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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัเกีย่วกบัสวสัดกิารภายในส่วนราชการของขา้ราชการ สงักดั 
หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการสงักดั กรมราชองครกัษ์ จ านวน 250 คน 
เครื่องมอื ทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าที การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ 
โดยใชว้ธิคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัน้อยทีสุ่ด และค่าสมัประสทิธิเ์พยีรส์นั ซึง่วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติทิัง้หมดน้ีใช้
โปรแกรม ส าเรจ็รปู 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการชัน้ประทวน เพศชาย อายุ 
18 - 28 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีระยะเวลาการท างาน 1 – 10 ปี รายได ้8,000 – 25,199 บาท 
 การวเิคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นสวสัดกิารภายในส่วนราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้แก่ ด้าน          
ค่าเสีย่งภยัในการถวายอารกัขา ดา้นทีพ่กัอาศยั และดา้นรถรบั – สง่ โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านลกัษณะงานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้แก่ ด้าน
ความส าเรจ็ในการท างาน ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ  ด้านความรบัผดิชอบ และด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื 
โดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 การวเิคราะหข์อ้มูลปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
ได้แก่ ด้านความรู้สกึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองค์กร ด้านความรู้สกึพึ่งพิงได้ต่อองค์กร  ด้านความน่าเชื่อถือและ
ชื่อเสยีงขององคก์ร และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 การวเิคราะหข์อ้มลูความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ไดแ้ก่ ดา้นจติใจ 
ดา้นความคงอยู่ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นพฤตกิรรม โดยรวมอยู่ในระดบั มากทีส่ดุ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ชัน้ยศ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการท างาน รายได ้
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ปัจจยัในการได้รบัสวสัดิการภายในส่วนราชการ มคีวามผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงาน
ราชการแห่งหนึ่งมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ปัจจยัด้านลกัษณะงานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ
องคก์รมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มคีวามสมัพนัธก์บั
ความผกูพนัต่อองคก์รมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ปัจจยั สวสัดกิาร ความผกูพนัต่อองคก์ร   
 

Abstract 
 

 This research aims to study about Government officials’ satisfaction with the financial under in a 
Department of Goverment. The sample group used in this research was 250 government officials in a 
Department of Goverment. Tools used in collection of data were questionnaires. Statistics used in analysis of 
data, including percentage, mean, standard deviation, t-test analysis, one-way variance analysis, analysis of 
difference in pairs using least significant difference and Pearson product moment correlation caefficient. 
Statistical software package is used for this study’s data analysis. 

 The result of research with general data found that most of respondents were non-commissioned 
government officers, male, aged 18-28 years, being married together, level of education : Bachelor’s Degree, 
work period : 1-10 years, income : Baht 8,000-25,199. 
 The data analysis of welfare factors in a Department of Goverment include money in protection, 
accommodation and Shuttle Bus. Overall, the level of most agree. 
 The data analysis of job characteristics factor in a Department of Goverment include success in the 
work, the nature of the work done, responsibility and acceptance. Overall, the level of most agree. 
 The data analysis of working experience factors in a Department of Goverment include feeling 
importance to the organization,  feeling rely on organization,  reliability and reputation and Relationship with 
colleagues. Overall, the level of most agree. 
 The data analysis of Commitment to the organization factors in a Department of Goverment include 
mind, still stay, norm and behavior. Overall, the highest level. 
 The results of the hypothesis test showed that rank,  sex, age, status, education, work period and 
income were difference significant at 0.01. 
 The factors concerning welfare receiving affect the organizational commitment in a Department of 
Goverment. The relationship is very high at the .01 level of significance. 
 The factor of job characteristics in a Department of Goverment were relationship with organizational 
commitment. The relationship is very high at the 0.01 level of significance. 
 The factor of working experience in a Department of Goverment were relationship with Commitment 
to the organization. The relationship is very high at the 0.01 level of significance. 
