ความผูกพันต่ อองค์การของข้ าราชการที่ปฏิบัตงิ าน
ในหน่ วยงานราชการแห่ งหนึ่ง
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1. บทคัดย่ อ
การค้นคว้าเรื่ องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่ปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานราชการแห่ ง
หนึ่ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาระดับความผูกพันต่อองค์การและศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่ ปฏิ บตั ิ ง านในหน่ วยงานราชการแห่ งหนึ่ ง โดยกลุ่ มประชากรที่ ใช้ใ น
การศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ ข้าราชการที่ ปฏิ บตั ิ งานในสานักงานส่ วนกลาง จานวน 125 คน และข้าราชการที่
ปฏิ บตั ิ งานสวนภู มิภาค จานวน 325 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 450 คน สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ คือ โปรแกรม SPSS ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test การ
เปรี ยบเทียบแบบรายคู่ Scheffe test และค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน
ความผูกพันต่อองค์การแบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้สึก ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน
ตามแนวคิดของ Allen and Meyer ซึ่ งผลการศึกษาวิจยั พบว่า ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ระดับปริ ญญาตรี รายได้ส่วนใหญ่
อยูร่ ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาท ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 11-15 ปี สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ส่ ว นใหญ่ ป ฏิ บ ัติ ง านที่ ภู มิ ภ าค และระดับ ต าแหน่ ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ช านาญการ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ข้าราชการที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ปั จจัย
ด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ และปั จจัยด้านความต้องการมีสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และระดับความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมากทั้ง 3
ด้าน

2. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
บุคลากรเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า
และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ การมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถนาพาองค์การให้อยูร่ อดได้
อย่างยัง่ ยืนในสภาวะการณ์ ต่างๆ แต่อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมขององค์ก ารมี การเปลี่ ย นแปลงไปอย่า ง
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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รวดเร็ วทั้ง ในด้า น การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม เทคโนโลยีฯ ท าให้บางองค์ก ารไม่ สามารถขับ เคลื่ อนไป
ข้างหน้าหรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การได้ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้
ทัน ดังนั้น การทาให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์การจึงเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการรักษาบุคลากรไว้ให้คงอยู่
กับ องค์ก ารเป็ นระยะเวลานาน เมื่ อ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ สึ ก ผู ก พัน กับ องค์ก ารย่ อ มที่ จ ะท างานอย่า งเต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพ ทุ่มเทการปฏิ บตั ิ งาน สามารถทาทุ กอย่างได้ เพื่อองค์การและทาให้องค์การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมาย
เป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้จดั ตั้งขึ้น โดยข้าราชการในปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่เป็ นข้าราชการที่เริ่ มงานตั้งแต่ช่วงที่ก่อตั้งแต่อย่างไรก็ดีพบว่ามีจานวนข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานมาเป็ น
ระยะเวลานานและบุคลากรที่พ่ ึงเข้ารับการบรรจุ ได้ขอโอนย้ายตาแหน่งไปในทั้งส่ วนราชการเดียวกันและ
ส่ วนราชการอื่ น นอกจากนี้ ย งั มี ก ารลาออก จึ ง เป็ นที่ น่า สั ง เกตุ ว่า เหตุ ผ ลใดที่ ท าให้ ข ้า ราชการเหล่ า นั้น
ตัดสิ นใจขอโอนย้ายหรื อลาออก ซึ่ งการที่องค์การมีบุคลากรขอโอนย้ายหรื อลาออกจานวนมากไม่เป็ นผลดี
ต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานสู งที่องค์การควรรักษาไว้ หากปล่อย
ให้บุคลากรเหล่านี้ออกไปอาจทาให้องค์การไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
จากที่มาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ กษาความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง โดยจะนาผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาให้มีความผูกพันกับองค์มากยิง่ ขึ้น

3. วัตถุประสงค์ การวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานราชการแห่ งหนึ่ ง
3.2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ราชการแห่ งหนึ่ง

4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
4.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ
4.3 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านความต้องการของข้าราชการ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ

5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืน้ ที่
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จานวน 1,914 คน โดย
เก็บข้อมูลในช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มตัวอย่างประชากร ดังนี้
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ตารางที่ 5.1จานวนกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ลาดับ

สถานที่

1
2

ส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ประชากร (คน)
182
1,732
1,914

