก่อนเป็นอันดับแรก การไม่เปลี่ยนงาน
ทันทีเมื่อมีงานอ่ืนๆ ที่ดีกว่า ความมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ความเต็มที่               
จะปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป ความเต็มใจที่จะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือความเจริญก้าวหน้า            
ของมหาวิทยาลัย รูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว ความคาดหวัง               
ในโอกาสก้าวหน้า และด้านความหวังที่จะได้รับการตอบสนองต่อองค์การมีความสัมพันธ์ของอาจารย์              
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วรพันธ์ เศรษฐแสง (2548) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล              
ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผู กพันต่อองค์กร
แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน 
ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน             
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
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วรรัตน์ ไวยสารา (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียน
ราชินีบน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงเรียนราชินีบนมีความผูกพัน            
ต่อองค์กรอยู่ในระดับสูงทุกด้าน และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในทางบวกกับความผู กพัน  
ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการท างาน ลักษณะงาน และประสบการณ์ในงาน ซึ่งหมายถึง หากตัวแปรอายุ 
ระยะเวลาการท างาน ลักษณะงาน และประสบการณ์ในงานเปลี่ยนไป ก็จะท าให้ความผูกพันแปรตาม            
ไปด้วยในลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย และการศึกษาพบว่ามีเพียงปัจจัย เดียวเท่านั้นที่มีผลต่อ
ความผูกพันขององค์การ คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน 

กาญจน์ณพัช พวงช้อย (2544) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี ส านักงานธุรกิจคลองจั่น กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน  ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มีความผูกพันต่อธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.15 , 3.44 , 3.22 , 3.49 และ 2.85 ตามล าดับ โดย
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพัน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.41 ความผูกพันระดับปานกลาง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า เพศ สังกัด ประเภทบุคคลากร อายุ การศึกษา 

สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติ ความเข้าใจในงาน ความอิสระ ความหลากหลายของาน 

ความท้าทาย งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความคาดหวัง ความรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญต่อองค์กร 

ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองขององค์ และทัศนคติต่อเพ่ือร่วมงาน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร 

ด้านความรู้สึก ความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคม งานนี้จึงน ามาก าหนดเป็นปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน  
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2.3 กรอบแนวคิด 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด  ในการ

วิจัย ไว้ดังนี้ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

                ตัวแปรอิสระ                                      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
    

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

 - สังกัด 

- ประเภทบุคลากร 

- อายุ 

- การศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายได้ต่อเดือน 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

 
ความผูกพันในองค์กร 

ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต ๘ ก าแพงเพชร 

      - ด้านความรู้สึก 

      - ด้านความต่อเนื่อง 

      - ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

 
ปัจจัยภายนอก 

1). ปัจจัยด้านลักษณะงาน  
  

2) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
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2.4 สมมติฐานของการวจัิย 

2.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลอย่างน้อย 1 ปัจจัย มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร 

2.4.2 ปัจจัยภายนอก มีผลต่อ ระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร 
2.5 การวัดตัวแปร 

2.5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
2.5.1.1 เพศ (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.1.2 อายุ (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.1.3 ระดับการศึกษา (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.1.4  สถานภาพสมรส (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.1.5 รายได้ต่อเดือน (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.1.6  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 

2.5.2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน  
2.5.2.1 ความเข้าใจงาน (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.2.2 ความมีอิสระ (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.2.3 ความหลากหลายของงาน (เป็นตัวแปรระดับ มาตร) 
2.5.2.4 ความท้าทาย (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.2.5งานที่ท ามีโอกาสปฏิสัมพนธ์กับผู้อ่ืน (เป็นตัวแปรระดับ มาตร) 
2.5.2.6 ความคาดหวัง (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 

2.5.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
2.5.3.1 ความรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญต่อองค์กร (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.3.2 ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองขององค์กร (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.3.3 ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 
2.5.3.4 ทัศนคติต่อองค์กร (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา) 

2.5.4 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา                   
สาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร 

2.5.4.1 ด้านความรู้สึก (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา) 
2.5.4.2 ด้านความต่อเนื่อง (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา) 
2.5.4.3 ด้านบรรทัดฐานทางสังคม (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา) 
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2.6 นิยามศัพท์ 
2.6.1 เชิงปฏิบัติการ 

2.6.1.1 ความผูกพัน ต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กร
ซึ่งมีลักษณะของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยแสดงออกมาในรูปของการกระท า 
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงาน การยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรการมีส่วนร่วม และการเป็นสมาชิกขององค์กร และบุคคลที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเสมอ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน  ลักษณะสภาพของงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบปฏิบัติอยู่                   
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน เป็นประสบการณ์ที่บุคคลพบ ในระหว่างการท างาน มีความรอบรู้ 
เชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาของงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้าน
ความรู้สึก เป็นความผูกพันทางจิตวิทยากับองค์การ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน และเพ่ือนร่วมงาน 
ความรู้สึกว่าตนมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์กร 
ความน่าเชื่อถือขององค์กร ความสามารถในการพ่ึงพาได้ของงค์กร ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อ
องค์กร ความต่อเนื่อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจอาชีพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน               
ไม่ เคลื่ อนย้ ายไป ไหน มีความสัม พันธ์ที่ ใกล้ ชิดกับ เพ่ือนร่วมงาน ปฏิบั ติ งานจนปลดเกษี ยณ                 
และบรรทัดฐานทางสังคม ความผูกพันที่เกิดขึ้นกับเพ่ือนร่วมงาน การรับรู้ได้ถึงการพ่ึงพาได้ขององค์กร 
การมสี่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร  

2.6.1.2 บุคลากรของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์ป้องกันและ

บรรเทา สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ระหว่างช่วงเวลา เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562  
จาก 4  ส่วนงาน 1 ฝ่าย จ านวน  77  คน แต่ในการวิจัยจะด าเนินการกับตัวแทนประชากรการวิจัย            
จ านวน 65 คน ที่ได้มาจากการค านวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