 
Keyword: Factor, Fringer Benefit, Commitment,    
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บทน า 
 เป็นที่ทราบกนัทัว่ไปว่า การบริหารงานในองค์การนัน้มีจุดมุ่งหมายที่ส าคญัอยู่ที่ต้องการให้ปฏิบตัิงาน                 
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งขึน้อยู่กบัทรพัยากรพื้นฐานของการบรหิาร คอื คน เงนิ           
วสัดุสิง่ของ และการจดัการ แต่ทรพัยากรทางการบรหิารทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื “คน” เพราะคนเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา
ประเทศ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงองคก์รทุกองคก์รมุ่งทีจ่ะน าทรพัยากรมนุษยม์าใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สูงสุด และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร โดยกล่าวได้ว่า ความส าเร็จขององค์กรและ              
ความเจรญิกา้วหน้าขององคก์ร มผีลมาจากการมทีรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามสามารถ หากมองในแง่ความเป็นจรงิแลว้
องค์กรต่างๆ มกัจะละเลยและไม่ให้ความส าคญั คือ การรกัษาทรพัยากรมนุษย์ ดงันัน้ หน้าที่ส าคญัอย่างหนึ่งของ
ผูบ้รหิาร คอื การสรา้งแรงจงูใจความพงึพอใจ เพื่อกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานอย่างกระตอืรอืรน้ ทุ่มเทก าลงักาย
ก าลงัใจเต็มความสามารถในการท างาน อนัก่อให้เกดิประสทิธภิาพที่จะสร้างงานใหก้บัองค์กรอย่างเตม็ที ่ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการด าเนินการแก้ไข ปรบัปรุงและรกัษาทรพัยากรมนุษย์ให้คงอยู่กบัองค์กรได้นานที่สุด และปฏบิตัิงาน           
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ        
 กรมราชองครกัษ์ มภีารกจิหน้าทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยราชองครกัษ์และนายต ารวจราชส านกั มสีมุหราชองค
รกัษ์เป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบ ไดแ้ก่การถวายความปลอดภยัส าหรบัองคพ์ระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี พระรชัทายาท 
ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ ทัง้นี้ ต้องปฏบิตัใิหถู้กต้อง
ตามพระราชประสงค์ นอกจากนัน้ ยังมีภารกิจต่าง ๆ  อีกจ านวนมากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ และบรมวงศานุวงศ ์ทรงไวว้างพระราชหฤทยัใหก้รมราชองครกัษ์ปฏบิตั ิซึง่เป็นพระมหากรุณาธคิุณ
แก่ขา้ราชการกรมราชองครกัษ์อย่างยิง่ และไดส้นองพระเดชพระคุณดว้ยความจงรกัภกัดตีลอดมา (กรมราชองครกัษ์ 
100 ปี. 2541: 58) 
 ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพอย่างสูง ดังนั ้น                       
การด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามภารกจิของกรมราชองรกัษ์ ดว้ยการปฏบิตังิานเกีย่วกบั การปฏบิตังิานดา้นรกัษา
ความปลอดภัย มีกฎ ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และ                   
ความเชีย่วชาญ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามระเบยีบ และถูกต้อง เพื่อใหภ้ารกจิของกรมราชองครกัษ์ส าเรจ็ไปได้
ด้วยด ีในการปฏบิตัิงานของขา้ราชการกรมราชองครกัษ์มคีวามเสีย่งในการเกดิความสูญเสยีต่อชวีติของขา้ราชการ
เนื่องจากในการปฏบิตังิานต้องมกีารเดนิทางไปในพืน้ต่างๆ ทีอ่าจมคีวามเสีย่งในการเกดิเหตุการณ์ไม่คาดคดิ  ซึง่อาจ
เป็นอนัตรายต่อชวีติของขา้ราชการได ้ในการเดนิทางไปในพืน้ทีต่่างๆ จะเป็นการเขา้ไปตรวจพืน้ทีท่ีจ่ะมกีารเสดจ็ว่ามี
ความปลอดภยัมากน้อยเพยีงใด และเมื่อถึงวนัที่จะมกีารเสดจ็ไปในพื้นทีจ่รงิกจ็ะมขีา้ราชการส่วนล่วงหน้าเขา้ไปใน
พืน้ทีเ่พื่อตรวจสอบและเคลยีพืน้ทีใ่หม้คีวามปลอดภยัก่อนทีจ่ะมกีารเสดจ็มาถงึจุดหมายทีจ่ะเสดจ็ ซึง่เป็นการเสยีสละ
ในชวีติของขา้ราชการทีจ่ะปกป้องคุมครอง พระมหากษตัรยิ ์พระราชนิี พระรชัทายาท ผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค์ 
พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ อนัเป็นหน้าทีข่องขา้ราชการทหารทุกคน  ขา้ราชการกรม
ราชองครกัษ์ ยงัตอ้งเสยีสละเวลาความเป็นสว่นตวัในการดแูลครอบครวั บดิา มารดา ภรรยา และบุตร เน่ืองจากในการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่อ้งมกีารเตรยีมพรอ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวนัหยุดราชการ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ต่างๆ หรอืขา้ราชการ
บางนายกไ็ม่มวีนัหยุดในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของขา้ราชการ สงักดั กรมราช
องครกัษ์ ในสวสัดกิารทีไ่ดร้บัภายในสว่นราชการ ซึง่มคีวามส าคญัต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ 
สงักดักรมดงักล่าว 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัในเรื่องสวสัดกิารภายในสว่นราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อศกึษาถงึความผกูพนัของ ขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงทางด้านสวสัดิการของข้าราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ขา้ราชการที่มปัีจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชัน้ยศ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลา             
การท างาน รายไดแ้ตกต่างกนั จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัในการไดร้บัสวสัดกิารภายในสว่นราชการ มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ 
สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
 3. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
 4. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มคีวามสมัพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์
 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538:41) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ ครอบครวั 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาอาชพี และรายไดต่้อเดอืนลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั  
ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีต่่างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนัโดยวเิคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี้ 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั คอื เพศ หญงิมแีนวโน้ม
มคีวามต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชายในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวาม  ต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสาร
เพียงอย่างเดยีวเท่านัน้แต่มคีวามต้องการที่จะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ด้วย 
นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง  ความคิด ค่านิยม และทัศนคติทัง้นี้เพราะ
วฒันธรรมและสงัคม  ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไว ้ต่างกนั 
 2. อายุ เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรมคนที่อายุน้อยมกัจะมี
ความคดิเสรนีิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมกัจะมคีวามคดิ                
ที่อนุรกัษ์นิยมยดึถือการปฏบิตัิระมดัระวงัมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มอีายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิต                 
ที่แตกต่างกันลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกันคนที่มีอายุมากมกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่า                 
ความบนัเทงิ  
 3. การศกึษา เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนัคนทีม่กีารศกึษาสงู
จะได้เปรยีบอย่างมากในการเป็นผู้รบัสารที่ดเีพราะเป็นผู้มคีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารได้ดแีต่  จะเป็นคนที่ไม่เชื่อ
อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะที่คนมกีารศกึษาต ่ามกัจะใชส้ื่อ ประเภทวทิยุ โทรทศัน์ และ
ภาพยนต์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อสิง่พมิพว์ทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนต์แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะ
แสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 
 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิลต่อ
ปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้่งสารเพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายทีต่่างกนั
ปัจจยับางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัสารแต่ละคนเช่นปัจจยัทางจติวทิยา และสงัคมทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการรบัข่าวสาร 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติด้านสวสัดิการ 
 ทศันคติ (Attitude) หมายถงึ ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สกึของบุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรอืสิง่แวดล้อมอนัมแีนวโน้มทีจ่ะใหบุ้คคลแสดงปฏกิรยิา และกระท าต่อสิง่นัน้ๆ ในทางสนับสนุนหรอื
ปฏเิสธ ทศันคติเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้อย่างชดัเจนการทีจ่ะรูถ้ึงทศันคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดต้้องใชว้ธิี
แปลความหมายของการแสดงออก (รุ่งนภา, 2536) 
 ค าว่า Attitude ภาษาไทยมคี าหลายค า เช่น ทศันคติเจตคติท่าทคีวามรู้สกึแต่ในความหมายของศพัท์คอื
ความพร้อมที่จะปฏิบตัิ (Readiness to act) ถ้าเรามีท่าทคีวามรู้สกึหรือทศันคติในเชงิบวกเราย่อมปฏิบตัิออกมาใน
ทางบวกแต่ถา้เรามที่าทคีวามรูส้กึในเชงิลบเรากป็ฏบิตัอิอกมาในทางลบทศันคตจิงึมลีกัษณะ 
 ก. ทศันคตเิชงิบวก (Positive Attitude) ท าใหเ้กดิการปฏบิตัอิอกมาในทางบวก (Act Positively)  
 ข. ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude) ท าให้เกิดการปฏิบัติออกมาในทางลบ (Act Negatively) ปรียาพร                 
วงศอ์นุตรโรจน์ (2001: 56) เจตคตบิางครัง้เรยีกว่าทศันคตซิึง่มคีวามหมายสรุปไดด้งันี้ 
 1. ความรู้สกึของบุคคลที่มต่ีอสิง่ต่างๆหลงัจากที่บุคคลได้รบัประสบการณ์ในสิง่นัน้ความรู้สกึนี้แบ่งเป็น                
3 ลกัษณะคอื 
 1.1 ความรูส้กึในทางบวกเป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจเหน็ดว้ยชอบและสนบัสนุน 
 1.2 ความรูส้กึในทางลบเป็นการแสดงออกในลกัษณะไม่พงึพอใจไม่เหน็ดว้ยไม่ชอบและไม่สนบัสนุน 
 1.3 ความรูส้กึทีเ่ป็นกลางคอืไม่มคีวามรูส้กึใดๆ 
 2. บุคคลแสดงความรูส้กึทางดา้นพฤตกิรรมซึง่แบ่งพฤตกิรรมเป็น 2 ลกัษณะคอื 
 2.1 พฤติกรรมภายนอกเป็นพฤติกรรมที่สงัเกตได้มีการกล่าวถึงสนับสนุนท่าทางหน้าตาบอกความ             
พงึพอใจ 
 2.2 พฤติกรรมภายในเป็นพฤติกรรมที่สงัเกตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออกหรือความรู้สึก               
ทีเ่ป็นกลาง 
 จอหน์ ซ ีโมเวน และไมเนอร ์(อดุลย ์ จาตุรงคกุล. 2543: 190; อา้งองิจาก John C. Mowen ;& Minor n.d.) 
