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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานและความ
ภกัดีต่อองค์กรกบัประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดมหาสารคาม 
The Relations of the Satisfaction of the Officers with Work 

Performance and Organizational Commitment with the 
Performance Efficiency in the Sub-District Administrative 

Organizations in Maha Sarakham Province 
 

คนางค์  ภถูมดี 1 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นี เ้พ่ือศึกษา 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความภักดีต่อองค์กร และ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และ 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน และความภักดี
ต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 
กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 364 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบ
เพียร์สนั ผลการวิจยั พบวา่  
 1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.66) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (X = 
3.75) ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ( X = 3.72) ด้านความมั่นคงในงาน (X = 3.72) ด้าน
ความก้าวหน้า (X = 3.67) ด้านการปกครองบงัคบับญัชา (X = 3.65) ด้านสภาพการท างาน (X = 3.64) 
ด้านเงินเดือน ( X = 3.63) ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ( X = 3.62) ด้านความรับผิดชอบ ( X = 3.60) 
และด้านนโยบายและการบริหารงาน (X = 3.59) ตามล าดบั 

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
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 2. ระดบัความภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.68) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านจิตใจ (X = 3.70) ด้านความ
ภกัดีตอ่องค์กรด้านบรรทดัฐาน (X = 3.69) ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านความคงอยู่ (X = 3.66) และด้าน
ความภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤตกิรรม (X = 3.65) ตามล าดบั 

 3. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.90) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี  ้ด้านกระบวนการปฏิบตัิงาน ( X = 3.93) 
ด้านความพอใจของทุกฝ่าย ( X = 3.90) ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร ( X = 3.89) และด้านการ
บรรลเุปา้หมายความส าเร็จ (X = 3.87) ตามล าดบั 
 4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคามอยูใ่นระดบัปานกลาง (rxy= .470) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 5. ความภักดีต่อองค์กรมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy= .536) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ค ำส ำคัญ:  ความพึงพอใจ, ความภกัดี, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) find the satisfaction of the officers with work 
performance, and organizational commitment with the job performance efficiency in the Sub-
District Administrative Organizations in Maha Sarakham Province, and to analyze the relations of 
the satisfaction with work performance and organizational commitment with the performance 
efficiency of the officers in the Sub-District Administrative Organizations in Maha Sarakham 
Province. The samples were three hundred and sixty four officers of the Sub-District 
Administrative Organizations in Maha Sarakham Province. The instrument was a questionnaire. 
The statistics used were mean, standard deviation and Pearson’s Correlation Coefficient. The 
research findings were as follows:    
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 1. The findings showed that the average level of the satisfaction with the work 
performance of the officers in the Sub-District Administrative Organizations in Maha Sarakham 
Province was high ( X = 3.66) . Ten high rated areas of the satisfaction were recognition ( X = 
3.75), achievement ( X = 3.72), security ( X = 3.72), advancement ( X = 3.67), supervision ( X = 
3.65), working conditions (X = 3.64), salary (X = 3.63), work itself  (X = 3.62), responsibility (X
= 3.60), and company policy and administration (X = 3.59) respectively. 
 2. The findings indicated that the average level of the organizational commitment of the 
officers was high ( X = 3.68) . Four high rated areas of the organizational commitment were 
mental commitment ( X = 3.70) , existence of organizational commitment ( X = 3.66) , and 
behaviorism commitment on the organization (X = 3.65) respectively. 
 3. The findings also indicated that the efficiency of job performance of the officers in the 
Sub-District Administrative organizations in Maha Sarakham Province was high ( X = 3.90). Four 
high rated areas of the job performance efficiency were work process ( X = 3.93), satisfaction of 
all staff ( X = 3.90), resource provision ( X = 3.89), and achievement ( X = 3.87). 
 4. The findings indicated that the satisfaction was significantly related to the work 
performance efficiency of the officers in the sub-district administrative organizations in Maha 
Sarakahm at the .05 level. The index of job performance efficiency was moderate (rxy= .470). 
 5. The organizational commitment was significantly related to the job performance 
efficiency of the officers at the .05 level.  The relations of the organizational commitment and job 
performance efficiency was moderate (rxy= .536). 
 