2.6.1.3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
หน่วยงานสังกัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขท่ี 125 ต าบล

หนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี 

2.6.1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สังกัด ประเภทบุคลากร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  



22 
 

 

2.6.1.5 สังกัด หมายถึง สังกัดการปฏิบัติงานของตอบแบบสอบถาม โดยศูนย์ป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1 ฝ่าย ได้แก่ ส่วนยุทธศาสตร์และ                

การจัดการ ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ส่วนฝึกอบรม และฝ่ายบริหารทั่วไป 

2.6.1.6 ประเภทบุคลากร หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถามที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เช่น ต าแหน่งในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน หรือ

ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 

2.6.1.7 อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยนับตั้งแต่ปีที่เกิดจนถึงปีที่ตอบ
แบบสอบถาม 

2.6.1.8 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.6.1.9 สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการแต่งงานที่เป็นจริงตามพฤตินัยของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
2.6.1.10 รายได้ หมายถึง รายไดอั้ตราเงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.6.1.11 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) หมายถึง อายุการท างานหรือ

ระยะเวลาที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survoy Rosoarcy) เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพัน
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชำกร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม  
2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น  
77 คน ดังตาราง 

ตำรำง 3.1 จ ำนวนประชำกรของบุคลำกร ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 8 ก ำแพงเพชร 

ที ่ ส่วน/ฝ่ำย 

ประเภทบุคลำกร 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 ส่วนงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 1 2  -  - 1  - 
2 ส่วนงานป้องกันและปฏิบัติการ 3 1 7 1  -  - 
3 ส่วนงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 4 1 28  -  10  - 
4 ส่วนงานฝึกอบรม 1 2 1  -  -  - 
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 2 6 2  - 2 

 รวมทั้งสิ้น (77 คน) 
11 8 42 3 11 2 

19 45 13 

3.2 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (probability Sampling) ) โดยแบ่ง 
ตามสัดส่วนแต่ละส่วนงาน/ฝ่าย ประเภทบุคลากร และแยกตามเพศ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม (Proportion)              
ด้วยกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ดังนี้ 
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ตำรำง 3.2 จ ำนวนกุ่ มตั วอย่ ำงประชำกรของบุ คลำกร ศูนย์ป้ องกันและบรรเทำสำธำรณ ภั ย                             
เขต 8 ก ำแพงเพชร 

ที ่ ส่วน/ฝ่ำย 

ประเภทบุคลำกร 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1 ส่วนงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 1 2  -  - 1  - 
2 ส่วนงานป้องกันและปฏิบัติการ 2 1 5 1  -  - 
3 ส่วนงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 2 1 23  -  9  - 
4 ส่วนงานฝึกอบรม 1 2 1  -  -  - 
5 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 2 5 2  - 2 

 รวมทั้งสิ้น (65 คน) 
8 8 34 3 10 2 

19 37 12 

3.3 ขนำดของกลุ่มตัวอยำ่ง 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และเนื่องจากประชากรมี จ านวน 77 คน ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากตารางของ Taro Yamane (1967) จึงได้ใช้ 
การค านวณ ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ เท่ากับ 65 คน 

 
        

 n    =  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N   =  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (77) 
e    =  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือก าหนดความเชื่อมั่น) (0.05) 
n = 65 คน 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือในกำรวิจัย : กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ต าราต่างๆ โดยแบ่งแบบสอบถาม 
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป ที่เป็นข้อเท็จจริงรวม 5 ข้อ ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัดส่วน/ฝ่าย 
ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะของค าถามเป็น
ค าถามปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ (ตามค าตอบที่ก าหนดให้ ซึ่งมีทั้งชนิด 2 ตัวเลือกและมากกว่า) 

 

1 + Ne2 n      = N 
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ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถาม จ านวน  20 ข้อ เกี่ยวกับระดับความผูกพันในองค์กรศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร           
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความเจตคติและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ตามแบบ               
ของลิเคิร์ท (Likert) วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย                   
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนค าตอบ     
ที่ เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

3.5 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

การก าหนดคะแนนต าตอบที่ได้จากแบบสอบถามในการวัดค่าตัวแปรต่างๆ เพ่ือค านวณค่าทาง
สถิติ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เจตคติและพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเกณฑ์การ 

ให้คะแนน ดังนี้ 
มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

โดยมีค าถามที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร จ านวน  20 ข้อ ดังนี้ 

1. เจตคติและพฤติกรรมต่อความผูกพันในองค์กร จ านวน 3 ด้าน 
1.1 ด้านความรู้สึก     จ านวน 3 ข้อ 
1.2 ด้านความต่อเนื่อง    จ านวน 3 ข้อ 
1.3 ด้านบรรทัดฐานทางสังคม  จ านวน 3 ข้อ 

2. ปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร จ านวน 2 ด้าน    

2.1 ปัจจัยด้านลักษณะงาน    จ านวน 6 ข้อ 
2.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน  จ านวน 5 ข้อ 
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3.6 กำรทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำม  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข 
3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความ

สอดคล้อง เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ พร้อมทั้ง
แนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง           
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 จ านวน 22 คน 
จากนั้น น าค่าคะแนนที่ ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์                     
แอลฟ่า ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) เกณฑ์ผ่านคือ 0.70 

3.7 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2  ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากบุคลากร           
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร จ านวน 4 ส่วน 1 ฝ่าย รวมทั้งสิ้น 65 ชุด 

1.2 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการลงรหัสก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากของ 

อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ต ารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างอิง
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ร่วมกับ เครื่องค านวณ 

1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. หาค่าความถี่  (Frequency) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของระดับความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา 
3. เปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     

เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชรจ าแนกตามปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ละปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) และเปรียบเทียบผลระดับความ
ผูกพันฯ ดังกล่าว ด้วยวิธี t-test, F-test 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร            
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ
ผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

