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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสังกดั

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 2) ศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของ

บุคลากรในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 3) เปรียบเทียบระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 4) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

บุคลากรในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประชากรเป็นบุคลากรท่ี

ปฏิบติังานภายใตส้ังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จาํนวน 71 คนสถิติ

ท่ีใช้ คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) 

ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วย  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ 

 ผลการวิจยั พบวา่ ประชากรมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ดา้นระบบผลตอบแทน และด้านนโยบายการบริหาร ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียลาํดบัสุดทา้ย คือ ด้าน

กา้วหน้าในอาชีพ และมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความจงรักภกัดีและการอุทิศตน รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรม ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นทศันคติ นอกจากน้ียงัพบว่า ประชากรท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระดบัเงินเดือน

ต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 1 โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราช เขต 1 ไดร้้อยละ 66.1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์

ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นนโยบายการบริหาร 
 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร, บุคลากร, สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

Abstract 
 

 The research aimed to 1) investigate the level of working satisfaction of the personnel in Primary 

Educational Service Area Nakorn Sri Thammarat Office 1, 2) observe the organizational commitment of 

the personnel, 3) compare the level of organizational commitment of the personnel which classifies 

accordingly to the personal factors, and 4) study the working satisfaction which influences the 

organizational commitment of the personnel. Participants were 71 personnel who work at the Primary 

Educational Service Area Nakorn Sri Thammarat Office 1. The statistical tools were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test and F-test with One-Way ANOVA, and Multiple Linear Regression.  

 The research found that the samples reflected a high level toward working at the Primary 

Educational Service Area Nakorn Sri Thammarat Office 1. Employment security was the most satisfactory 

factor followed by the working environment factor, compensation factor, and operational policy factor. 

However, career advancement was the least concern. Also, there was a high level of organizational 

commitment. Loyalty and dedication were the main factor followed by behavior, and attitude, respectively. 

What is more, the variation of genders, educational level, and salary of the personnel in the Primary 

Educational Service Area Nakorn Sri Thammarat Office 1 reflected various levels of the organizational 

commitment as the statistically significant level at .01. Moreover, the working satisfaction could forecast 

66.1% of the organizational commitment of the Primary Educational Service Area Nakorn Sri Thammarat 

Office 1 as the statistically significant level at .01. The variations that can significantly forecast were 

employment security and operational policy. 
 

Key Words: Working Satisfaction, Organizational Commitment, Personnel, Primary Educational Service 

Area Office 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ความสาํคญัท่ีจะทาํใหอ้งคก์รต่างๆ สามารถรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ร

ต่อไปได ้แต่ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งคิดอยูเ่สมอ คือ การพฒันาแบบใด เพื่อส่งเสริมกบัส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้พนกังาน

ในองคก์รเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร เพราะการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความสาํคญัจะตอ้งใชเ้วลาในการคดัเลือก



3 

และการพฒันาบุคลากรใหม่ๆ เพื่อท่ีจะนาํมาทดแทนกบัพนกังานท่ีสูญเสียไป ซ่ึงอาจจะทาํใหก้ารปฏิบติังาน

และประสิทธิภาพจากการทาํงานขององคก์รลดลง องคก์รจะตอ้งมีการเสริมสร้างให้พนกังานเกิดความผกูพนั

ในองคก์ร ใหมี้การยอมรับเป้าหมายกบันโยบายขององคก์ร พร้อมท่ีจะปฏิบติังานอยา่งสุดความสามารถ เพื่อ 

ให้บรรลุเป้าหมายขององคก์รตามท่ีกาํหนดไว ้จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการรักษาพนกังานขององคก์รไว ้

ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รจะทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการแสดงออกเชิงบวกต่อองคก์ร พนกังานจะสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความผกูพนัในองคก์ร ทาํใหก้ารเกิดความขดัแยง้ลดนอ้ยลง และ

มีการปฏิบติังานกบัองคก์รไดเ้ป็นเวลาอนัยาวนานต่อไป (ธนยทุธ  บุตรขวญั, 2554) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสงักดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1.  บุคลากรในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ท่ีมีลกัษณะ

