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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการท างานความสุขในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จ านวน
ทั้งสิ้น 270 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง
โดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์               
ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1.บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ปีขึ้นไป สถานภาพโสด 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ด ารงต าแหน่งข้าราชการ                   
มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ความสุขในการท างาน และความผูกพัน
ต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.บุคลากรที่อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน               
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3.สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์สูง              
4.ความสุขในท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์  
ในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์สูง 
 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมการท างาน,ความสุขในการท างาน,ความผูกพันต่อองค์การ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the work environment and work happiness related to 
organizational commitment of the employees of the Department of Disaster Prevention and Mitigation                       
in Bangkok. A total of 270 questionnaires were obtained and the data analysis included percentage, mean, 
standard deviation, an independent t-test, One-Way Analysis of Variance and the Pearson product 
moment correlation coefficient. The results of this research were as follows: (1 )  the majority of 
employees were single females, aged 26 to 35 and above, held a Bachelor's degree or equivalent, earned 
an average monthly income of between 15,001 to 25,000 Baht, held a government position and five to 
ten years of work experience. Most employees had attitudes to the work environment, work happiness 
and organizational commitment overall and at a high level; (2) employees of different ages, marital status, 
position and work experience had different overall organizational loyalty with a statistical significance of 
0 .05 ; (3 ) work environment was positively correlated with organizational commitment with a statistical 
significance of 0 .01  at moderate level; (4 ) work happiness was positively correlated with organizational 
commitment with a statistical significance of 0.01 at a high level. 
 
Keywords: Work Environment, Work Happiness, Organizational Commitment 
 

บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง                 

ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการปรับโครงสร้าง
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ โดยปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบ              
ในการแข่งขันและท าให้องค์การสามารถด าเนินต่อไปได้นั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นผู้ดึงเอาปัจจัยการบริหารอื่น ๆ 
ไปใช้ในการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขององค์การจึงควรมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
ในหน่วยงานเป็นส าคัญ โดยองค์การจะต้องผลักดันให้บุคลากรมีความเชื่อว่า “เขาเป็นผู้มีคุณค่า” (สมพงษ์ เกษมสิน, 2526)  
สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์การ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคลซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึก โดยอาจเป็นสิ่งที่
ส่งเสริมเอื้อประโยชน์หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการท างาน (ศิวพร โปรยานนท์, 2554) อีกทั้งจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของ
บุคลากรที่มีต่องานและผู้ร่วมงาน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2541, หน้า 44) โดยปกติทุกคนหวังว่าตนเองจะได้พบ
เจอสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี เนื่องจากชีวิตส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาไปกับการท างาน (ขวัญลดา สุรินทร์ , 2556)                    
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมสร้างขีดความสามารถส าหรับ
การปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์การได้อีกด้วย 

ความสุขในการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความสุข เนื่องจากวัยท างานเป็นช่วงชีวิตที่ยาวนาน (ลักษมี สดุดี , 
2550) โดยองค์การใดที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการท างาน โอกาสที่องค์การนั้นจะประสบผลส าเร็จได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งระดับความสุขนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบุคคล ความสุขในการท างานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งจะช่วยผลักดันและ
สนับสนุนให้เกิดความราบรื่นในการจัดการและบริหารองค์การ  

ความผูกพันต่อองค์การ คือความรู้สึกมุ่งมั่นเต็มใจของบุคลากรในการพยายามรักษาสมาชิกภาพและด ารงอยู่ในต่อไป
ในองค์การ รวมไปถึงทัศนคติที่เป็นไปในทางบวกต่อองค์การ (จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล, 2553) ด้วยเหตุนี้จึงถือได้ว่าความผูกพัน
ที่เกิดขึ้นต่อองค์การจึงถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยผูกมัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานต่อไปในระยะยาว  
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กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทและภารกิจส าหรับ
การบูรณาการและปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในประเทศ โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน                       
ที่เกี่ยวข้องและภาคเครือข่าย ซึ่งต้องเกี่ยวข้องและพบเจอกับประชาชนเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้บุคลากรภายในองค์การต้องมี
ความรู้ความสามารถ มีความรัก ความผูกพันต่อองค์การ มีใจบริการ เพื่อให้บุคลากรพร้อมส าหรับการให้บริการประชาชน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานที่ว่า “การท าให้ประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมี
แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย ” 