จานวนตัวอย่าง
ประชากร (คน)
125
325
450

5.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
5.2.1 ตัวแปรอิสระ
5.2.1.1 ปั จจัยส่ วนบุ คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน หน่วยงานที่สังกัด และระดับตาแหน่ง
5.2.1.2 ปั จจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความเข้าใจในลักษณะงาน ความท้าทายในงาน การมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน ความอิสระในการทางาน และความก้าวหน้าในงาน
5.2.1.3 ปั จ จัย ด้ า นความต้ อ งการ ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนสวัส ดิ ก าร ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ
ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
5.2.2 ตัวแปรตาม
5.2.2.1 ด้านความรู ้สึก
5.2.2.2 ด้านการคงอยู่
5.2.2.3 ด้านบรรทัดฐาน

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 ทาให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
6.2 ท าให้ท ราบถึ ง ปั จจัยที่ มีผ ลต่ อความผูก พันต่ อองค์การของข้าราชการที่ ปฏิ บตั ิ ง านในหน่ วยงาน
ราชการแห่งหนึ่ง
6.3 นาผลที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง

7. ระเบียบวิจัย
7.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยครั้งนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลมีคาถามทั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานที่สังกัด และระดับตาแหน่ง
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านลักษณะงาน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านความต้องการ
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ มี 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้สึกด้านการคง
อยู่ และด้านบรรทัดฐาน
โดยมีระดับความสาคัญ 5 ระดับ เป็ นคาถามแบบปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Ranging Scale)
ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะความผูกพันต่อองค์การ
7.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างและรอรับแบบสอบถามที่เสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้วกลับคืนด้วยตนเอง
2. เมื่อแจกแบบสอบถามครบตามจานวนแล้ว ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องคัดแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ นับจานวนและทาการจัดเก็บเพิ่มให้ครบตามจานวนที่ตอ้ งการ
3. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
7.3 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบ โดยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณ์มาทา
การวิเคราะห์ และตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
SPSS for Windows (Statistical Package foe the Social for Windows)
3. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทุกชนิดก่อนที่จะนามาลงรหัส
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4. บันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่ องคอมพิวเตอร์
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งมายของการศึกษาวิจยั
7.4 การแปลความหมาย
การแปลความหมายระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยของ
ระดับความคิดเห็น
ช่วงการวัด = (ค่าคะแนนสู งสุ ด-ค่าคะแนนต่าสุ ด)/จานวนชั้นแทนค่าได้ดงั นี้ = (5-1)/4
ค่าเฉลี่ย
ระดับความผูกพันต่อองค์การ
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด

8. ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามจานวน 450 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 332 คน
คิดเป็ นร้อยละ 73.8 และเพศชาย จานวน 118 คิดเป็ นร้อยละ 26.2 อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 208
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ระดับปริ ญญาตรี จานวน 286 คิดเป็ นร้อยละ 63.6 รายได้
ส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จานวน 136 คิดเป็ นร้อยละ 30.2 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานส่ วน
ใหญ่อยูร่ ะหว่าง 11-15 ปี จานวน 142 คิดเป็ นร้อยละ 31.6 สถานที่ปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานที่ภูมิภาค
จานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.2 และระดับตาแหน่งส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับชานาญการ จานวน 266 คน คิด
เป็ นร้อยละ 59.1
ระดับความคิดเห็นด้านปั จจัยลักษณะงานของข้าราชการมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =
3.91, S.D. = 0.33) โดยค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านเรี ยงลาดับจากมากที่สุด ดังนี้ ความเข้าใจในลักษณะงาน (𝑥̅ = 4.10, S.D.
= 0.45) รองลงมาคือ ความท้าทายในงานมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.35) ความก้าวหน้าในงานมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ =
4.04, S.D. = 0.64) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน (𝑥̅ = 3.78, S.D. = 0.51) และความอิสระในการทางาน (𝑥̅ = 3.57, S.D.
= 0.58)
ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยความต้องการของข้าราชการมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(𝑥̅ = 3.67, S.D. = 0.48) โดยมีค่าเฉลี่ ยในแต่ละด้านเรี ยงลาดับจากมากที่สุด ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ ว มงาน (𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.59) รองลงมาคื อ ด้า นค่ า ตอบแทนสวัสดิ การ (𝑥̅ = 3.94, S.D. = 0.63) ด้าน
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ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (𝑥̅ = 3.92, S.D. = 0.51) การมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ งาน (𝑥̅ = 3.78, S.D. =
0.51) และด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถ (𝑥̅ = 2.67, S.D. = 0.63)
ระดับความคิดเห็นควมผูกพันต่อองค์การของข้าราชการมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(𝑥̅ = 3.63, S.D. = 0.39) โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านเรี ยงจากมากที่สุด ดังนี้ ด้านบรรทัดฐาน (𝑥̅ = 3.71, S.D.
= 0.55) รองลงมาคือ ด้านความรู ้สึก (𝑥̅ = 3.68, S.D. = 0.49) และด้านการคงอยู่ (𝑥̅ = 3.51, S.D. = 0.55)
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. ข้าราชการที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการ มีความสัมพันกับความผูกพันต่อองค์การ
3. ปั จจัยด้านความต้องการของข้าราชการ มีความสัมพันกับความผูกพันต่อองค์การ