Keyword:  Complacency, Loyalty, Performance 
 
บทน า 
 แนวคิดการพฒันาองค์กรในปัจจบุนัเช่ือว่า การท่ีคนมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กรมีขวญัก าลงัใจใน
การท างาน และมีความพงึพอใจในการท างาน เป็นพลงัท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนองค์กรให้ประสบความส าเร็จ
ได้ตามเป้าหมายท่ีองค์กรตัง้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์, 2548) ความพึงพอใจในการ
ท างาน แบง่ออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจยัจงูใจ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนบัถือ 
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า และปัจจยัค า้จุน ได้แก่ เงินเดือน นโยบาย
และการบริหารงาน สภาพการท างานความมัน่คงในงาน และการปกครองบงัคบับญัชา ดงันัน้ หากองค์กร
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สามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐานดงักล่าวเหล่านีไ้ด้ ก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ความพึงพอใจในการท างานอนัก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างต่อเน่ืองมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่องค์กรสงูสดุ 
 ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรมีทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กรตอ่สถานท่ีท่ีตนปฏิบตังิานอยู่รวมถึงการทุ่มเทและอทุิศตนให้กบัองค์กรมีความพงึพอใจในการท างาน 
ผลงาน วัฒนธรรม รู้สึกรักมีความผูกพันต่อองค์กรและปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไปด้วยความเต็มใจ
ประกอบด้วย ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์กร ด้านการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร 
ด้านการมีความรักและศรัทธาตอ่องค์กรและด้านการช่วยประชาสมัพนัธ์องค์กร 
 ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน เกิดขึน้เม่ือบคุคลมีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิงานนัน้ ให้บรรลผุลตาม
เปา้หมายขององค์กร ผลงานท่ีได้มีคณุภาพ ถกูต้อง มีวิธีการท างานหรือน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข้ามาชว่ย
เพิ่มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ได้อย่างคุ้มคา่ สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ และตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบตัิงาน ด้านการจดัหาและใช้ทรัพยากรและด้านความพงึพอใจของทกุฝ่าย 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท่ีส าคัญของผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ 
เน่ืองจากประสิทธิภาพการปฏิบตัิในองค์กรถือเป็นหัวใจส าคญัของการน าองค์กรไปสู่ความส า เร็จ ดงันัน้ 
หากองค์กรใดสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบตัิงานได้ การบริหารงานของ
องค์กรจะสามารถบรรลเุปา้หมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัมหาสารคาม มีบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในเกือบทกุด้าน ไม่วา่จะเป็นด้านเศรษฐกิจสงัคม ด้านการเมืองการปกครอง 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน แต่ยังมีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีในสายตาของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง
ปัญหาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อองค์กร การสร้างสมัพันธ์ของบุคคลกับองค์กรให้เกิดความพึง
พอใจในการท างาน ช่ืนชมองค์กร เต็มใจ เสียสละ ทุ่มเทให้กับการท างาน การได้รับการยอมรับนบัถือจาก
ผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ในความภักดีต่อองค์กร คือ ความรับผิดชอบงานในหน้าท่ีประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย การได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือน ความมั่นคงในงาน ความสามารถของ
ผู้บงัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือยุติธรรมในการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน คือ การ
ปฏิบตัิงานให้บรรลผุลตามเปา้หมายขององค์กร ผลงานท่ีได้มีคณุภาพและมีความถกูต้อง ดงันัน้การจดัการ
และการบริหารองค์กรท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพยงัคงต้องปรับปรุงแก้ไขและพฒันาอีกมาก จากเหตผุลข้างต้น 
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความภักดีต่อองค์กรกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาจะ
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เป็นข้อสนเทศส าหรับผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการท างานและความภักดี