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างานความสุขในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยนอกจากนั้นหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารงาน การวางแผน และการจัดการด้านบุคลากรสามารถ
น าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ส าหรับการพัฒนาแนวทางส าหรับการจัดการและการบริหารบุคลากรในองค์การให้เกิดความสุขและมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีส าหรับการปฏบิัติงานอันจะช่วยสนับสนุนและเสรมิสรา้งความผกูพันต่อองค์การของบุคลากรให้เกิดขึ้นต่อไป
ในภายภาคหน้า  
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน                   

ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมป้องกัน                 
และบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อ                  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แตกต่างกัน 

2. สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจัดการ 
ค่าจ้าง คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน คุณลักษณะทางสังคมของงาน การติดต่อสื่อสาร สภาพการท างาน สวัสดิการ
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
กรุงเทพมหานคร 

3. ความสุขในการท างาน ได้แก่ ความรื่นรมย์ในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความกระตือรือร้นในการ
ท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) อ้างถึงใน 

พรพิตรา ธรรมชาติ (2560) ได้กล่าวถึงลักษณะส่วนบุคคลที่อาจส่งผลต่อการแสดงออกของสมาชิกในองค์การ ดังนี้ 
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1. อายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นพนักงานจะมีผลงานลดลงแต่จะมีประสบการณ์สูงเนื่องจากปฏิบัติงานนาน และสามารถน า
ความรู้มาปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลิตผลสูงได้ มักจะไม่ย้ายงานเนื่องจากมีโอกาสหางานใหม่ยาก ขาดงานน้อยกว่า รวมถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีนานส่งผลให้มีค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเพิ่มขึ้น  

2. เพศ เพศชายและเพศหญิงนั้นมีความรู้ความสามารถ แรงจูงใจและทักษะในการเรียนรู้งานโ ดยไม่ต่างกัน                    
แต่เพศหญิงจะมีคล้อยตามได้ง่ายกว่าเพศชาย เพศชายจะมองการณ์ไกลคิดเชิงรุก แต่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามมักจะมีผลงาน
และความพึงพอใจในงานท่ีไม่แตกต่างกัน 

3. สถานภาพสมรส คนที่แต่งงานแล้วมักจะขาดงานและลาออกน้อยกว่าคนโสด อีกทั้งมีความพึงพอใจ มีความ
รับผิดชอบ มีความสม่ าเสมอในการท างานและมองเห็นคุณค่าของงานท่ีตนปฏิบัติอยู่สูงกว่าบุคคลที่มีสถานภาพโสด  

4. อายุงาน บุคคลที่ปฏิบัติงงานมาเป็นระยะเวลานานหรือร่วมท างานกับองค์กรมานานจะรู้สึกพึงพอใจและมีผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่เริ่มปฏิบัติงานไม่นาน 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) อ้างถึงใน นุชนารถ สุปการ (2561) ได้กล่าวถึงลักษณะประชากรของบุคคลไว้ ดังนี้ 
1. อายุ ถือเป็นสิ่งที่ท าให้แนวคิดและการแสดงออกแตกต่างกันออกไป คนที่มีอายุน้อยจะมีความคิดแบบเปิดกว้าง 

ยึดอุดมการณ์และความเท่าเทียม ขณะที่ผู้ที่มีอายุมักจะมียึดติด มองโลกในชิงลบแต่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิต โดยบุคคล
แต่ละวัยเผชิญช่วงชีวิตมาไม่เหมือนกัน ท าให้ทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันไป  

2. เพศ เพศหญิงและเพศชายมีความคิดค่านิยมและแนวคิดที่แตกต่างกันเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมได้ให้ความ
แตกต่างกันของทั้งสองเพศไว ้โดยเพศหญิงมักจะมีจิตใจที่อ่อนไหว ในขณะที่เพศชายจะใช้เหตุผลมากกว่า  

3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ภูมิหลังของครอบครัว อาชีพ ระดับรายได้ และเช้ือชาติ โดยสถานะ                   
ทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้บุคคลมีความคิด ประสบการณ์ ค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน 