9. อภิปรายผลการศึกษา
การวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การพบว่า ปั จจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์ก ารในภาพรวมทุ ก ด้า น ได้แก่ ความเข้า ในลักษณะงาน ความท้า ทายในงาน การมี ส่ วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงาน ความอิสระในการทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยด้านลักษณะงานเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญ ข้าราชการมีความเข้าใจในลักษณะงานที่ตนเองรับผิดชอบ ได้ปฏิบตั ิงานที่ตรงตามความรู ้
ความสามารถหรื อองค์ก าร มี ก ารก าหนดหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบไว้อย่างชัดเจน จะส่ ง ผลให้ขา้ ราชการ
สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดปั ญหาอุปสรรค ข้อซักถาม ข้อสงสัยในงานที่ได้รับผิดชอบ
นอกจากนี้อการให้ขา้ ราชการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างข้าราชการ
กับผูบ้ งั คับบัญชาจะช่ วยให้การปฏิบตั ิงานสามารถทาได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่ วยงานราชการมีการจัดทา
Career path หรื อเส้ นทางการเติ บโตในสายอาชี พ มี ก ารประเมิ นเพื่ อเลื่ อนตาแหน่ ง เลื่ อนเงิ นเดื อน ตาม
ความรู ้ ความสามารถ ทาให้ขา้ ราชการมีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Cherrington (อ้างถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544, น. 17) ที่ได้กล่าวไว้วา่ ลักษะของงานเป็ นปั จจัยที่
ทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การที่บุคลากรได้ทางานที่มีความสาคัญ การได้มีส่วนร่ วมในงานจะ
ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การสู ง เป็ นในแนวทางเดียวกับแนวคิดของ Hewitt associates (อ้างถึงใน วรนาท
สามารถ, 2557, น. 32-33) ได้สรุ ปปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่ อความผูก พันต่ อองค์การมี 6 ประการ โดยมี ปั จจัย
ลัก ษณะงานรวมอยู่ด้วย ซึ่ ง ปั จจัย ที่ เกี่ ย วกับ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบหรื อ ลัก ษณะงาน ที่ พ นัก งานได้รั บ
มอบหมายจากองค์การ และแนวคิดของ Steers (1977) ที่ได้แบ่งปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็ น 3
ประการ โดยมีปัจจัยด้านลักษณะงาน (Job characteristic) รวมอยูด่ ว้ ย โดยกล่าวว่าลักษณะงานที่แตกต่างกัน
จะมี อิทธิ พลต่อระดับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ลักษณะงานที่ ดีจะทาให้บุคลากรรู ้ สึกมี
แรงจูงใจอยากทางานเพื่อเพิ่มค่าให้กบั ตนเอง แม้วา่ ผลงานจะยังไม่ดีก็ยงั ทุ่มเทความพยายามให้มากขึ้นเพื่อ
เพิ่มรางวัลให้กบั ตนเองและคุ ณภาพงานที่ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศราวุธโภชนะสมบัติ (2559)
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
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นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุมากกว่า
51 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 15 ปี ขึ้นไป ตาแหน่ งข้าราชการ และมีเงิ นเดื อนมากกว่า 25,000 บาท ในส่ วน
ของการวิเคราะห์เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงาน มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์การ โดยในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ย 3 ลาดับ
มากที่สุดคือ ด้านบรรทัดฐาน รองลงมาคือ ด้านความรู ้ สึก และด้านการคงอยู่กบั องค์การ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การใน
ภาพรวมกับด้านความรู ้ สึกเท่านั้น แต่ไม่มีความสัมพันธ์ดา้ นการคงอยู่และด้านบรรทัดฐาน เนื่ องจากเป็ น