ต่อองค์กรให้เกิดขึน้กับองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดมหาสารคาม อันส่ งผลต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบตังิานของพนกังาน องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่องค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดัมหาสารคามตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ความภกัดีตอ่องค์กร และประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ความภกัดีตอ่องค์กรและ
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 ความพงึพอใจในปฏิบตังิาน ความภกัดีตอ่องค์กร และประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังาน
องค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   1.1 ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
   1.2 ความภกัดีตอ่องค์กร 
   1.3 ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
   2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2556 จ านวน 4,041 คน กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 364 คน โดยใช้สตูรการค านวณตามวิธีของ 
ทาโร่ยามาเน ่(Yamane, 1973) 
  3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี: องค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 
      4. ขอบเขตด้านระยะเวลา: 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความภักดีต่อองค์กร กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม ผู้วิจยัได้ศกึษา
และรวบรวมแนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
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 1. ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ความรู้สึกท่ีภาคภูมิใจหรือทัศนคติท่ีดีติท่ีดี มีสุขใจ เต็มใจ 
และความยินดีของบคุคลท่ีมีตอ่การปฏิบตังิานในหนว่ยงาน ได้แก่ 
  1.1 ด้านความส าเร็จในการท างานของบคุคล คือ พนกังานปฏิบตังิานสามารถแก้ไขปัญหาตา่ง 
ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัหนว่ยงานได้ทนัตอ่เวลาและเหตกุารณ์ 
  1.2 ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ การปฏิบตัิงานและการมีผลงานเป็นท่ีได้รับการยอมรับ
จากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
  1.3 ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  การได้ รับผิดชอบงานท่ี มีลักษณะตรงกับความ รู้
ความสามารถ 
  1.4 ด้านรับผิดชอบ การมีอ านาจการตดัสินใจในงานท่ีท าอย่างเต็มท่ี ในการปฏิบตัิงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
  1.5 ด้านความก้าวหน้า พนักงานได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
และศกึษาดงูานเพื่อเพิ่มพนูความรู้ 
  1.6 ด้านการปกครองบังคับบัญชา การติดต่อประสานงานและความสนิทสนมเป็นกันเอง
ระหวา่งผู้บงัคบับญัชากบัพนกังาน 
  1.7 ด้านนโยบายและการบริหารงาน องค์กรมีการก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีมีความ
ชดัเจนและสามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ 
  1.8 ด้านสภาพการท างาน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการท างานมีความ
สะดวกสบายและเอือ้ตอ่การปฏิบตังิาน 
  1.9 ด้านเงินเดือน รายได้ท่ีได้รับมีความเหมาะสมคุ้มค่ากบัปริมาณงานและระยะเวลาในการ
ปฏิบตังิานและเพียงพอตอ่การด ารงชีวิต 
  1.10 ด้านความมัน่คงในงาน การไมถ่กูกลัน่แกล้ง หรือถกูใสร้่ายจากผู้บงัคบับญัชา 
 2. ความภักดีต่อองค์กร ความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
สถานท่ีท่ีตนปฏิบตังิานอยู ่ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านความภักดีต่อองค์กรด้านจิตใจ เป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุด หากมีผู้ ใดกล่าวร้ายต่อองค์ 
พนกังานจะชีแ้จง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องและจะทุม่เทอทุิศตนให้กบัองค์กร 
  2.2 ด้านความภักดีต่อองค์กรด้านความคงอยู่ การให้ความสนใจต่อการพัฒนาและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารสว่นต าบลการเช่ือมัน่และยอมรับในเปา้หมายและคา่นิยมขององค์กร  
  2.3 ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านบรรทดัฐาน พนกังานยินดีอทุิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอนั
จะเกิดขึน้กบัองค์กรและเกิดความจงรักภกัดีตอ่องค์กรของตนเอง 
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  2.4 ด้านความภักดีต่อองค์กรด้านพฤติกรรม การเต็มใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการ
ท างาน เพ่ือชว่ยให้องค์การบริหารสว่นต าบลประสบความส าเร็จ เปา้หมาย 
 3. ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน การท่ีบุคคลมีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิงานนัน้ให้บรรลุผลได้ตรง