 เพ่ือให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม                    
จ านวน  65 ชุด กลุ่มตัวอย่างตอบกลับมา 65 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 จัดการประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ประกอบกับเครื่องค านวณ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะ
ข้อมูลในการศึกษาวิจัย ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

2. ข้อมลูปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ลักษณะงาน และประสบกสนณ์ในการท างาน 
3. ระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 

ก าแพงเพชร 
4. ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ                   
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

5. ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

n  แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
x   แทนค่าเฉลี่ย 
S.D  แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม 
F  แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม 
p-value แทนค่านัยส าคัญของการเปรียบเทียบ One Way ANOVA 

การแปลความหมาย 

วิธีการแปลผลแบบสอบถามใช้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นโดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ การหา
ค่าพิสัย (ค่ามากสุด-ค่าน้อยสุด) และการใช้สูตรในการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (วิชิต อู่อ้น, 
2548 : 181) ได้ดังนี ้   

ความกว้างของอัตรภาคชั้น = คะแนนที่มีค่ามากที่สุด - คะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด  

 

  = 5 – 1 = 0.8 

ดังนั้น สามารถก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วม ได้ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

 4.21 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 3.41 – 4.20 อยู่ในระดับมาก 

 2.61 – 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง 

 1.81 – 2.60 อยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  
 

 

 

   5 

จ านวนชั้น 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ สังกัด ประเภท
บุคลากร อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ดังตารางที่                    
4.1 – 4.8  

 ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
52 
13 

 
80.00 
20.00 

 

รวม 65 100.00  

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 65 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 และเพศหญิง จ านวน13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจ าแนกตามสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
2. สังกัด 
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 
ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
ส่วนฝึกอบรม 

 
35 
13 
9 
4 
5 

 
53.80 
20.00 
13.80 
6.20 
6.20 

 

รวม 65 100.00  

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80           
ฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.80 ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และส่วนฝึกอบรม จ านวน 4 คน     
คิดเป็นร้อยละ 6.20 ตามล าดับ   
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 ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามประเภทของบุคลากร ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
3. ประเภทบุคลากร 
ลูกจ้างประจ า 
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 

 
37 
16 
12 

 
56.90 
24.60 
18.50 

 
 
 

รวม 65 100.00  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ส่วนใหญ่ประเภทลูกจ้างประจ า จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 
รองลงมาประเภทข้าราชการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 และประเภทพนักงานราชการ จ านวน               
12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ตามล าดับ 
  

 ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
4. อายุ 
21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 - 60 ปี 

 
2 
10 
18 
35 

 
3.10 
15.40 
27.70 
53.80 

 

รวม 65 100.00  

  จากตารางที่ 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80        
รองลงมา มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 10 คน        
คิดเป็นร้อยละ 15.40 และมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 3.10  ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
5. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. 
ปริญญาตรี  
อนุปริญญา (ปวท./ปวส.) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
สูงกว่าปริญญาตรี 
ประถมการศึกษา 

 
           26 
           15 
           10 
            7 
            5 
            2 

 
40.00 
23.10 
15.40 
10.80 
7.70 
3.10 

 

รวม 65 100.00  
  
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช. จ านวน 26 คน           

คิดเป็นร้อยละ 40.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 จบการศึกษาระดับ

อนุปริญญาตรี (ปวท./ปวส.) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70             

และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ตามล าดับ  

 ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
6. สถานภาพ 
สมรส 
โสด 
หม้าย/อย่า/แยกกันอยู่ 

 
50 
10 
5 

 
76.90 
15.40 
7.70 

 

รวม 65 100.00  

  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 
รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และสถานภาพหม้าย/อย่า/แยกกันอยู่                         
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 35,000 บาท  
มากกว่า 35,000 บาท 

 
            5 

7 
9 
14 
23 
7 

 
7.70 
10.80 
13.80 
21.50 
35.40 
10.80 

 

รวม 65 100.00  
  

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท จ านวน 23 คน             

คิดเป็นร้อยละ 35.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน25,001 – 30,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  21.50 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001 – 25,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 

35,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001 – 20,000 บาท จ านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.80 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 

ตามล าดับ  

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ  
8. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 
น้อยกว่า 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 – 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 – 25 ปี  
มากกว่า 25 ป ี

 
            3 

10 
0 
7 
18 
27 

 
4.60 
15.40 

0 
10.80 
27.70 
41.50 

 

รวม 65 100.00  
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน มากกว่า 25 ปี จ านวน 27 คน                      
คิดเป็นร้อยละ 41.50 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21 – 25 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  6 – 10 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  16 – 20 ปี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 
ตามล าดับ  

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับปัจจัยภายนอก  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อความผูกพันของศูนย์ป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ในองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน และด้านประสบการณ์ ดังตาราง                   
ที ่4.9 – 4.11 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านลักษณะงาน 
ด้านประสบการณ์ในการท างาน 

4.16 
4.27 

0.527 
0.528 

มาก 
มากที่สุด 

2 
1 

รวม 4.32 0.504 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ระดับที่มีผลต่อความผูกพันความผูกพันของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.32) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านความรู้สึก มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.45) รองลงมา ด้านความ
ต่อเนื่อง มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.37) ส่วนสุดท้ายด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีความผูกพันอยู่
ในระดับมาก ( x = 4.13) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัจจัยที่มีผล               
ต่อความผูกพันของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ในด้านลักษณะงาน  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านลักษณะงาน 
1. มีความเข้าใจต่องานที่ท า

เป็นอย่างด ี
2. รู้สึกว่ามีอิสระในการท างาน 
3. รู้สึกว่างานมีความ

หลากหลาย 
4. รู้สึกว่างานมีความท้าทาย 
5. ลักษณะงานมี โอกาสได้

ติดต่อกับทั้งบุคคลภายใน
และภายนอกองค์กร 

6. มีความคาดหวังที่จะได้รับ
การเลื่อนต าแหน่ง/เลื่อน
เงินเดือนดีเด่น 

 
4.29 

 
4.00 
4.15 

 
4.15 
4.28 

 
 