ได้ให้ค านิยมของทัศนคติไว้ว่าเป็นแกนกลางของความรู้สึกและไม่ชอบของบุคคลกลุ่มสถานการณ์สิ่งของและ                  
ความคิดเห็นที่เรามองไม่เห็นจากค านิยามนี้จะเห็นได้ว่าทัศนคติในความนึกคิดของคนไทย  คือ ใจนัน่เองเพราะ
ความรูส้กึดงักล่าวแสดงแนวโน้มทีจ่ะก่อปฏกิริยิาตอบต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งเช่น ตรายีห่อ้เพราะผูบ้รโิภคเคยเรยีนรูม้าเช่นนัน้
นอกจากนัน้ เราถอืไดว้่าทศันคตเิป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลอนัเกดิจากตวับุคคลและมคีวามสมัพนัธก์บัภาพพจน์ของตรายีห่อ้
ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิกค็อืทศันคตนิัน้ยากต่อการเปลีย่นแปลง และไม่อาจท านายพฤตกิรรมไดถู้กต้องเสมอไปยิง่กว่านัน้
ถ้าผูบ้รโิภคมทีศันคตใินทางลบดว้ยแลว้กย็ากทีน่ักการตลาดจะท าการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยง่ายการมทีศันคตต่ิอบรษิทั
หรอืสนิคา้จะมทีศันคตใินทางลบดว้ยแลว้กย็ากทีน่ักการตลาดจะท าการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยง่ายการมทีศันคตต่ิอบรษิทั
หรอืสนิคา้จะมอีทิธพิลเป็นอย่างมากต่อความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของกลยุทธก์ารตลาดของบรษิทัเป็นอย่างมากทเีดยีว 
 เบลกิน และ สกายเดล (Belkin and Skydell 1979, กล่าวอ้างใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ จิตวิทยาการ
บริหารงานบุคคล. 2544: 56) ได้ให้ความส าคญัของทศันคติไว้ว่าเป็นแนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนองในทางที่พอใจ                 
ไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ทศันคตจิงึมคีวามหมายสรุปไดด้งันี้ 
 1. ความรู้สกึของบุคคลที่มต่ีอสิง่ต่างๆ หลงัจากทีบุ่คคลได้มปีระสบการณ์ในสิง่นัน้ความรู้สกึนี้จงึแบ่งเป็น              
2 ลกัษณะคอื 
 1.1 ความรูส้กึในทางบวกเป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจเหน็ดว้ยชอบและสนบัสนุน 
 1.2 ความรูส้กึในทางลบเป็นการแสดงออกในลกัษณะไม่พงึพอใจไม่เหน็ดว้ยไม่ชอบและไม่สนบัสนุน 
 1.3 ความรูส้กึทีเ่ป็นกลางคอืไม่มคีวามรูส้กึใดๆ 
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 2. บุคคลแสดงความรูส้กึทางดา้นพฤตกิรรมซึง่แบ่งพฤตกิรรมเป็น 2 ลกัษณะคอื 
 2.1 พฤติกรรมภายนอกเป็นพฤติกรรมที่สงัเกตได้มีการกล่าวถึงสนับสนุนท่าทางหน้าตาบอกความ              
พงึพอใจ 
 2.2 พฤติกรรมภายในเป็นพฤติกรรมที่สงัเกตไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออกหรือความรู้สึก               
ทีเ่ป็นกลาง 
 
 แนวความคิดเก่ียวกบัสวสัดิการ 
 อุทยั หริญัโต (2530: 200 – 201) กล่าวว่า สวสัดกิาร หมายถึง บรกิารหรอืกจิกรรมใดๆ ที่หน่วยราชการ
หรอืองค์การธุรกจิจดัให้มขีึน้ เพื่อให้พนักงานหรอืผู้ปฏบิตัิงานองค์การนัน้ ๆได้รบัความสะดวกสบายในการท างาน              
มคีวามมัน่คงในอาชพี มหีลกัประกนัทีแ่น่นอนในการด าเนินชวีติหรอืไดร้บัประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอื
ค่าจ้างทีไ่ด้รบัอยู่เป็นประจ าทัง้นี้เพื่อเป็นสิง่จูงใจใหผู้ป้ฏบิตังิานอย่างเตม็ที่ ไม่ต้องวติกกงัวลต่อปัญหา ทัง้ในส่วนตวั
และครอบครวัท าใหม้คีวามพอใจในงานมคีวามรกังานและตัง้ใจทีจ่ะท างานนัน้ใหน้านทีส่ดุ 
 ซ่อนกลิ่น วอกลาง (2537: 10) ได้สรุปความหมายของค าว่า “สวัสดิการ” หมายถึงผลประโยชน์และ               
บรกิารต่างๆ ที่หน่วยงานจดัใหแ้ก่พนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงาน ในขณะที่พนักงานหรอืลูกจา้งคนนัน้ยงัปฏบิตัิ              
อยู่ หยุดพกังานชัว่คราวและในระหว่างพน้จากงาน เพื่อเป็นการบ ารุงขวญัของพนกังานหรอืใหลู้กจา้งไดท้ างานอย่างมี
ความสบายใจ มีความพอใจกับงาน และมีประสิทธิภาพ สวัสดิการอาจให้เป็นเงินหรือให้เป็นการบริการ  ความ
สะดวกสบายต่างๆ กไ็ดแ้ต่จะตอ้งเป็นการใหเ้ป็นพเิศษเพิม่เตมิจากเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งปกติ สวสัดกิารทีห่น่วยงานหรอื
องคก์ารจดัใหอ้าจจะเกีย่วกบั สขุภาพ ความปลอดภยั ความสะดวกสบายต่าง ๆ การศกึษาและขา่วสารประกอบ ความรู ้
ความมัน่คงในทางการเงนิ การพกัผ่อน สรรทนาการ การใหค้ าปรกึษาเมื่อมปัีญหาทัง้ในดา้นส่วนตวัและครอบครวัและ
การใหผ้ลประโยชน์หรอืความสนใจในสว่นทีเ่กีย่วกบัชุมนุมชนหรอืสงัคมทัว่ไป 
 บีช (Beach, 1980, p. 780 อ้างถึงใน ประทิน ไกรษรวิทย์, 2541: 22) ให้ความหมายสวสัดิการไว้ว่า คือ 
ประโยชน์ต่างๆ ทีห่น่วยงานจดัใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานซึง่อาจเป็นไปในรปูของเงนิรายไดน้อกเหนือจากเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง
ปกตทิีห่น่วยงานจดัใหอ้ยู่แลว้เพื่อเป็นการช่วยเหลอืในเรื่องเจบ็ป่วย อุบตัเิหตุ การออกจากงานอย่างกะทนัหนัไม่ว่าจะ
เป็นการใหค้วามสะดวกสบายต่างๆ กไ็ด ้เช่น การใหล้าพกัผ่อนไดโ้ดยไดร้บัเงนิตามสมควร และการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทัง้ในและรอบๆ ทีท่ างานใหส้ะดวกสบายทีส่ดุ และไดแ้บ่งประเภทสวสัดกิารออกเป็น 4 ประเภท คอื 
 1. การช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่พนักงานที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้มากนัก  เช่น เงินสะสม เงินค่า
รกัษาพยาบาล ฯลฯ 
 2. ผลประโยชน์ที่ได้รบัในเวลาที่ไม่ได้ท างาน ได้แก่ วนัหยุด วนัลา รางวลั หรอืสิง่ของพเิศษทีไ่ม่เกีย่วกบั 
การปฏบิตังิาน เช่น เงนิโบนสั ซึง่จ่ายตามอายุงานหรอืจ่ายใหทุ้กคนเท่าเทยีมกนั เงนิช่วยเหลอืบุตร 