ตามเปา้หมายขององค์กรและทนัระยะเวลาท่ีก าหนด ผลงานท่ีได้มีคณุภาพและความถกูต้อง 
  3.1 ด้านการบรรลเุปา้หมายความส าเร็จ มีการจดัล าดบัความส าคญัของงานเพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ด้านกระบวนการปฏิบตังิาน การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
ท่ีชดัเจน 
  3.3 ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยั
สนบัสนนุให้ผลการปฏิบตังิานได้ตามแผนงานท่ีก าหนด 
  3.4 ด้านความพอใจของทุกฝ่าย การได้ รับการยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานจาก
ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 4,041 คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 364 คนโดยการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ แบ่งตาม
สดัสว่นร้อยละของประชากรแตล่ะอ าเภอ ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
   ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบุคคลของบคุลากรของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในจงัหวดัมหาสารคาม 6 ข้อ 
   ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 10 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับ
นบัถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีท า ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ด้าน
การปกครองบงัคบับญัชา ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านคา่จ้างเงินเดือน และด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน 40 ข้อ 
   ตอนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความภักดีตอ่องค์กรของพนกังานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 4 ด้าน คือ ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านจิตใจ ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้าน
ความคงอยู ่ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านบรรทดัฐาน และด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤตกิรรม 16 ข้อ 
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   ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 4 ด้าน คือ ด้านการบรรลเุป้าหมายความส าเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบตัิงาน 
ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร และด้านความพอใจของทกุฝ่าย 16 ข้อ 
  2. ขัน้ตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
   2.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด
และสร้างแบบสอบถาม 
   2.2 ก าหนดขอบเขตและเนือ้หาในการตัง้ค าถาม เพ่ือให้สามารถตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิ 
 2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วน าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง 
เนือ้หา 
 2.5 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อค าถาม แต่ละข้อแล้วน ามาวิเคราะห์ดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามของการวิจยัด้วยคา่ IOC (สมนกึ ภทัทิยธนี, 2546) 
   2.6 วิเคราะห์ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์ของการวิจยัด้วยค่า IOC 
ซึง่งานวิจยันีมี้คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
   2.7 น าแบบสอบถามมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มเตมิ 
    2.8 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มทดลอง ซึ่งมิใช่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ได้แก่ พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 40 คน 
    2.9 ท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
     2.9.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยเทคนิค Item-Total 
Correlation ซึ่งด้านความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ได้คา่อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .2684-.6692 ด้าน
ความภักดีต่อองค์กร ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .3157-.6009 และด้านประสิทธิภาพการ
ปฏิบตังิาน ได้คา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง .2137-.6197 (ฉตัรศริิ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) 
     2.9.2 น าข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (สมนกึ ภทัทิยธนี, 2546) 
ซึง่งานวิจยันีมี้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .950 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม 
โดยใช้คา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ 