4. การศึกษา การมีระดับการศึกษาที่มีความต่างกันในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกัน ในการศึกษาที่มีระบบต่างกันในวิชา  
ไม่เหมือนกัน น้ันจะมีความคิดมีอุดมคติรวมถึงความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

5. ศาสนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลตลอดชีวิตจึงส่งผลต่อค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Gilmer (1973) อ้างถึงใน 

ลัลธริมา บุญพิมพ์ (2559) ได้แบ่งประเภทลักษณะสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน ได้แก่ 
1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) คือ การได้รับความยุติธรรมเสมอภาคจากหัวหน้างาน ความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่  
2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ องค์การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า 

ในการท างานผ่านการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ให้รางวัล ให้การยอมรับและการช่ืนชมและให้
โอกาสด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ 

3. องค์การและการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ การวางแผนนโยบายของหน่วยงาน โครงสร้าง
การบังคับบัญชา แนวทางวิธีปฏิบัติภายในหน่วยงาน 

4. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน โดยค่าจ้างที่ได้รับต้องมีความเพียงพอ
เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมายและมีวิธีการจ่ายเงินท่ีเสมอภาค 

5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Jobs) งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีคุณค่า สร้างความภูมิใจ 
ได้รับการยอมรับ เป็นงานท่ีตรงตามความสามารถ และเป็นงานท่ีท้าทายท าให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความคิดริเริ่ม 

6. การนิเทศงาน (Supervision) คือ การที่ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และสอนงานอย่างใกล้ชิดท าให้ทราบแนวทาง             
และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยหากการนิเทศงานดังกล่าวสร้างสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดที่จะ
โยกย้ายหรือลาออก 

7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social Aspects of the Jobs) คือ การที่ตนนั้นได้ปฏิบัติงานกับกลุ่มที่คล้ายคลึง
กับตนเองเป็นที่ยอมรับของกลุ่มท างาน มีกลุ่มท างานท่ีฉลาดมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคีและรู้จักหน้าท่ีของตน 
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8. การติดต่อสื่อสาร คือ การสื่อสารข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในองค์การ เช่น ข่าวสารเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าขององค์การ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับข้อมูลจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้ 

9. สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สถานที่ท างานที่สะอาด มีระเบียบ ปลอดภัย มีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ไว้อย่างเพียงพอเหมาะสมและพร้อมที่จะใช้เสมอ 

10. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ คือสวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับนอกเหนือไปจาก
ค่าตอบแทนและค่าจ้างซึ่งได้รับเป็นปกติ ได้แก่ บ าเหน็จ บ านาญ วันหยุดพักผ่อน เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท างาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดชอง Peter Warr (1990) อ้างถึงใน                   
มนชนก ชูพรรคเจริญ (2562) กล่าวว่า ความสุขในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคน โดยเป็นการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่พบเจอหรือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 

1. ความรื่นรมย์ในงาน คือ ความรู้สึกของคนที่ปรากฏขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติงานได้รับ                       
การสนับสนุนและไม่มีความกังวลในการปฏิบัติงาน 

2. ความพึงพอใจในงาน คือ ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีความยินดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีตนได้รับมอบหมาย  

3. ความกระตือรือร้นในการท างาน คือ ความรู้สึกของคนที่ปรากฎขึ้นในขณะการปฏิบัติงาน โดยมีความรู้สึก                        
ที่อยากจะปฏิบัติงาน มีความตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า และท างานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดชอง Aon Hewitt (2015) ได้อธิบายว่า 
บุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรนั้นมักจะแสดงพฤติกรรมออกมา 3 รูปแบบ ซึ่งใช้วัดถึงความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
มีความหมาย ดังนี ้

1. Say คือ การพูดเกี่ยวกับองค์กรในทางบวก หมายถึง เป็นการพูดถึงองค์กรในแง่บวกกับเพื่อนร่วมงาน พนักงาน
ทั่วไปและกับองค์กรอื่นหรือการที่พนักงานในองค์กรแนะน าองค์กรให้เพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาปฏิบัติงาน  

2. Stay คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร หมายถึง ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการคิดลาออกจากองค์กรเกิดขึ้นได้น้อย  