 3. เงนิช่วยเหลอืในการจดักจิกรรม สรรทนาการ การกฬีา การอ านวยความสะดวกการบรกิารทางการแพทย ์
หอ้งสมุด หอ้งอาหารและบรกิารอื่นๆ เช่น การจดัจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก เป็นตน้ 
 สรุปความหมายของค าว่า สวสัดกิาร หมายถงึ เงนิหรอืผลประโยชน์ทีค่นท างาน หรอืพนกังานไดร้บัเพิม่เตมิ
จากค่าตอบแทนหลกั และค่าตอบแทนเพิม่เตมิจากเงนิเดอืน ซึง่จ าแนก เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 1. ค่าตอบแทนส าหรบัเวลาทีไ่ม่ไดท้ างาน  
 2. เงนิช่วยเหลอืคุม้ครองภยัพบิตัขิองคนท างาน  
 3. บรกิารทีจ่ดัใหค้นท างานเพื่อความสะดวกในการครองชพี 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  
 เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959: pp. 60-63) ได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการจูงใจในการท างานของมนุษย์ 
พบว่า มีปัจจยัอยู่ 2 ประการที่แตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิงและมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานคนละแบบประการแรก               
เมื่อคนงานไม่พอใจต่อการท างานของตนมกัจะเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่เรยีกปัจจยัเหล่านี้ว่า “ปัจจยั
คา้จุน” หรอื “ปัจจยัสุขอนามยั” ประการทีส่อง ส่วนคนงานทีพู่ดถงึความพอใจในงานมกัจะพูดถงึเนื้อหาของงานทีเ่ขาให้
ชื่อว่า“ปัจจยักระตุน้” หรอื “ปัจจยัจงูใจ”  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
 Maslow (1954 อ้างใน ธัญญนิตย์นาคสินธุ์, 2549: 23) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์โดยให้
ความเหน็ว่ามนุษยม์คีวามตอ้งการและมอียู่ตลอดเวลาและเมื่อความต้องการไดร้บัการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิง่จงูใจ
ส าหรบัพฤตกิรรมของบุคคลอกีต่อไป ความต้องการของมนุษย์จะมลีกัษณะเป็นล าดบัขัน้จากต ่าไปหาสงูหรอืบุคคลจะ            
มคีวามตอ้งการในล าดบัต่อไปเมื่อความตอ้งการในระดบัต ่าไดร้บัการตอบสนองแลว้ Maslow ไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการ
ของมนุษยเ์ป็นล าดบัขัน้ ดงันี้ 
 1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้พื้นฐาน เช่น ความต้องการ
อาหาร น ้าดื่ม อากาศ ทีอ่ยู่อาศยัยารกัษาโรคการพกัผ่อนนอนหลบัความต้องการทาง เพศ และสิง่จ าเป็นอื่นๆ ทีท่ าให้
มนุษยด์ ารงชวีติอยู่ได ้ 
 2. ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย (Safety and Security Needs) ประกอบด้วย ความต้องการความ
ปลอดภยั ปรารถนาทีจ่ะไดร้บัความคุมครองจากอนัตรายต่างๆ ทีจ่ะมต่ีอร่างกาย นอกจากนี้ยงั หมายถงึ ความตอ้งการ
มคีวามมัน่คงในการงาน  
 3. ความต้องการด้านความรกัหรอืสงัคม (Love or Social Needs) หมายถงึ ความต้องการ ทีจ่ะใหผู้อ้ื่นชื่น
ชอบตน้เป็นผูท้ีม่คีวามส าคญัต่อผูอ้ื่น และเป็นสมาชกิของกลุ่มทีส่มาชกิกลุ่มคนอื่นๆ ยอมรบั  
 4. ความตอ้งการความยกยอ้งเคารพ (Esteem Needs) หมายถงึ ความตอ้งการเกดิจาก ความเคารพตนเอง 
(Self-respect) ความรูส้กึว่าตนเองเป็นผูป้ระสบความส าเรจ็และการได้การยอมรบัเช่นนัน้จากผู้อื่นเช่นความต้องการ
สถานภาพ (Status) ความมชีื่อเสยีง เกยีรตยิศ (Prestige) เป็นสว่นส าคญัของความตอ้งการความยกยอ้งเคารพ  
 5. ความตอ้งการความส าเรจ็ในชวีติ (Self-actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบั สงูสดุ ซึง่หมายถงึ
การทีบุ่คคลผูน้ัน้ไดใ้ชค้วามสามารถของตนในทุกดา้น และไดเ้ป็นทุกอย่างทีต่วัเขาอยากจะเป็น 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีท าการวิจยัในครัง้น้ี คอื ขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในปีงบประมาณ 2559 
ซึง่ก าลงัปฏบิตังิาน อยู่ในปีงบประมาณ 2559 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน 2560) ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 569  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ข้าราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง             ในการเกบ็ขอ้มลู จะใชว้ธิกีารแบบสุ่มของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ไดค้ านวณ
จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ความคาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (sampling error) ในที่นี้จะก าหนด             
เท่ากับ + / -0.05 ภายใต้ความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 234 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 16 คน รวมเป็น            
จ านวน 250 คน 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการก าหนดการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Sampling) 
 ขัน้ตอนที่ 1 ท าการหาจ านวนประชากรที่ต้องการสุ่ม โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ ค านวณหากลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อใชแ้ทนประชากร ในการค านวณแต่ละกลุ่มชัน้ซึง่แบ่งจ านวนประชากร 569 คน  แบ่งเป็นขา้ราชการชัน้
สญัญาบตัร จ านวน 299 คน ขา้ราชการชัน้ประทวนจ านวน 270 คน ศกึษากลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 250 คน 
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 ขัน้ตอนที่ 2  ใช้การสุ่มตัวยอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling)  เพื่อสุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ 
สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ตามขนาดกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณได ้ 