สยามวิชาการ ปีที่ 17 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 29  สิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.2, Issue 29, August 2016 – December 2016 

 

 
 

- 39 - 

  2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเทียบกบัเกณฑ์ 
  3. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกบัเกณฑ์ 
  4. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกบัเกณฑ์ 
  5. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ 
เพียร์สนั 
  6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์
สนั 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ร้อยละ โดยใช้สตูร (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545) 
  2. คา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2544) 
  3. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูร (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545) 
  4. คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ, 2548) 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจยั พบวา่ 
  1. ข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 55.77 สถานภาพสมรส จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 63.19 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 68.68 อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 -
20,000 บาท จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 51.65 ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 6 ปี จ านวน 137 
คน คดิเป็นร้อยละ 37.64 และประเภทพนกังานปฏิบตักิาร จ านวน 186 คน คดิเป็นร้อยละ 51.10 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นเก่ียวกบัระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน 
องค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคามดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของ
พนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม  
 

ความพงึพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

X  
 

S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ด้านความส าเร็จในการท างานของบคุคล 3.72 0.72 มาก 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 3.75 0.77 มาก 
3. ด้านลกัษณะของงานท่ีปฎิบตัิ 3.62 0.75 มาก 
4. ด้านความรับผิดชอบ 3.60 0.74 มาก 
5. ด้านความก้าวหน้า 3.67 0.68 มาก 
6. ด้านการปกครองบงัคบับญัชา 3.65 0.81 มาก 
7. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 3.59 0.76 มาก 
8. ด้านสภาพการท างาน 3.64 0.84 มาก 
9. ด้านเงินเดือน 3.63 0.82 มาก 
10. ด้านความมัน่คงในงาน 3.72 0.82 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.77          มาก 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.66) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทกุด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงันี ้ด้านการได้รับการยอมรับนบั
ถือ (X  = 3.75) ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล (X  = 3.72) ด้านความมั่นคงในงาน (X  = 
3.72) ด้านความก้าวหน้า (X  = 3.67) ด้านการปกครองบงัคบับญัชา (X  = 3.65) ด้านสภาพการท างาน   
(X  = 3.64) ด้านเงินเดือน (X  = 3.63) ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบตัิ ( X  = 3.62) ด้านความรับผิดชอบ   
(X  = 3.60) และด้านนโยบายและการบริหารงาน (X  = 3.59) ตามล าดบั 
  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัความภักดีต่อองค์กรของพนักงานองค์การ
บริหารสว่นต าบลในจงัหวดัมหาสารคามดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัความภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานองค์การ
บริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวม   
 

ความภักดีต่อองค์กร 
 

X  
 

S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านจิตใจ 3.70 0.84 มาก 
2. ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านความคงอยู่ 3.66 0.80 มาก 
3. ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านบรรทดัฐาน 3.69 0.83 มาก 
4. ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤตกิรรม 3.65 0.91 มาก 

ภาพรวม 3.68 0.85           มาก 
   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความภักดีต่อองค์กรของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
มหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.68) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบั
มากทกุด้าน ซึง่สามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านจิตใจ 
(X  = 3.70) ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านบรรทดัฐาน (X  = 3.69) ด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านความคง
อยู ่(X  = 3.66) และด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านพฤตกิรรม (X = 3.65) ตามล าดบั 
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่  3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การ
บริหารสว่นต าบลในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

X  
 

S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านการบรรลเุปา้หมายความส าเร็จ 3.87 0.76 มาก 
2. ด้านกระบวนการปฏิบตังิาน 3.93 0.80 มาก 
3. ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร 3.89 0.80 มาก 
4. ด้านความพอใจของทกุฝ่าย 3.90 0.86 มาก 

ภาพรวม 3.90 0.78           มาก 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จงัหวดัมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.90) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
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ระดบัมากทกุด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านกระบวนการปฏิบตัิงาน  
(X  = 3.93) ด้านความพอใจของทุกฝ่าย (X  = 3.90) ด้านการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร (X  = 3.89) 
และด้านการบรรลเุปา้หมายความส าเร็จ (X = 3.87) ตามล าดบั 
 5. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการปฏิบตังิานกบัประสิทธิภาพการ 
ปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคามดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการปฏิบตังิานกบัประสิทธิภาพการ 
ปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม เป็นรายด้านและโดยรวม 
 

   X        X1       X2            X3          X4            X5        X6           X7         X8               X9         X10            Y1      Y2         Y3      Y4      Y 
    X 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 
X10 
Y1 
Y2 
Y3 
Y4 
Y 