4.06 

 
0.701 

 
0.707 
0.643 

 
0.618 
0.740 

 
 

1.130 

 
มากที่สุด 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

มากที่สุด 
 
 

มาก 

 
1 
 
5 
3 
 
3 
2 
 
 
4 

รวม 4.16 0.527 มาก  

  จากตารางที่ 4.10 ด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.16) และหากพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจต่องานที่ท าเป็นอย่างดี มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด            
( x = 4.29) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างลักษณะงานมีโอกาสได้ติดต่อกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร       
มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.28) กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่างานมีความหลากหลาย และ กลุ่มตัวอย่าง  
รู้สึกว่างานมีความท้าทาย มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15)  กลุ่มตัวอย่าง มีความคาดหวังที่จะได้รับ
การเลื่อนต าแหน่ง/เลื่อนเงินเดือนดีเด่นมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06) ส่วนสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่าง
รู้สึกว่ามีอิสระในการท างาน มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ในด้านประสบการณ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพัน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านประสบการณ์ 
7. รู้สึกว่ามีบทบาทและมี

ความส าคัญต่อศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 
8 ก าแพงเพชร 

8. รู้สึกว่าศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ได้อย่างเหมาะสม 

9. รู้สึกว่าศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชรสามารถพ่ึงพาได้ 

10. มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 

11. มีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 
8 ก าแพงเพชร 

 
4.11 

 
 
 

4.00 
 
 
 
 

4.38 
 
 

4.25 
 

4.62 

 
0.886 

 
 
 

0.685 
 
 
 
 

0.654 
 
 

0.771 
 

0.521 
 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
1 

รวม 4.27 0.528 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 4.11 ด้านประสบการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.27) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62) รองลงมา กลุ่มตัวอย่าง รู้สึกว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 8 ก าแพงเพชรสามารถพ่ึงพาได้ มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.38) กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่
ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.25) กลุ่มตัวอย่าง รู้สึกว่ามีบทบาทและมี
ความส าคัญต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.11) ส่วนสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหมาะสม มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ระดับความผูกพันของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐาน ดังตารางที ่4.12 – 4.15 

  ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความผูกพันของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

ระดับความผูกพัน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านความรู้สึก  
ด้านความต่อเนื่อง  
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

4.45 
4.37 
4.13 

0.557 
0.602 
0.628 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

1 
2 
3 

รวม 4.32 0.505 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
เขต 8 ก าแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.32) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ       
พบว่าด้านความรู้สึก มีความผูกพันอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.45) รองลงมา ด้านความต่อเนื่อง มีความผูกพัน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.37) ส่วนสุดท้ายด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก             
( x = 4.13) ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความผูกพันของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ในด้านความรู้สึก 

ระดับความผูกพัน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านความรู้สึก 
1. รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของท่าน 
3. รู้สึกพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร โดยไม่มีความเคลือบแคลงใดๆ 

 
4.57 

 
4.35 

 
4.22 

 
0.706 

 
0.598 

 
0.727 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
1 
 
3 
 
2 

รวม 4.45 0.557 มากที่สุด  

 



37 
 

 

จากตารางที่ 4.13 ด้านความรู้สึกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.45) และหากพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร โดยไม่มีความเคลือบแคลงใดๆ              
มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.22) และส่วนสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่างศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความผูกพันอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.35 ) ตามล าดับ 

 ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความผูกพัน
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ในด้านความต่อเนื่อง 

ระดับความผูกพัน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านความต่อเนื่อง 
4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ให้ใน
สิ่งที่ต้องการมากกว่า ศูนย์/ส านักงาน ที่อ่ืน 
5. ยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม 
6. ยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป จนกว่าเกษียณอายุราชการ 

 
4.28 

 
4.38 

 
4.46 

 
0.801 

 
.0700 

 
0.614 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
3 
 
2 
 
1 

รวม 4.37 0.602 มากที่สุด  

  จากตารางที่ 4.14 ด้านความต่อเนื่องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.37) และหาก
พิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ต่อไป จนกว่าเกษียณอายุราชการ มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.46) รองลงมาคือ 
กลุ่มตัวอย่างยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจาก
ได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.38)  ส่วนสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่าง 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ให้ในสิ่งที่ต้องการมากกว่า ศูนย์/ส านักงาน ที่อ่ืน          
มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.28) ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความผูกพันของศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ในด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

  จากตารางที่ 4.15 ด้านบรรทัดฐานทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความยินดีและพร้อมเสมอที่จะตอบแทนบุญคุณต่อยังคงอยากจะ
ท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์                   
ที่เหมาะสม มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.28) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างยังคงอยากจะท างานกับ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม มีความ
ผูกพันอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06)  ส่วนสุดท้ายคือ กลุ่มตัวอย่าง รู้สึกผิดหากย้าย/ลาออกจากของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร มีความผูกพันอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.05) ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความผูกพัน x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 
7. รู้สึกผิดหากย้าย/ลาออกจากของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
8. ยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม 
9. มีความยินดีและพร้อมเสมอที่จะตอบแทนบุญคุณต่อ ยังคง
อยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

 
4.05 

 
4.06 

 
4.28 

 
0.856 

 
0.682 

 
0.650 

 
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
3 
 
2 
 
1 

รวม 4.13 0.628 มาก  
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา                      
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายด้าน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

ตาราง 4.16  ระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

สถานะภาพ N x  S.D. t Sig 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
52 
13 

 
4.37 
4.12 

 
0.474 
0.591 

1.589 0.117 

 

สถานะภาพ N x  S.D. Test of 
Homogeneity 

Sig 
ANOVA 

F Sig 
สังกัด 

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ 
ส่วนป้องกันและฏิบัติการ 
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 
ส่วนฝึกอบรม 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
4 
9 
35 
4 
13 