 ขัน้ตอนที ่3  ในการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้เป็นการใชแ้บบสอบถามทีท่างการวจิยัเกีย่วกบัความคดิเหน็ ดงันัน้การ
เกบ็ตวัอย่างแบบสอบถาม จงึท าไดโ้ดยการแจกแบบสอบถามใหข้า้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง โดยการเกบ็
ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างโดยการเลอืกตวัอย่างแบบบงัเอญิหรอืแบบตามสะดวก  
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นชัน้ยศสญัญาบตัร เพศชาย อายุระหว่าง 18 – 28 ปี มสีถานภาพสมรส/
อยู่ดว้ยกนั มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาการท างาน 1 – 10 ปี และรายได ้8,000 - 25,199  
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อสวัสดิการภายใน               
ส่วนราชการ เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายด้านของสวสัดกิารภายในส่วนราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ใน 
ดา้นค่าเสีย่งภยัในการถวายอารกัขา ดา้นรถรบั – สง่ และดา้นทีพ่กัอาศยัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อปัจจยัด้านลกัษณะงาน
ของขา้ราชการ เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นของปัจจยัดา้นลกัษณะงานของขา้ราชการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม
คิดเห็น ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านการได้รับ           
การยอมรบันบัถอือยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่   
 4. ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อปัจจยัดา้นประสบการณ์
ในการท างานของข้าราชการ สังกัดหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านของปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างานของข้าราชการ สงักดักรมราชองครกัษ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร ด้านความรู้สึกพึ่งพิงได้ต่อองค์กร  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  และ            
ดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองคก์รอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่   
 5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดต่อความผูกพันต่อองค์กร                 
ของข้าราชการ สังกัดหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านของความผูกพันต่อองค์กร             
ของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นความคงอยู่ 
ดา้นพฤตกิรรม และดา้นจติใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 6. ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ชี ัน้ยศแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 7. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน และรายได้ที่              
แตกต่างกนั มคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 8. ปัจจยัในการไดร้บัสวสัดกิารภายในสว่นราชการ มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ 
สังกัดหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ด้านค่าเสี่ยงภัยในการถวายอารักขา ด้านที่พักอาศัย และด้านรถรับ – ส่ง                       
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 9. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของ ขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนั
ต่อองค์กร ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิด้านความรบัผดิชอบ และด้านการได้รบัการ
ยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 10. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างานของ ขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มคีวามสมัพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองคก์ร ดา้นความรูส้กึพึง่พงิไดต่้อองคก์ร ดา้นความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กร และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน               
ในระดบัสงูมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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สรปุผลอภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัเรื่องปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพันต่อองค์กรของ ขา้ราชการ 
สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี้ 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการชัน้สญัญาบตัร จ านวน 131 คน               
คิดเป็นร้อยละ 52.4 และชัน้ประทวน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 ตามล าดบั มเีพศชาย จ านวน  208 คน               
คิดเป็นร้อยละ 83.2 และเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล าดบั มอีายุระหว่าง 18 – 28 ปี จ านวน              
84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.6  อายุ 40 – 50 ปี จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.6  อายุ 51 – 60 ปี จ านวน 54 คน คดิเป็น
ร้อยละ 21.6 และอายุ 29 – 39 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตามล าดบั มีสถานภาพสมรส จ านวน 102 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 42.4  สถานภาพโสด จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.4 และสถานภาพหย่า/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จ านวน 