3. Strive คือ การใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและท าตามหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความส าเร็จขององค์กร 
หมายถึง เป็นความรู้สึกที่ตั้งใจทุ่มเทท างานเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็ จ โดยที่องค์กรสามารถสร้างแรงบันดาลใจ                   
ให้พนักงานท างานได้อย่างดีที่สุดเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ จะเป็นบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร จ านวน                 

707 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 421 คน พนักงานราชการ 266 คน และลูกจ้างประจ า 20 คน (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่                    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) โดยค าณวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากร โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 256 คน ผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารองแบบสอบถามเพื่อป้องกันปัญหาและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากแบบสอบถามไม่สมบูรณจ์ านวน 5% โดยจะได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 270 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการแบ่งประชากรจากสถานภาพ             
การรับราชการ 3 กลุ่ม ใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดตามสัดส่วนของบุคลากรในแต่ละลักษณะต าแหน่งงาน จ านวน 270 คน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยจะ 
ท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างให้กับบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร จ านวน                
270 ชุด เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสุขในการท างาน 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน เป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว ค าถามมีจ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสภาพ                     
การท างานและด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีได้รับ โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ 
Likert’s Scale ค าถามมีจ านวน 40 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบ่งเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรื่นรมย์ในการท างาน ด้านความพึงพอใจในการท างานด้านความกระตือรือร้นในการท างาน โดยเป็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale ค าถามมีจ านวน 13 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพูดถึงองค์การในทางที่ดี 2. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ 
3. ด้านการใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและท าตามหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความส าเร็จขององค์การ โดยเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale ค าถามมีจ านวน 12 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลจากตารางเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม  
2. ก าหนดขอบเขตแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสุขในการ

ท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มี                    
ความชัดเจนตามความมุ่งหมายของวิจัย 

3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัย 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ                 

ความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม 
5. น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความเที่ยง                  

ของเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
6. ทดสอบแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 

ตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α – Coefficient of 

Alpha) ของ Cronbach ค่าอัลฟ่าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 หาก
ค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นท่ียอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 (พวงรัตน์                
ทวีรัตน,์ 2540, อ้างถึงใน กัญญภัทร นันทกิจทวี, 2563) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.893 

7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อออกแบบงานวิจัย และสร้างแบบสอบถาม  



7 
 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 270 ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยการหาค่า (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ               

โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. การทดสอสมมติ ฐาน  โดยใช้สถิติ  Independent t-test, One-Way Analysis of Variance (One-Way 