ประชากรณ์แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในสังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
 

ขอบเขตของการวจัิย  

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

บุคลากรในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ซ่ึงตวัแปรอิสระและตวั

แปรตาม ดงัน้ี 

  ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน 

และประสบการณ์การทาํงาน   

  ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ประกอบด้วย ด้านระบบผลตอบแทน ด้านนโยบายการ

บริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นกา้วหนา้ในอาชีพ 
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  ตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความ

จงรักภกัดีและการอุทิศตน 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานภายใตส้ังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 71 คน 

 3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

   พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 4. ขอบเขตดา้นเวลา  

  ระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2563 โดยระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็ รวบรวมขอ้มูล 1 สปัดาห์ 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 
 

แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

กานดา จนัทร์แยม้ (2556) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึก

รวมของพนกังานท่ีมีต่องานในทางบวก ซ่ึงการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นการศึกษาทศันคติ 

หรือความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม (2558) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์รไวว้่า หมายถึง ลกัษณะ

ความตั้งใจของพนกังานท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี ในการกระทาํเพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร มีความปรารถนา

ท่ีจะอยูก่บัองคก์รตลอดไป รวมทั้งระดบัความมากนอ้ย ของความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร หรือความจงรักภกัดี

ท่ีมีต่อองคก์ร และยอมรับเป้าหมายของ องคก์ร ตลอดจนการมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รดว้ย 
 

งานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

อภิวฒัน์  สาระโพธ์ิ (2557) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา ใน

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศึกษา พบวา่ 1) ระดบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

สุรีรัตน์  ศุภนาม (2561) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของครูในเขตอาํเภอวงัสมบูรณ์ สังกัด

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการศึกษา พบวา่ 1) ความผกูพนัต่อองคก์ารของ

ครูในเขตอาํเภอวงัสมบูรณ์ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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วธีิดาํเนินการวจัิย 
 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายใต้สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 71 คน โดยผูว้ิจยัทาํการเกบ็ขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่   

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (Check 

List) จาํนวน 6 ขอ้   

ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร เป็นคาํถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 25 ขอ้     

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั (Rating Scale) จาํนวน 15 ขอ้ 

 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 1. ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํรา ส่ิงพิมพต่์าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม และเสนออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยงานวิจัย เพื่อพิจารณา 

(Validity) และให้คาํแนะนํา พร้อมแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นนําเสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

  2.1 นายวฒัสัน  สร้างดาํรงคุณ ตาํแหน่งงาน รองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  

  2.2 นางสาวอญัชลี  นามสนธ์ิ ตาํแหน่งงาน รองผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

  2.3 นางรัตนาวรรณ์ แดงขาว ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ์

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 3. ผูว้ิจยันาํผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ

ภาษาไดค่้า IOC ซ่ึงแต่ละขอ้จะตอ้งมีค่า 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือเป็นท่ียอมรับได ้นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

แกไ้ขแลว้ไปเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัอีกคร้ัง 

 4. ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทาํการทดลองใช้ กับกลุ่มบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีจะทาํการวิจยั จาํนวน 30 ตวัอยา่ง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดย

ใชว้ิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟาของครอนบาค (α-Coefficient)  
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 4. จากการทดสอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ได้ค่า α-

Coefficient เท่ากบั .935 ส่วนแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร ไดค่้า α-Coefficient 

เท่ากบั .877 โดยถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือตามหลกัสถิติ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ติดต่อขอจดหมายรับรองจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ถึงผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 เพื่อแนะนาํตวัและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอ

ความร่วมมือเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 2.  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ภายใต้สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 รวบรวมขอ้มูลเป็น 2 

ช่วงเวลา 09.00 –12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. โดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 1 สปัดาห์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ใชว้ิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2.  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชว้ิเคราะห์ประเมินระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

และความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที และทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อ

เปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  
 

ผลการวจัิย 
 

 1. ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.01 มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 

60.56 โดยมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.56 ซ่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.66 มี

ระดบัเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.97 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทาํงาน 21 – 30 

ปี คิดเป็นร้อยละ 40.85 

 2. ประชากรมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.01) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ( X = 4.21) รองลงมา คือ ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ( X = 4.05) ดา้นระบบผลตอบแทน ( X = 3.97) ดา้นนโยบายการบริหาร ( X = 

3.93) และดา้นกา้วหนา้ในอาชีพ ( X = 3.87) 
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 3. ประชากรมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความจงรักภักดีและการอุทิศตน ( X = 4.60) รองลงมา คือ ด้าน

พฤติกรรม ( X = 4.43) และดา้นทศันคติ ( X = 4.19) 

 4. การเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 

การเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จาํแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล (N=71) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ความผกูพนัต่อองคก์ร 

เพศ 2.996** 

อาย ุ 1.006 

สถานภาพ 1.077 

ระดบัการศึกษา 12.226** 

ระดบัเงินเดือน 5.603** 

ประสบการณ์การทาํงาน 1.899 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

  จากตาราง 1 พบว่า ประชากรท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระดบัเงินเดือนต่างกนั มีระดบัความ

ผูกพนัต่อองค์กรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจองท่ีพกัในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผา่นระบบออนไลน์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 (N=71) 

ตัวแปร B S. E. Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.270 0.287  4.430 .000 

ดา้นระบบผลตอบแทน (X1) .072 0.070 .107 1.022 .311 

ดา้นนโยบายการบริหาร (X2) .311 0.084 .361 3.717 .000** 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X3) .148 0.092 .186 1.621 .110 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน (X4) .311 0.083 .388 3.740 .000** 

ดา้นกา้วหนา้ในอาชีพ (X5) .072 0.067 0.104 1.073 .287 

R = .813,  R2 = .661,  R2
adj = .635,   F = 25.342,  Sig = .000 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 2 พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงในการทาํงาน และดา้นนโยบาย

การบริหาร มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยสามารถอธิบายระดบัการมีอิทธิพล ไดร้้อยละ 66.1 ซ่ึงสามารถเขียนสมการได ้

ดงัน้ี 

สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.270+.311X4 +.311X2 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  = .388X4 +.361X2 

  

อภิปรายผล 
 

 1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

  ประชากรมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรี 

แข็งแรง (2557) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ    

(ศุภพิพฒัน์รังสรรค)์ สังกดัสํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพฒัน์-รังสรรค)์ สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  พิจารณาตามแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 

  1) ดา้นระบบผลตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพชัรี 

แขง็แรง (2557) ศึกษาการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 

(ศุภพิพฒัน์รังสรรค)์ สังกดัสํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพฒัน์-รังสรรค)์ สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก 

  2) ดา้นนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของดารินทร์ 

พลวารินทร์ (2555) ศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารการศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

ทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี การศึกษากาญจนบุรี ดา้นนโยบายและการ

บริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของมณชยา ศานต์ิสุทธิกุล (2557) ศึกษาความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครูโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สาํนกังานเขตพื้นท่ี
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การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติัของครูเอกชน ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  4) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความพึงพอใจใน การปฏิบติังาน

ของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัสระแกว้ ดา้นความมัน่คงในงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  5) ดา้นกา้วหนา้ในอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิวฒัน์  

สาระโพธ์ิ (2557) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา ในสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรทางการศึกษา ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 

  ประชากรมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาสุรีรัตน์  ศุภนาม 

(2561) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของครูในเขตอาํเภอวงัสมบูรณ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของครูในเขตอาํเภอวงัสมบูรณ์ 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  พิจารณาตามแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 

  1) ด้านทศันคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกับการศึกษาของพิมพรรณ คาํปา 