 
3.97 
4.93 
4.31 
4.44 
4.27 

 
0.3999 
0.393 
0.512 
0.764 
0.504 

0.506 0.731 0.823 0.516 

ประเภทบุคลากร 
   ข้าราชการ 
   ลูกจ้างประจ า 
   พรักงานราชการ 
 

 
16 
37 
12 
 

 
4.306 
4.357 
4.204 

 
0.509 
0.449 
0.670 

1.349 0.267 0.417 0.661 
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ตาราง 4.16 (ต่อ) ระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา                    
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สถานะภาพ N x  S.D. Test of 
Homogeneity 

Sig 
ANOVA 

F Sig 
อาย ุ
   20 – 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   51 – 60 ปี 

 
2 
10 
18 
35 

 
4.389 
4.278 
4.340 
4.311 

 
0.707 
0.691 
0.408 
0.504 

0.791 0.504 0.045 0.987 

การศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. 
อนุปริญญา (ปวท./ปวส.) 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
2 
7 
26 
10 
15 
5 

 
3.667 
4.286 
4.360 
4.489 
4.230 
4.311 

 

 
0.942 
0.395 
0.360 
0.675 
0.570 
0.563 

1.961 0.098 1.030 
 

0.409 
 

สถานะภาพ 
   โสด 
   สมรส 
   หม้ายหรือหย่า 

 
10 
50 
5 

 
4.12 
4.36 
4.22 

 
0.663 
0.474 
0.451 

1.583 0.214 1.056 0.354 

รายได้ต่อเดือน 
 น้อยกว่า 15,000 บาท 

   15,001 – 20,000 บาท 
   20,001 – 25,000 บาท 
   25,001 – 30,000 บาท 
   30,001 – 35,000 บาท 
   ตั้งแต่ 35,001 บาทข้ึนไป 

 
5 
7 
9 
14 
23 
7 

 
4.178 
4.254 
4.321 
4.230 
4.411 
4.333 

 
0.837 
0.614 
0.357 
0.545 
0.481 
0.368 

1.503 0.203 
 

0.323 
 

0.897 
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ตาราง 4.16 (ต่อ)  ระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      
เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

สถานะภาพ N x  S.D. Test of 
Homogeneity 

Sig 
ANOVA 

F Sig 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   น้อยกว่า 5  
   6 – 10 ปี 
   11 – 15 ปี 
   16 – 20 ปี 
   21 – 25 ปี 
  มากกว่า 25 ปี 

 
3 
10 
0 
7 
18 
27 

 
4.333 
4.189 
0.00 
4.270 
4.300 
4.387 

 
0.510 
0.709 
0.000 
0.528 
0.484 
0.451 

1.114  
 

0.300 
 

0.877 

จากตาราง 4.16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทบุคลากร ประเภทอายุทุกช่วงอายุ                  
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาทุกระดับ ปัจจัยด้านสถานภาพทุกสถานภาพปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน และปัจจัย
ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร                
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

ตาราง  4.17 ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กร          
ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร ด้านลัษณะงาน 

ด้านลักษณะงาน N x  S.D. Test of 
Homogeneity 

Sig 
ANOVA 

F Sig 
มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 

33 
22 
10 

4.36 
4.19 
3.46 

0.243 
0.260 
0.434 

1.930 0.154 
 

69.581 
 

0.000 

จากตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กร          
ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร ด้านลักษณะงาน พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับวามผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา                     
สาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร ด้านลักษณะงาน กลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยด้านลักษณะงานมากที่สุด มีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36  กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยด้านลักษณะงานมาก มีค่า 4.19 และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยด้านลักษณะงานปานกลาง               
มีค่าเท่ากับ 3.46 



42 
 

 

ตาราง  4.18 ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กร          
ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร ด้านลัษณะงาน 

ด้านประสบการณ์ในการท างาน N x  S.D. Test of 
Homogeneity 

Sig 
ANOVA 

F Sig 
มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 

34 
26 
5 

4.63 
4.05 
3.51 

0.233 
0.457 
0.488 

 

6.780 0.002 
 

32.258 
 

0.000 

จากตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กร          
ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร ด้านประสบการณ์ในการท างาน พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับวามผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร ด้านประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยด้านประสบการณ์                   
ในการท างานมากที่สุด มีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 463  กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยด้านประสบการณ์ในการท างานมาก                    
มีค่า 4.05 และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยด้านประสบการณืในการท างานปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3.46 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

5.1 บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพช จ าเป็นต้องมีความ
ผูกพันต่อองค์กรหรือไม่เพราะอะไร พบว่า 

1.  จ าเป็นต้องมี เพราะ การท างานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องมีความ                             
เสียสละ อุทิศตน อุทิศเวลาให้กับงานเป็นอย่างมาก การมีความผูกพันต่อองค์กรท าให้ปฏิบัติหน้าที่ดีข้ึน   

2. จ าเป็น เพราะ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร เปรียบเหมือน
บ้านหลังที่ 2 เป็นสถานที่สร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว 

5.2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ควรจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง           
เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร 

1. จัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมและสร้างสัมพันธภาพให้กับบุคลากรภายใน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร เช่น แข่งขันกีฬาสามัคคีระหว่างส่วน/ฝ่าย, ท าบุญ
ประจ าปี เป็นต้น 

 2. จัดการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา นอกสถานที่ให้กับบุคลากรศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  



 

  

บทท่ี 5 
สรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

ในการศึกษาเรื่อง ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร         
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์ศึกษาระดับความผูกพัน               
ในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร ปัจจัยส่วนบุคคล                  
และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน                  
ที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร            
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน และเพ่ือ                   
เสนอแนวทางเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
เขต ๘ ก าแพงเพชร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
เขต 8 ก าแพงเพชร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่ปฏิบัติงานในช่วง
เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 77 คน และน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 65 คน โดยใช้แบบสอบถาม                   
ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษา เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วน ามาประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
ด้วยข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ร่วมกับเครื่องค านวณ หาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่าง (Compare Mean)                     
สรุปผลได้ ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย   