หน่ วยงานราชการ การมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิไม่มีผลกับค่าตอบแทนเท่าใดหนักซึ่ งขึ้นอยู่กบั การเตรี ยม
ความพร้ อมข้อมู ลเอกสาร หลักฐานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิ จารณาปรั บค่า ตอบแทนประจาปี
งบประมาณและผูป้ ระเมินที่ประเมินข้าราชการ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างข้าราชการส่ วนใหญ่มีอายุไม่มาก
และระดับตาแหน่งไม่สูง ยังมีโอกาสที่จะโยกย้ายหรื อมีทางเลือกในเส้นทางสายอาชีพต่างๆ จึงส่ งผลให้ไม่มี
ความสัมพันธ์ดา้ นบรรทัดฐาน
การวิเคราะห์ ความผูกพันต่อองค์การพบว่า ปั จจัยด้านความต้องการมี ความสัมพันธ์กบั ความ
ผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารในภาพรวมทุ ก ด้า น ได้แ ก่ ค่ า ตอบแทนสวัส ดิ ก าร ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และการพัฒนาความรู ้ความสามารถ ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยด้านความต้องการ
เป็ นปั จจัยที่สาคัญ ซึ่ งหน่ วยงานราชการ มีสิทธิ สวัสดิ การต่างๆ ตามระเบียบราชการซึ่ งมีความเหมาะสม
เพียงพอให้กบั ข้าราชการในระดับต่างๆ นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ น ผูม้ ีประสบการณ์ในการทางานสู ง
สามารถให้การช่ วยเหลื อให้คาปรึ กษาและแนะนาการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้กบั ข้าราชการได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ทาให้เกิ ดความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Hewitt associates (อ้างถึงใน วรนาท
สามารถ, 2557, น. 32-33) ได้สรุ ปปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การมี 6 ประการ โดยมีปัจจัยสิ่ ง
ตอบแทนโดยรวมอยูด่ ว้ ย กล่าวว่าเป็ นสิ่ งที่พนักงานรับจากองค์การเพื่อเป็ นการตอบแทนจากการปฏิบตั ิงาน
ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และการได้รับการยอมรับ และแนวคิดของ Steers
(1977) ได้แ บ่ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน องค์ก าร 3 ประการโดยมี ด้า นประสบการณ์ ใ นงาน (Work
experience)ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การกล่าวคือการที่บุคลากรได้ลงทุนปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การ
แล้ว ก็หวังจะได้รับผลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานและเป็ นปั จจัยที่สร้างความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประดิษฐพงษ์ สร้อย
เพชร (2557) ได้ศึกษาเรื่ องความผูกพันองค์กรของพนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่ งหนึ่ งส่ วนงานวิศกรรมที่ ทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์ก ร
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยหนึ่ งในปั จจัยที่มีผลทาให้พนักงานรู ้สึกผูกพันกับองค์กร คือ ปั จจัยความ
ผูกพันองค์กรด้านค่าตอบแทนโดยรวม ปั จจัยความผูกพันองค์กรด้านโอกาสที่ได้รับ และเป็ นไปในแนวทาง
เดียวงานวิจยั ของ จิระพร จันทภาโส (2558) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชกรครู และบุคลากร
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ทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิ คหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยที่มีผลทาให้พนักงานรู ้ สึกผูกพันกับองค์กรมีปัจจัยที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่
ปั จจัยความผูกพันองค์กรด้านค่าตอบแทนโดยรวม ปั จจัยความผูกพันองค์กรด้านค่าตอบแทนโดยรวม และ
ปัจจัยความผูกพันองค์กรด้านคุณภาพชิวติ