  1 
.352*     1 
.332*  .191*    1 
.345*  .242*   .015*     1 
.199*  .047    .129*  .148*    1 
.425*  .114*  .032  .083    .037      1 
.377*  .185* .147*   .075   .052     .084      1  
.350*  .047   .012     .251* .135*   .205*  .079      1 
.292*  .079   .090   .237* .150*   .020   .119*   .268*   1 
.243*  .071   .099    .103*  .079     .074   .013    .124*  .149*     1 
.232*  .080   .072    .164*  .123*  .119*  .137*  .147*  .349*   .356*   1 
.140*  .106* .133*  .092    .139*  .131*  .142*  .111*  .334*  .291*  .113*    1 
.292*  .173* .090    .245*  .064    .157*  .276*  .220*  .308*  .245*  .129*   .099      1 
.118*  .124* .064    .090    .060    .036    .276*  .019    .167*  .145*  .318*   .261*  .070     1 
.259*  .160* .099    .127* .049    .028    .183*  .030    .091    .047    .251*   .056    .034    .108*    1 
.470*  .069   .113*  .210*  .078    .101    .121*  .097    .131*  .338*  .043     .356*   .479*  .193* .560*  1 

* นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการปฏิบตังิานกบัประสิทธิภาพการ 
ปฏิบตัิงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวดัมหาสารคาม พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน (X) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การ
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บริหารสว่นต าบล (Y) ในจงัหวดัมหาสารคาม อยู่ในระดบัปานกลาง (rxy= .470) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 6. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความภกัดีตอ่องค์กรกบัประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ 
พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคามดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความภกัดีตอ่องค์กรกบัประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของ 
พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม เป็นรายด้านและโดยรวม 
 

 Z           Z1             Z2              Z3        Z4               Y1       Y2          Y3        Y4      Y 
    Z 

Z1 
Z2 
Z3 
Z4 
Y1 
Y2 
Y3 
Y4     
Y 

  1 
.310*     1 
.627*  .141*      1 
.650*  .143*    .364*     1 
.654*  .062      .253*    .245*    1 
.166*  .105*    .032    .229*   .028        1 
.124*  .441*    .047     .035      .141*    .099        1  
.379*  .166*    .259*   .251*    .176*    .318*   .123*       1 
.246*  .299*    .253*  .237*    .027      .021     .058      .036       1 
.536*  .136*   .291*    .162*    .173*    .352*   .519*    .400*  .211*      1 

* นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

  ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ความภกัดีตอ่องค์กร (Z) มีความสมัพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกันกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล (Y) ในจงัหวดั
มหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง (rzy= .536) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจยัมีประเดน็ส าคญัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1.  ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ซึง่สามารถ 
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เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ ด้านความส าเร็จในการ
ท างานของบคุคล ด้านความมัน่คงในงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านการปกครองบงัคบับญัชาด้านสภาพการ 
ท างาน ด้านเงินเดือน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ตามล าดบั ผลการวิจยัดงักล่าวสามารถอภิปรายเหตผุลได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานในองค์กรได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจ ได้รับการ
สนบัสนนุความคิดเห็นจากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน อีกทัง้ต าแหน่งงานในหน้าท่ีเป็นอาชีพท่ีมัน่คง 
สามารถช่วยให้ด ารงชีพอยู่ได้ตามอัตภาพ การไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใส่ร้ายจากผู้ บงัคับบัญชา งานท่ี
ปฏิบัติอยู่มีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงานท่ีสูงขึ น้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
แวดล้อมในการท างานมีความสะดวกสบายและเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร  
วงศ์อนตุรโรจน์ (2544) พบวา่ ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความรู้สึกรวมของบคุคลท่ีมีตอ่การ
ท างานในทางบวกเป็นความสขุของบคุคลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานและได้รับผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความ
พึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานมีขวัญ และก าลังใจ สิ่ง
เหล่านีจ้ะมีผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานรวมทัง้การส่งผลตอ่ความส าเร็จ และเป็นไป
ตามเปา้หมายขององค์กร 

2. ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถ
เรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านด้านความภกัดีตอ่องค์กรด้านจิตใจด้านความภกัดีต่อ
องค์กรด้านบรรทัดฐาน ด้านความภักดีต่อองค์กรด้านความคงอยู่ และด้านความภักดีต่อองค์กรด้าน
พฤติกรรม ตามล าดบัผลการวิจยัดงักล่าว สามารถอภิปรายเหตผุลได้ว่า ความภักดีตอ่องค์กรของพนกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้สึกจงรักภกัดีตอ่องค์การบริหารส่วนต าบล มีความภูมิใจทุ่มเทและอทุิศ
ตนให้กบัองค์กร นอกจากนีย้งัให้ความสนใจตอ่การพฒันาและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร เช่ือมัน่และ
ยอมรับในเป้าหมายและคา่นิยมขององค์กรและเต็มใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการท างานเพ่ือช่วย
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ ขะธิณยา  หล้าสุวงษ์ (2545) 
พบว่า บุคคลมีความเต็มใจและอทุิศตวัอย่างมากตอ่องค์กร มีความผูกพนั มีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความ
ต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ภูมิใจ และสนบัสนนุองค์กร ตอ่สู้ปกป้ององค์กรจากผู้ ท่ี
ตอ่ต้าน ตระหนกัถึงด้านดีขององค์กร ละเว้นการกล่าวร้ายแก่องค์กร มีความเช่ือถือไว้วางใจและพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือองค์กร ความเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิตามผู้น า หรือตามแนวทางขององค์กรอย่างซ่ือสตัย์ มีการกระท า
เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีความผาสุก มีความปรารถนาและมีความตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิงานอยู่ในองค์กรต่อไป 
ถึงแม้ว่าจะมีความขดัแย้งกบัสมาชิกภายในองค์กร หรือแม้มีทางเลือกอ่ืนท่ีดงึดดูใจกว่า ก็ไม่ลาออกจากงาน
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ซึ่งแสดงถึง ความรู้สึกท่ีมีความสมัพันธ์อย่างแน่นแฟ้นของบุคคลกับองค์กร และมีการรักษาสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคลกบัองค์กรไว้โดยปฏิเสธสิ่งท่ีมาท าลายความสมัพนัธ์อนันี ้
 3. ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านกระบวนการปฏิบตัิงาน ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 
ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร และด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ ตามล าดบั  ผลการวิจัย
ดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานในองค์กรหมั่นหาความรู้ และพัฒนาทักษะในการท างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ปรับปรุงวิธีการท างานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือลดการปฏิบตัิงานท่ีซ า้ซ้อน
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ทันเวลา และช่วยลดข้อขัดแย้งในการ
ปฏิบตัิงาน ทุ่มเทปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย สอดคล้องกบังานวิจยัของ หทยัรัตน์  ตนัสวุรรณ (2550) พบว่า พนกังานมีระดบั
ความคิดเห็นในด้านประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบัดี มีรายได้ต่อเดือน และระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีประสิทธิภาพท างานแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ และสถานภาพ
สมรส ท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพท างานไม่แตกต่างกัน ประสบการณ์ในการท างาน วฒันธรรมองค์กร 
บรรยากาศในองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรบรรยากาศในองค์กรด้านการสนบัสนนุ บรรยากาศในองค์กรด้าน
มาตรฐานงาน และบรรยากาศในองค์กรด้านความขดัแย้ง สามารถร่วมท านายประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานในทิศทางเดียวกัน ส่วนบรรยากาศในองค์กรด้านความรับผิดชอบ และบรรยากาศในองค์กรด้าน
ความอบอุ่น สามารถร่วมท านายประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในทิศทางตรงกันข้าม ได้ร้อยละ 
68.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 4. ความพึงพอใจในการปฏิบตังิานกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังานองค์การบริหารสว่น
ต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 0.470) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และความจงรักภกัดีตอ่องค์กรกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของพนกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( = 0.536) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตัง้ไว้  