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของ บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 65 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และ
เพศหญิง จ านวน13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 สังกัดส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จ านวน 35 คน                
คิดเป็นร้อยละ 53.8จ ฝ่ายบริหารทั่วไป จ านวน13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 
และส่วนฝึกอบรม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 ประเภทบุคลากรเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 37 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมาประเภทข้าราชการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 และประเภท
พนักงานราชการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.80 รองลงมา มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 มีอายุ 31 - 40 
ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 3.10                   
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช. จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี (ปวท./ปวส.)                 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.80 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 และจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 สถานภาพสมรส เป็นผู้สมรสแล้วจ านวน 50 คน            
คิดเป็นร้อยละ 76.90 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และสถานภาพ
หม้าย/อย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 – 35,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน25,001 – 30,000 
บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และรายได้เฉลี่ย               
ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มากกว่า 25 
ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21 – 25 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.70 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 – 10 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 16 – 20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ตามล าดับ  

2. ระดับความผูกพันของของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร 

บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  มีระดับความ
ผูกพันในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านความรู้สึก 
มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา ด้านความต่อเนื่อง มีความผูกพันอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนสุดท้ายด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีความผูกพันอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.13 ตามล าดับ 
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3. ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร แยกตามรายด้าน 

3.1 ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชรด้านความรู้สึก 

ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ด้านความรู้สึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 และหากพิจารณาเป็น               
รายข้อ พบว่า ข้อ 1. รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   
เขต 8 ก าแพงเพชร มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา ข้อ 3. รู้สึกพร้อมที่           
จะให้ความร่วมมือต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร โดยไม่มีความเคลือบแคลง
ใดๆ มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 และส่วนสุดท้าย ข้อ 2. ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของท่าน มีระดับความผูกพัน         
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35  

3.2 ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ในด้านความต่อเนื่อง 

 ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ในด้านความต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 และหากพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 6. ยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ต่อไป จนกว่าเกษียณอายุราชการ มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46 
รองลงมา ข้อ 5. ยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป 
เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนสุดท้าย 
ข้อ 4. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ให้ ในสิ่ งที่ ต้อง การมากกว่า                     
ศูนย์/ส านักงาน ที่อ่ืน มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 

3.3 ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ด้านบรรทัดฐานทางสังคม  

 ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ด้านบรรทัดฐานทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 และหากพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 9. มีความยินดีและพร้อมเสมอที่จะตอบแทนบุญคุณต่อ ยังคงอยากจะท างานกับ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม          
มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา ข้อ 8. ยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม มีความผูกพัน
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อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนสุดท้าย ข้อ 7. รู้สึกผิดหากย้าย/ลาออกจากของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร มีความผูกพันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 

4. ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

4.1 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า ปัจจัยด้านเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจัยประเภทบุคลากร ประเภท
อายุทุกช่วงอายุ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาทุกระดับ ปัจจัยด้านสถานภาพทุกสถานภาพปัจจัยด้านรายได้
ต่อเดือน และปัจจัยด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความผูกพัน            
ในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 ก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 

4.2 ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชรจ าแนกตามปัจจัยภายนอกประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน และ
ปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระดับระดับความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร พบว่า จากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Enter) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อระดับระดับความผูกพัน
ในองค์กรของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร มีค่าเป็นบวกและ              
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าสูงสุด (t = 6.299) รองลงมา
คือปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน (t =2.383) แสดงให้เห็นว่า บุคคลจะมีระดับความผูกพันมากที่สุด
มีผลจากลักษณะการท างาน หมายถึง หากบุคคลความเป็นอิสระส่วนตัวอย่างมากในงานและความ
หลากหลายในงาน จะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ ส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน                 
เป็นปัจจัยรองลงมา หากบุคคลความรู้สึกว่าตนมีบทบาทและความส าคัญต่อองค์การ ความคาดหวังที่จะ
ได้รับการตอบสนองจากองค์กร ความน่าเชื่อถือขององค์กร ความสามารถในการพ่ึงพาได้ขององค์กร 
ทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติต่อองค์กรเป็นส่วนเสริมให้ระดับความผูกพันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

5.1 จากผลการวิจัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร                  
ควรสร้างระดับความผูกพันในองค์กร ด้วยลักษณะงานที่ปฏิบัติ การมอบหมายงานให้หมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ตรงกับต าแหน่ง เพ่ือความสุขในการท างาน และโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

5.2 จากผลการวิจัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ควรสร้าง
ระดับความผูกพัน ด้านประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ
และทุ่มเทในการปฏิบัติ งานในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว                      
และทันต่อเหตุการณ์ 

5.3 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ควรจัดท าโครงการ/
กิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมและสร้างสัมพันธภาพให้กับบุคลากร และจัดการฝึกอบรม/สัมมนา 
ให้ความรู้กับบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 8 ก าแพงเพชร อยู่ในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามผลการวิจัยยังมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็น                 
ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ด้านระดับความผูกพัน  
บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร มีความผูกพัน                 

ในระดับมากที่สุดปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิด นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพัน                 
ต่อองค์กรของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส านักงานใหญ่ พบว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร             
ในภาพรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)          
มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก พัชราภรณ์ ศุภมั่งมี (2548) ความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ กรณีศึกษาบริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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2. ระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร แยกเป็นรายด้าน 

บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  มีระดับความ
ผูกพันในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านความรู้สึก                    
มีความผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา ด้านความต่อเนื่อง มีความผูกพันอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนสุดท้ายด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีความผูกพันอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย 4.13  

3. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความผูกพันของบุคลากรของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ค่าเฉลี่ยไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัย ปัจเจก ทัพพรหม (2550) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน  มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน วัชรี หวังนุช 
(2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและความคิดที่จะ
โยกย้ายสถานที่ท างาน กรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ พบว่า พนักงานที่มีเพศ และสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกัน  พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 214 คน ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย                
สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550) ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของข้าราชการ
พยาบาลโรงพยาบาลตากสิน พบว่าข้าราชการที่มี เพศ สถานภาพสมรส และระดับข้าราชการ (ซี)         
ที่ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นพวรรณ 
เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส านักงานใหญ่ 
พบว่า พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ที่ มีเพศ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสังกัด ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<0.05) ขัดแย้งกับงานวิจัย วรรัตน์ ไวยสารา (2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี ผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนราชินีบน พบว่า บุคลากรโรงเรียนราชินีบน การศึกษาพบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อความผูกพันขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
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3.3 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเภทบุคลากร ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) สอดคล้องกับ พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ระดับต าแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร แต่ขัดแย้งกับ สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550) 
ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของข้าราชการพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน                   
พบว่า ระดับข้าราชการ (ซี) ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ                     
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

3.4 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัย พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน           
ต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล คือ อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร กฤษณ์ จิตนุยา
นนท์ (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอัตรา
เงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ วรพันธ์ เศรษฐแสง (2548) ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล  พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย 
นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                    
ในส านักงานใหญ่ พบว่า พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ที่มี อายุ แตกต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 วัชรี หวังนุช (2550) ศึกษาเรื่อง                
การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างาน 
กรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ พบว่าพนักงานที่มีอายุ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน         
อรอุสา เกษรสังข์ (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในธนาคาร ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร พนักงานที่มี อายุ ที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน วรรัตน์            
ไวยสารา (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนราชินีบน ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ เชิ งเส้นตรงในทางบวกกับความผูกพัน  ได้แก่  อายุ  หมายถึ ง                     
หากตัวแปรอายุ เปลี่ยนไป 
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3.5 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัย สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550) ศึกษาเรื่องการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของข้าราชการพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน พบว่า ข้าราชการ
พยาบาลที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน  แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย 
อรอุมา ศรีสว่าง (2544) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเอกชน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่ามีนัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส านักงานใหญ่ พบว่า พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ที่มี 
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
วัชรี หวังนุช (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและ
ความคิดที่ จะโยกย้ายสถานที่ ท างาน กรณี ศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ  พบว่าพนักงานที่ มี               
ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

3.6 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพ ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัย วัชรี หวังนุช (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร 
แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างาน กรณีศึกษา
พนักงานโรงงานยาสูบ พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกัน
พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล                    
คือ สถานภาพสมรส ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ 
(2550) ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของข้าราชการพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน 
พบว่า ข้าราชการที่มี สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส านักงานใหญ่ พบว่าพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ที่มีสถานภาพ
การสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                  
ปัจเจก ทัพพรหม (2550) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร  ความผูกพันต่อ
องค์กรและพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกัน มีคความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
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3.7 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.05 (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัย สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550) ศึกษาเรื่องการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อองค์กรของข้าราชการพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน พบว่า ข้าราชการพยาบาล
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อัตราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับ
ความผูกพันต่องาน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย ปัจเจก ทัพพรหม (2550) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์กร  ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) พบว่าพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

3.8 ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระยะเวลาในการท างาน ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่าง              
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัย พิมพ์ชนก ทรายข้าว (2553) ปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคล ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552) 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงาน ร้านซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
พบว่าปัจจัย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความผูกพัน
ต่องาน แต่ขัดแย้งกับ งานวิจัย นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส านักงานใหญ่ พบว่าพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่                  
ที่มี อายุงาน แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
วัชรี หวังนุช (2550) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กรและ
ความคิดที่จะโยกย้ายสถานที่ท างาน กรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ พบว่าพนักงานที่มี ระยะเวลาใน
การท างานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อรอุสา เกษรสังข์ (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคาร ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในธนาคาร ไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร พนักงานที่มี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน             
ที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน วรรัตน์ ไวยสารา (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนราชินีบน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงใน
ทางบวกกับความผูกพัน  ได้แก่ ระยะเวลาการท างาน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ควรมอบหมายงานให้หมาะสมกับความรู้  ความสามารถตรงกับต าแหน่ ง           
เพ่ือความสุขในการท างาน และโอกาสความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 

 2 ควรส่งเสริมให้บุคคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือจาก
หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
มีประสิทธิภาพ และทุ่มเทในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมั่นใจ 
และเต็มความสามารถ 

3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือละลายพฤติกรรมและสร้างสัมพันธภาพให้กับ
บุคลากร และจัดการฝึกอบรม/สัมมนา ให้ความรู้กับบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชน                       
ผู้ประสบสาธารณภัยต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพ่ิมเติม ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร เช่น ภาระของงานที่
ปฏิบัติ การท างานเป็นทีม เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
และมีความเข้มแข็ง มุ่งม่ัน ส่งผลดีต่อประชาชนที่ประสบภัย  

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรกับบุคลากรสังกัด                   
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต อื่นๆ ต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ และมีความผูกพันในองค์กรมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร 

ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 

************************* 

ค าชี้แจง     
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.15) ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์             
ในการวิจัย 

ทั้งนี้  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน กรุณาท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความ           
ลงในช่องว่าง ที่ตรงกับตัวท่านและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
  ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อท่าน ข้อมูลจะถูกน ามาใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถยุติการให้ข้อมูลของท่าน
ได้ตลอดเวลาในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

นางจุฑามาศ ฝั้นชมภู 
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.15)  

 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ   

(     ) 1. ชาย    (     ) 2. หญิง 
 

1.2 สังกัด  
(     ) 1. ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ (     ) 2. ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 
(     ) 3. ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย (     ) 4. ส่วนฝึกอบรม 

(     ) 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป    
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1.3 ประเภทบุคลากร 

   (     ) 1. ข้าราชการ   (     ) 2. ลูกจ้างประจ า 

   (     ) 3. พนักงานราชการ    

1.4 อายุ 

 (     ) 1. 21 – 30 ปี   (     ) 2. 31 – 40 ปี 
(     ) 3. 41 – 50 ปี   (     ) 4. 51 – 60 ปี 

1.5 การศึกษา 

 (     ) 1. ประถมศึกษา   (     ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 

 (     ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. (     ) 4. อนุปริญญา (ปวท./ปวส.) 