10. ข้ อจากัดในงานวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ จานวน 450 คน โดยพบว่ามีขา้ ราชการในระดับตาแหน่ง
ปฏิ บตั ิงาน จานวน 4 คน และระดับชานาญงาน จานวน 4 คน ซึ่ งมีจานวนน้อยจึงส่ งผลให้มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความผูกพันต่อองค์การทั้งในภาพรวม และด้านต่างๆ สู งกว่าในระดับตาแหน่ งอื่นๆ ทั้งนี้ สาหรับการวิจยั
ครั้งถัดไปในลักษณะเดียวกัน ควรสารวจกลุ่มตัวอย่างระดับตาแหน่งงานในแต่ละให้มีจานวนใกล้เคียงกัน
เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การสมบูรณ์ที่สุด

11. ข้ อเสนอแนะ
11.1 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไปจาการวิจัย
11.1.1 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่หากพิจารณาเป็ นราย
ด้านแล้วจะพบว่าด้านการคงอยู่ ความยินดี และพร้อมหากต้องถู กโยกย้ายไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่น มีระดับความ
ผู กพันปานกลาง แสดงให้ เห็ นถึ งความไม่ พร้ อม ความไม่ เ ต็ ม ใจของข้า ราชการที่ อ าจจะถู ก โยกย้า ยไป
ปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ อื่น ซึ่ งการถู กโยกย้ายให้ไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ อื่น สามารถโยกย้ายระหว่างส่ วนกลางและ
ภูมิภาค โดยปั ญหาและอุปสรรค ได้แก่ การเดิ นทางระหว่างที่พกั กับสถานที่ปฏิ บตั ิงาน ค่าครองชี พ ความ
ห่ า งไกลครอบครั ว โดยหน่ ว ยงานควรมี ก ารส ารวจความต้อ งการของข้า ราชการประจ าปี เพื่ อบริ ห าร
โครงสร้ างอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมในแต่หน่ วยงานทั้งส่ วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้ขา้ ราชการมี
ความพร้อมสู งมากขึ้นในการถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบตั ิงานในหน้าที่อื่น
11.1.2 ปั จจัยที่ควรสนับสนุ น คือ ปั จจัยด้านลักษณะงานที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ได้แก่ ความเข้าใน
ลักษณะงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการส่ งเสริ ม ให้ขา้ ราชการได้เรี ยนรู ้ลกั ษณะงานด้านอื่นๆ การฝึ กอบรม
ความรู ้ทกั ษะในด้านอื่นๆ เพื่อให้ขา้ ราชการมีทกั ษะที่หลากหลาย สามารถรับผิด ชอบงานได้มากยิ่งขึ้น เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และปั จจัยด้านความต้องการที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการส่ งเสริ มจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้มากขึ้น
การตั้งทีมงานเฉพาะกิจ การมีกิจกรรมระหว่างช้าราชการในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ขา้ ราชการมีเครื อข่ายมากขึ้น
ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
11.1.3 ปั จจัยที่ควรพัฒนา คือ ปั จจัยด้านลักษณะงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความอิสระใน
การทางาน เนื่ องจากองค์การเป็ นหน่ วยงานราชการดังนั้น การปฏิบตั ิงานจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสื อสั่งการต่างๆ ทาให้ความมีอิสระการปฏิบตั ิงานมีนอ้ ย แต่อย่างไรก็ดี กฎหมาย
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ระเบี ยบ ข้อบังคับ และหนังสื อสั่งการต่ างๆ บางกรณี ผูท้ ี่ มีอานาจในหน่ วยงานสามารถมอบอานาจให้
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านสามารถปฏิ บ ัติง านแทน หรื อท าการแทนได้ ดัง นั้น หน่ วยงานควรมอบหมายงานในสิ่ ง ที่
สามารถปฏิ บตั ิ ได้ เพื่อลดภาระของผูม้ ี อานาจ หรื อให้ความเป็ นอิ สระในการทางานแก่ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน และ
ปั จจัยด้านความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ดา้ นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ดังนั้น หน่ วยงาน
ควรจัดให้มีการฝึ กอบรม พัฒนาความรู ้ ความสามารถข้าราชการให้มีทกั ษาการปฏิ บตั ิงานที่หลากหลาย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ขา้ ราชการมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานที่ดี
ขึ้น
11.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งถัดไป
11.2.1 ควรขยายประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า ง จากการวิจยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเฉพาะผูท้ ี่ เป็ น
ข้าราชการ แต่อย่างไรก็ดี ในองค์การมี ผูท้ ี่ ปฏิ บ ตั ิ งานนอกเหนื อจากข้า ราชการ ได้แก่ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และบุคลากรอื่นๆ ซึ่งจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมผูท้ ี่ปฏิบตั ิงาน
11.2.2 ควรศึกษาความผูกพันต่อองค์การของส่ วนราชการอื่นๆ ทั้งภายในกระทรวงเดียวกัน และ
นอกกระทรวง เพื่อเปรี ยบความผูกพันต่อองค์การ หาปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และนาไป
พัฒนาต่อไป
11.2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั โดยการใช้วธิ ีสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ งลึกมากขึ้นซึ่งทาให้ผล
ลัพธ์การวิจยั มีความชัดเจนและมีผลลัพธ์ให้หลากหลายมิติ
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