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มักเกิดจากการได้รับการ
ยอมรับจากผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน งานท่ีท าในหน้าท่ีมีความความท้าทายให้อยากปฏิบตัใิห้ส าเร็จ
แม้จะต้องปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการและไม่ได้รับค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้า องค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม ประชมุสมัมนา และศกึษาดู
งาน เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ องค์กรมีความมัน่คงท าให้พนกังานมีความจงรักภักดีตอ่องค์กร
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ของตนเอง นบัเป็นแรงจงูใจท่ีดีท่ีจะกระตุ้นให้พนกังานทุ่มเทปฏิบตัิงานอย่างเตม็ความสามารถ บคุคลท่ีรับรู้
ถึงโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ก็มกัจะมีความพึงพอใจในงานท่ีท าสงู (ดวงพร พาหลุรัตน์ 
และ กฤช จรินโท, 2556) และจากท่ีพบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดมหาสารคาม มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ผลการวิจยัดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อชุมุพร แก้วขนุทด (2550) ท่ีพบว่า 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการปฏิบตัิงานโดยรวมของพนักงาน ในทิศทาง
เดียวกัน ได้ร้อยละ 55.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจัยด้านอายุ ระยะเวลาในการท างาน 
ความไว้วางใจในผู้น า ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานด้านความสม ่าเสมอในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ในทิศทางเดียวกนั ได้ร้อยละ 
55.1 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถร่วมท านายพฤติกรรม
การปฏิบตัิงานด้านการขอย้ายและลาออกจากงานของพนกังาน ในทิศทางเดียวกนั ได้ร้อยละ 41.8 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยด้านอายุ ระยะเวลาในการท างาน ความไว้วางใจในผู้ น า ความ
ไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการปฏิบตัิงานด้าน
ความสามคัคีภายในองค์การของพนกังาน ในทิศทางตรงกนัข้ามได้ร้อยละ 44.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของ
พนักงานบริษัท เนตบีเคเค จ ากัด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
โดยรวม กบัประสิทธิภาพในการท างานมีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า พฤติกรรมการปฏิบตัิงานด้านความสม ่าเสมอในการปฏิบตัิงาน ด้านความ
ตัง้ใจในการปฏิบัติงาน ด้านการขอย้ายและลาออกจากงาน และด้านความสามัคคีภายในบริษัท มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยั เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ความภกัดีตอ่องค์กรกบั 
ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบล ในจงัหวดัมหาสารคาม ผู้วิจยัมี 
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ด้านความพงึพอใจในการปฏิบตังิานมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
  1.1 พนักงานควรท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนงานขององค์กร 
  1.2 พนกังานควรปฏิบตังิานให้มีผลงานเป็นท่ียอมรับจากผู้บงัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 
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   1.3 ผู้บงัคบับญัชาควรให้อิสระมอบอ านาจการตดัสินใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย  
  2. ด้านความภกัดีตอ่องค์กรมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
   2.1 พนกังานควรมีความซ่ือสตัย์ในการปฏิบตังิานในองค์การบริหารสว่นต าบล 
   2.2 พนกังานควรมีความเช่ือมัน่และยอมรับในเปา้หมายและคา่นิยมขององค์กร 
   2.3 ควรอทุิศตนในการปฏิบตังิานเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม 
  3. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
   3.1 ควรมีการแรงจงูใจกระตุ้นให้พนกังานทุม่เทปฏิบตังิานอย่างเตม็ความสามารถ น าแนวคดิ 
ใหม่ๆ  มาใช้ในการพฒันางานอยูเ่สมอ 
   3.2 พนักงานควรมีกระบวนการท างานท่ีสอดคล้องกันในแต่ละกลุ่มงาน ท าให้พนักงาน
ปฏิบตังิานได้รวดเร็ว ทนัเวลา และชว่ยลดข้อขดัแย้งในการปฏิบตังิาน 
   3.3 พนักงานควรหมั่นหาความรู้ และพัฒนาทักษะในการท างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้มี
คณุภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตังิาน 
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