(2560) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการครู โรงเรียนในอาํเภอธญับุรี สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษา พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการครูโรงเรียนในอาํเภอ

ธญับุรี สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ขา้ราชการครูมีระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรู้สึก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  2) ด้านพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของภูริวิชญ์  โท

สุรินทร์ (2561) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั ความผกูพนัองคก์รของขา้ราชการ

ครูโรงเรียนในสาํนกังานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

ขา้ราชการครู ดา้นความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  3) ดา้นความจงรักภกัดีและการอุทิศตน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของสุรีรัตน์  ศุภนาม (2561) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของครูในเขตอาํเภอวงัสมบูรณ์ สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพนัต่อองคก์รของครูในเขตอาํเภอ

วงัสมบูรณ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความจงรัก ภกัดี โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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 3. การเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

  ประชากรท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกนกวรรณ แอ่นศรี 

(2555) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา สังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชร

จินดาท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

  ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิรุฒิ พิมภา

สูง (2562) การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการครู สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัพะเยา การเปรียบเทียบ

ความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการครู สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัพะเยา จาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า

โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

  ประชากรท่ีมีระดบัเงินเดือน ต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุพรรณี 

มาศเมฆ (2558) ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร ผลการ

เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของวิทยาลยัเทคโนโลยีสถาปัตยน์คร พบว่า บุคลากรของวิทยาลยั

เทคโนโลยสีถาปัตยน์คร ท่ีมีระดบัรายได ้ต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  นอกจากน้ียงัพบวา่ ประชากรท่ีมีอาย ุสถานภาพ ต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รในสงักดั

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของพรรัตน์ ทองมี (2559) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ 

ผลการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์รของโรงเรียนเทศบาลวดัมเหยงคณ์ พบว่า บุคลากรของโรงเรียน

เทศบาลวดัมเหยงคณ์ ท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรส แตกต่างกนั พบว่ามีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ไม่

แตกต่างกนั 

  ประสบการณ์การทาํงาน ต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของยพุา กิจ

ส่งเสริมกุล (2559) ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความผูกพนัต่อองค์กรของครูและ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนั 

 4. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในสงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรใน

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (Y) ได ้ร้อยละ 66.1 (R2= .661) 
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สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศศิธร สอนสมนึก (2558) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้าํและความพึงพอใจในการทาํงาน

ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผล

การศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในงานสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผูกพนัต่อองคก์รไดร้้อยละ 40 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนใหก้บับุคลากร สร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กบัผูร่้วมงาน สร้างส่ิงแวดลอ้มการทาํงานให้สะอาด และน่าอยู ่ร่วมกนัสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีทาํงาน

ใหเ้กิดบรรยากาศท่ีน่าทาํงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสาํนกังาน ถูกสุขลกัษณะ การจดัระบบสวสัดิการ

สงัคมควรใหเ้หมาะกบัประชากร พิจารณาความสามารถในการเล่ือนตาํแหน่งเพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 

 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 บรรยากาศในการทาํงานท่ีบุคลากรตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีหวัหนา้งานไม่ควรมองขา้ม แต่

ควรใส่ใจและหยิบยื่นโอกาสท่ีดีในการสร้างสรรคค์วามตอ้งการเหล่านั้นให้เป็นจริงมากข้ึน สร้างความพึง

พอใจจะส่งผลใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข มีผลต่อประสิทธิภาพของการทาํงาน  

 ดา้นความจงรักภกัดีและการอุทิศตน ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีไม่

ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม และไม่เพิกเฉยต่อการกระทาํส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และอยูร่่วมกนัดว้ยดี 
 

ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร โดยนาํ   ตวัแปรอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนือจากการวิจยัคร้ังน้ีมาทาํการศึกษาเพิ่มเติม ซ่ึงจะเพิ่มพูนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํไป

พฒันาการทาํงานของบุคลากรในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  2. ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ใน

เขตการศึกษาอ่ืนๆ บา้ง 
  

เอกสารอ้างองิ 
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