ANOVA) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 147 คนคิดเป็นร้อยละ 54.44 อายุ 26 - 35 ปี จ านวน 46 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 33.70 สถานภาพโสด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 64.07 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 – 25,000 บาท จ านวน 109 คน                     
คิดเป็นร้อยละ 40.37 ด ารงต าแหน่งข้าราชการจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ที่ระดับมาก                       
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าแต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเดี่ยวกับสภาพแวดล้อม               
ในการท างานโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความมั่นคงและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 การนิเทศงานและ   
สภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 องค์การและการจัดการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 คุณลักษณะทางสังคมของงาน                       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 คุณลักษณะเฉพาะของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 การติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 สวัสดิการ
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 โอกาสก้าวหน้าในการท างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าจ้าง                      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการท างานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการ
ท างาน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความพึงพอใจในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ความกระตือรือรนในการท างาน
และความรื่นรมย์ในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาความคิดเห็น พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก                             
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถและท าตามหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพื่อความส าเร็จขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ด้านการพูดถึงองค์การในทางที่ดี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.83 และด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกขององค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.1 บุคลากรที่มีเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.2 บุคลากรที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.3 บุคลากรที่มีสถานภาพท่ีแตกต่างกันไมม่ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่  1.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ                       
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน                
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรที่มีต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.7 บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การ
และการจัดการ ค่าจ้าง คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน คุณลักษณะทางสังคมของงานการติด ต่อสื่อสาร                          
สภาพการท างาน และสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร                    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการท างาน ได้แก่ ความรื่นรมย์ในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน ความสุขในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อ ความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากบุคลากรที่มีอายุยังไม่มาก มีโอกาสเปลี่ยนงานบ่อย ต้องการหาประสบการณ์และ
งานที่เหมาะกับตนเอง ซึ่งแตกต่างกับคนที่มีอายุที่ต้องการความมั่นคงในชีวิต รายได้เฉลี่ยต่อเดือนบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ย              
ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการมีรายได้
ที่เหมาะสมจากการปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตจึงรู้สึกผูกพันต่อองค์การมาก  ส่วนบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย
กว่ามักหาโอกาสเปลี่ยนไปท างานที่อื่น ต าแหน่งงานบุคลากรที่มีต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ                   
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากต าแหน่งข้าราชการเป็นต าแหน่งงานที่มีความมั่นคงและ                   
มีสวัสดิการนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งครอบคลุมช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งต่างจากต าแหน่งพนักงานราชการที่สวัสดิการอาจยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ระยะเวลาปฏิบัติงานบุคลากรที่มีระยะเวลา
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ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 อาจเนื่องจาก
บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนานกว่ามักจะมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานอีกท้ังองค์การตอบสนองความต้องการด้าน
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ แตกต่างจากบุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ท างานเพื่อต้องการหาประสบการณ์ซึ่งมักจะ
ย้ายงานบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสราภรณ์ รัตนคช (2551) อ้างถึงใน ยสบวร อ ามฤต (2564) ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า อายุ ระยะเวลางาน ต าแหน่งงาน มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และงานวิจัยของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) พบว่า บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เพศบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรทั้งเพศชาย และเพศหญิง สามารถแสดงความคิดเห็นในการท างานอย่างเท่าเทียมกัน สถานภาพบุคลากรที่มี
สถานภาพแตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากหน่วยงานให้
ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ให้โอกาสในการเสนอความคิดเห็น มีโอกาสก้าวหน้า
ในการท างานโดยไม่ได้วัดจากเรื่องสถานภาพ ระดับการศึกษาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตา่งกันไม่มผีลต่อความผูกพันต่อ
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากหน่วยงานมุ่งหวังและให้ความส าคัญในเรื่องของความหลากหลาย
ของระดับการศึกษา โดยบุคลากรทุกคนสิทธิอย่างเท่าเทียมในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายต่อ
ความรู้ความสามารถในทุกระดับงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญานัฐ ปิ่นเกษ (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ การท่าเรือกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

สมมติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน คุณลักษณะทางสังคมของงานการติดต่อสื่อสาร 
สภาพการท างาน และสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร                 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากร                 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานในส่วน
ราชการท าให้เกิดความรู้สึกที่ปลอดภัยไร้กังวล เช่น ความมั่นคงในด้านการเงิน หรือความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานต่าง ๆ                
มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท างาน การมีโครงสร้างส่วนราชการที่ชัดเจน มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการตัดสินใจให้กับหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ 
ที่ดีและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา น่ิมแก้ว (2554) อ้างถึงใน ภาวดี ลี้ตระกูล (2559) ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรในองค์การ กรณีศึกษา ส านักบริหารโครงการกรมชลประทาน สามเสน พบว่า 
สภาพแวดล้อมในการท างานด้านความมั่นคงปลอดภัยโอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง 
คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน คุณลักษณะทางสังคมของงานการติดต่อสื่อสาร สภาพการท างาน และสวัสดิการ
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 3 ความสุขในการท างาน  ได้แก่ ความรื่นรมย์ในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 อาจเนื่องจากองค์การเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน            
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เพื่อสังคมต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมากเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ยามเกิดภัย การสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับงานให้เกิดความสุขในการท างาน สนุกกับงานท่ีท า รวมถึงมีแนวทางในการผลักดันและสร้างความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญพิชชา จิตต์ภักดี (2556) อ้างถึงใน รัชนีกรณ์ ปานวงษ์ (2561)                   
ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์ 
พบว่า ความสุขในการท างานด้านความกระตือรือร้น ความเพลิดเพลินในการท างาน ความสบายใจในการท างาน มีผลเชิงบวก
กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่มีความท้าทาย มีความส าคัญ เป็นงานที่สามารถผลักดัน                    
ให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งควรจัดให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในส่วนงานเพื่อให้บุคลากร                
มีทักษะการท างานท่ีหลากหลาย เช่น มอบหมายงานท่ีตรงกับลักษณะประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล เพื่อให้บุคลากรได้งาน
ที่ตรงกับความรู้ความสามารถ นอกจากนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้ใหม่ ๆ และฝึกอบรมก็ถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพ เป็นต้น โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคลากร นอกจากการ
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถแล้ว องค์การควรมีการพิจารณาปรับค่าตอบแทน การเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน และการจัดให้มีรางวัลเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร ทั้งนี้การปรับค่าตอบแทน การเพิ่มโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน ทุกต าแหน่งและรางวัลจะต้องไม่ขัดกับระเบียบที่ก าหนด เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การอยาก
ปฏิบัติงานและคงอยู่กับหน่วยงานต่อไปในระยะยาว 

2. จากการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยมี               
บางด้านมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก ได้แก่ ค่าจ้างบางด้านที่ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่                      
ความมั่นคงและปลอดภัย องค์การและการจัดการ คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน การติดต่อสื่อสาร สภาพการ
ท างาน และบางด้านที่ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในการท างาน คุณลักษณะทางสังคมของงาน 
สภาพการท างานและสวัสดกิารหรอืผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ได้รับ โดยผู้บริหารควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานในด้านดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้บุคลากรเกิดความ                       
พึงพอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์การ เช่น การจัดให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม การเสริมสร้างให้บุคลากรรู้สึกมั่นคงและ
เชื่อมั่นต่อองค์การ การจัดให้มีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนและมีการสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรการจัดให้สถานที่ท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวกและมี
บรรยากาศที่เหมาะสม เป็นต้น โดยค่าจ้างเป็นสิ่งที่หน่วยงานควรให้ความส าคัญและหาแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมากเนื่องจากค่าจ้างมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ ามากองค์การจึงควรมีนโยบายและแนวทาง                
ในการปรับค่าจ้างให้มีความเหมาะสมเพียงพอและเป็นธรรม เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์ในการปรบัเงินเดอืนที่ชัดเจนเป็นธรรม
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร ทั้งนี้การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีนั้นจะต้องสอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรได้ โดยหน่วยงานอาจใช้วิธีการสอบถามหรือตอบแบบสอบถามบุคลากรเพื่อให้องค์การทราบในสิ่งที่
บุคลากรคาดหวังและต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนและสร้าง
ความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นกับบุคลากร 

3. จากการศึกษาพบว่า ความสุขในท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยมีด้านที่ระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความรื่นรมย์ในการท างาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และมีด้านท่ีระดับความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความพึงพอใจในการท างาน โดยผู้บังคับบัญชาควรหามาตรการในการกรตุ้นให้บุคลากร              
เกิดความรู้สึกรักและผูกพันในงาน เพื่อให้บุคลากรรู้สึกสนุกกับงานยินดีที่ ได้ปฏิบัติงาน เกิดความเต็มใจที่จะทุ่มเทก าลังกาย
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ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความกระฉับกระเฉงเพื่อท างานให้กับองค์การ รวมถึงการพยายามหาแนวทางในการปฏิบัติงาน       
เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและคุณภาพของงาน โดยผู้บังคับบัญชาควรมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับบุคลากร
ในเรื่องที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีอิสระในการวางแผน สามารถตัดสินใจท างานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร                        
ในการปฏิบัติงานได้ ท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันในงาน รู้สึกสนุกกับงาน และเกิดความผูกพันต่อองค์การและอยู่กับ                     
องค์การต่อไปในระยะยาว 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลว่งได้ดว้ยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ สกุลกิจ

กาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่ง               
แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. กานต์จิรา ลิมศิริธง และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่กรุณามาเป็น
กรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าช้ีแนะข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่ อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ อบรมสั่ งสอน                        
ให้ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว รุ่นพี่ และเพื่อนๆ ทุกคน ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นก าลังใจ                  
มาโดยตลอด รวมทั้งขอบคุณบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ให้ความร่วมมือสละเวลาตอบแบบสอบถ าม                 
และความช่วยเหลือด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับงานวิจัยครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้ที่สนใจคุณประโยชน์
และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้บิดามารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน 
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