58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 ตามล าดบั มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.8 ระดบั
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.6 และระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.6 
และตามล าดบั 
 มรีะยะเวลาการท างาน 1 – 10 ปีจ านวน 76 คน  คดิเป็นร้อยละ 30.4  ระยะเวลาการท างาน  21 – 30 ปี 
จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.4 รองลงมาระยะเวลาการท างาน 11 – 20 ปี จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.6 และ 
31 ปีขึน้ไป จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 ตามล าดบั และมรีายได ้ 8,000 - 25,199 บาท จ านวน 82 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 32.8 รายได ้42,400 - 59,599 บาท จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8  รายได ้ 59,600 - 76,800 บาท จ านวน 
49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.6 และรายได ้25,200 - 42,399 บาท จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.8 และตามล าดบั 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัด้านสวสัดกิารภายในส่วนราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
ปัจจยัดา้นสวสัดกิารภายในส่วนราชการ ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ขา้ราชการทีไ่ดร้บัปัจจยัด้านสวสัดกิารภายในส่วน
ราชการ โดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขา้ราชการทีไ่ดร้บั
ปัจจยัดา้นสวสัดกิารภายในส่วนราชการอยู่ในระดบั เหน็ด้วยอย่างยิง่ คอื ปัจจยัด้านค่าเสีย่งภยัในการถวายอารกัขา  
ดา้นทีพ่กัอาศยั และดา้นรถรบั – สง่ 
 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปั้จจยัด้านลกัษณะงานของ ข้าราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
ปัจจยัด้านลกัษณะงาน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ข้าราชการมปัีจจยัด้านลกัษณะงานโดยรวมอยู่ในระดบั เห็นด้วย           
อย่างยิง่ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขา้ราชการทีม่ปัีจจยัดา้นลกัษณะงานอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ คอื ดา้น
ความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิและดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างานของ ข้าราชการ สงักดัหน่วยงาน
ราชการแห่งหนึ่ง ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการท างาน ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ขา้ราชการทีม่ปัีจจยัดา้นประสบการณ์
ในการท างานโดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขา้ราชการทีม่ปัีจจยั
ด้านประสบการณ์ในการท างานอยู่ในระดบั เหน็ด้วยอย่างยิง่ คอื ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสยีงขององค์กร ด้าน
ความรูส้กึพึง่พงิไดต่้อองคก์ร ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองคก์ร   
 5. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ปัจจยั
ด้านความผูกพนัต่อองค์กร ผลการศกึษาวจิยั พบว่า ขา้ราชการที่มคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการที่มีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบั มากที่สุด คือ ด้าน             
บรรทดัฐาน ดา้นความคงอยู่ ดา้นพฤตกิรรม และดา้นจติใจ 
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 6. การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ชัน้ยศ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างาน รายไดแ้ตกต่างกนั จะมคีวามผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
 ชัน้ยศ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัต่อองคก์รโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณิภา 
นิลวรรณ (2544) กล่าวคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จงัหวดั               
สรุาษฎรธ์านีทีม่ตี าแหน่งงานต่างกนัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
 เพศ ที่แตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม แตกต่างกนั โดยขา้ราชการเพศชาย            
มคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัร ีธวชัพรีะชยั (2548) กล่าวว่า ประชาชนที่
มเีพศที่แตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในงานบรกิาร แตกต่างกนั กล่าวคอื เพศหญิงมคีวามพงึพอใจ              
ในการมารบับรกิารมากกว่าเพศชาย 
   อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม แตกต่างกนั จากผลการวจิยัขา้ราชการทีม่อีายุระหว่าง 
18 – 28 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม น้อยกว่า ข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 29 – 30 ปี 40 – 50 ปี และ                 
51 – 60 ปี อย่างมนีัยทางสถิติที่ระดบั 0.05  0.05 และ 0.01 ตามล าดบัผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการที่มอีายุระหว่าง              
51 – 60 ปีมคีวามผูกพนัมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากในช่วงอายุดงักล่าวจะอยู่ในกลุ่มของขา้ราชการอาวุโส และ            
มชีัน้ยศที่สูง ซึ่งมคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รบัมอบหมายมากกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่งหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอาจมี
ความส าคญัและเป็นเกียจกบัหน้าที่การงานที่ปฏิบตัิอยู่จึงท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าในช่วงอายุอื่น             