 (     ) 5. ปริญญาตรี   (     ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี 

1.6 สถานภาพ 

 (     ) 1. โสด    (     ) 2. สมรส 

   (     ) 3. หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่   

1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

   (     ) 1. น้อยกว่า 15,000 บาท  (     ) 2. 15,001 – 20,000 บาท 

   (     ) 3. 20,001 – 25,000 บาท  (     ) 4. 25,001 – 30,000 บาท 

  (     ) 5. 30,001 – 35,000 บาท  (     ) 6. มากกว่า 35,000 บาท 

1.8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 

   (     ) 1. น้อยกว่า 5 ปี   (     ) 2. 6 – 10 ป ี

   (     ) 3. 11 – 15 ปี   (     ) 4. 16 – 20 ปี 

   (     ) 5. 21 – 25 ปี   (     ) 6. มากกว่า 25 ปี 
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ตอนที่  2  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าท่านมีพฤติกรรมต่อข้อความใน      

แต่ละข้อมากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย   ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริง 

มากที่สุด  (5) หมายถึง เป็นปัจจัยในระดับมากท่ีสุด 
มาก     (4) หมายถึง เป็นปัจจัยในระดับมาก 
ปานกลาง (3) หมายถึง เป็นปัจจัยในระดับปานกลาง 
น้อย    (2) หมายถึง เป็นปัจจัยในระดับน้อย 

น้อยท่ีสุด  (1) หมายถึง เป็นปัจจัยในระดับน้อยที่สุด 

2.1 เจตคติและพฤติกรรมต่อความผูกพันในองค์กร 

เจตคติและพฤติกรรมต่อความผูกพันในองค์กร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
(1) 

ท่านโปรดพิจารณาว่าพฤติกรรมด้านความผูกพันด้านความรู้สึกเหล่านี้ของท่านอยูใ่นระดับใด 
2.1.1 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
     

2.1.2 ท่านรู้สึกว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8   
ก าแพงเพชร เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของท่าน 

     

2.1.3 ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมจะให้ความร่วมมือต่อศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร โดยไม่มีความ     
เคลือบแคลงใดๆ 

     

ท่านโปรดพิจารณาว่าพฤติกรรมด้านความผูกพันด้านความต่อเนื่องเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด 

2.1.4 ท่านคิดว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
ให้ในสิ่งที่ท่านต้องการมากกว่า ศูนย์/ส านักงาน ที่อ่ืน 

     

2.1.5 ท่านยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

     

2.1.6 ท่านยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร ต่อไป จนกว่าเกษียณอายุราชการ 
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เจตคติและพฤติกรรมต่อความผูกพันใน
องค์กร 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่ 
สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ี 
สุด 
(1) 

ท่านโปรดพิจารณาว่าพฤติกรรมด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคมเหล่านี้ของท่านอยู่ใน
ระดับใด 

2.1.7 ท่านรู้สึกผิดหากท่านย้าย/ลาออกจาก
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 
8 ก าแพงเพชร  

     

2.1.8 ท่านยังคงอยากจะท างานกับศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร ต่อไป เนื่องจากได้รับ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

     

2.1.9 ท่านมีความยินดีและพร้อมเสมอที่จะ
ตอบแทนบุญคุณต่อ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

     

2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที ่
สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที ่
สุด 
(1) 

ท่านโปรดพิจารณาว่าพฤติกรรมทางปัจจัยด้านลักษณะงานเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด 
2.2.1 ท่านมีความเข้าใจต่องานที่ท่านท าเป็นอย่างดี      
2.2.2 ท่านรู้สึกว่า ท่านมีความอิสระในการท างาน      
2.2.3 ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความหลากหลาย      
2.2.4 ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความท้าทาย      
2.2.5 ลักษณะงานของท่านมีโอกาสได้ติดต่อกับบุคคลทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 
     

2.2.6 ท่านมีความคาดหวังที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง/เลื่อน
เงินเดือนดีเด่น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กร 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่ 
สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ี 
สุด 
(1) 

ท่านโปรดพิจารณาว่าพฤติกรรมทางปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด 
2.2.7 ท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านมีบทบาทและ

มี  ความส าคัญต่อศูนย์ป้องกันและ
บรรเทา                 สาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร 

     

2.2.8 ท่านรู้สึกว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้
อย่างเหมาะสม 

     

2.2.9 ท่านมีความรู้สึกว่าศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร
สามารถพ่ึงพาได้ 

     

2.2.10 ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน      
2.2.11 ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
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ตอนที่  3   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ความผูกพัน 

3.1   ท่านคิดว่า บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร 
จ าเป็นต้องมีความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่เพราะอะไร 
               .  
        
               .  
         

3.2  ท่านคิดว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร ควรจัดกิจกรรม
อย่างไรบ้าง เพ่ือสร้างเสริมความผูกพันให้กับบุคลากร 
               .  
        
               .  
        

3.3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างให้บุคคล มี “ความผูกพันต่อองค์กร” 
               .  
        
               .  
       
              

      

**ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย** 



 

  

                                                                                
ประวัติผู้วิจัย 

 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางจุฑามาศ  ฝั้นชมภู 

วัน เดือน ปีเกิด  3  กุมภาพันธ์  2513  

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
                       ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ต าแหน่ง   นายช่างโยธาอาวุโส 

สถานที่ท างาน             ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ก าแพงเพชร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