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยิง่ลกัษณ์ เกดิแจ้ง (2549:61) เรื่องปัจจยั ทีส่่งเสรมิให้เกดิความผูกพนัต่อองคก์รของครู
โรงเรยีนเอกชน กรณีศกึษา ครูโรงเรยีนเซนต์โยเซฟ จ.สกลนคร ผลการศกึษาพบว่าครูที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวาม
ผกูพนัต่อโรงเรยีนแตกต่างกนั 
 สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม แตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการทีม่ี
สถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรมากที่สุด เพราะข้าราชการที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั               
ทีไ่ดร้บัปัจจยัสวสัดกิารดา้นต่างๆ ขององคก์รทีม่ใีห้อย่างเพยีงพอ เช่น ทีพ่กัอาศยั และ รถรบั-สง่ ทีม่คีวามสะดวกสบาย
ปลอดภัยในการพกัอาศยัของครอบครวั หรือการเดินทางไปโรงเรียนของบุตรหลานที่มีรถรบั -ส่งให้บริการ ท าให้
ขา้ราชการทีต่อ้งเดนิทางไปปฏบิตัหิน้าทีย่งัต่างจงัหวดัหรอืต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ดิต่อกนัหลายวนัไม่มคีวามกงัวลหรอืเป็น
ห่วงครอบครวัมากนกั ซึง่เป็นผลดทีัง้ทางครอบครวัและการปฏบิตังิานทีไ่ม่ตอ้งมคีวามกงัวลเมื่อตอ้งปฏบิตัหิน้าทีส่ าคญั 
ซึ่งส่งผลท าให้การปฏบิตัิหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วนิัย หนูสมจติต์ และภาสกร             
ภู่ศร ี(2548)ไดศ้กึษาเรื่องการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์รและความผกูพนัต่อองคก์ร กรณีศกึษา บรษิทัทองไทยการทอ จ ากดั 
ผลการวจิยัพบว่าพนักงานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั คอื  พนักงานทีม่สีถานภาพ
สมรสมคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าทีม่สีถานภาพโสด 
 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า 
ขา้ราชการทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวามผกูพนัต่อองคก์รมากทีส่ดุ ซึง่ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี
จะมตี าแหน่งหน้าทีส่งูกว่าและจะไดร้บัมอบหมายหน้าทีท่ีส่งูกว่าและส าคญักว่า การไดร้บัมอบหมายหน้าทีท่ีส่งูกว่าและ
ส าคัญกว่าท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อันส่งผลท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรตามมาด้วย                   
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายธาร ทองอร่าม (2550:80) ความผกูพนัต่อองคก์ร : ศกึษากรณีบรษิทั เดอะมอลลก์รุ๊ป 
จ ากดั สาขารามค าแหง พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรจีะมคีวามผูกพนัในองคก์รสูงกว่าพนักงานที่มี
การศกึษาสงูกว่า 
 ระยะเวลาการท างาน ที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม แตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่า 
ขา้ราชการที่มรีะยะเวลาการท างานมากกว่าจะมคีวามผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าขา้ราชการที่มรีะยะเวลาการท างาน             
น้อยกว่า ซึง่ขา้ราชการทีม่รีะยะเวลาการท างานมากกว่าส่วนใหญ่จะมตี าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีส่งูกว่าท าใหเ้กดิความ
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ผกูพนัต่อองคก์รมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยิง่ลกัษณ์ เกดิแจง้  (2549:61) เรื่องปัจจยัทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความ
ผูกพนัต่อองคก์รของครูโรงเรยีนเอกชน: กรณีศกึษาครโูรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ จ.สกลนคร พบว่า ครูทีม่รีะยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานกบัโรงเรยีนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อโรงเรยีนแตกต่างกนัเพราะครูทีป่ฏิบตังิานในโรงเรยีนนานเท่าใด 
กจ็ะมคีวามเขา้ใจโรงเรยีนในทางที่ดเีขา้ใจวฒันธรรมและค่านิยมของโรงเรยีนท า ให้ เกดิความรู้สกึผูกพนัต่อองคก์ร   
มากขึน้ดว้ย 
 รายได้ ที่แตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม แตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่า ขา้ราชการที่มี
รายได ้59,600-76,800 บาท จะอยู่ในช่วงอายุระหวา่ง 31 ปีขึน้ไป จะอยู่ในกลุ่มขา้ราชการอาวุโสทีม่ตี าแหน่งชัน้ยศทีส่งู 
จะได้รบัมอบหมายหน้าที่ที่ส าคญัมาก และยงัได้รบัสวสัดกิารด้านต่างๆ มากขึน้ไปด้วยถึงท าให้เกดิความผูกพนัต่อ
องคก์รมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนยุทธ บุตรขวญั (2554) เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อความผกูพนัในองคก์รของ
เจา้หน้าทีส่ านักงานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์โดยพบว่าเจา้หน้าทีท่ีม่รีะดบัเงนิเดอืนแตกต่างกนัมคีวามผูกพนัต่อ
องคก์รแตกต่างกนัเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนทีอ่งคก์รจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อตอบแทนการปฏบิตังิ านทีร่บัผดิชอบ 
จูงใจใหป้ฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิขวญัก าลงัใจใหผู้ป้ฏบิตังิาน และเสรมิสรา้งฐานะความเป็นอยู่ให้ดขีึน้ 
ซึง่จะน าไปสูค่วามพอใจในการท างาน และสรา้งความผกูพนัต่อองคก์รในทีส่ดุ 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัในการไดร้บัสวสัดกิารภายในส่วนราชการ มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์ร
ของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
 ดา้นค่าเสีย่งภยัในการถวายอารกัขา ประกอบดว้ย ค่าเสีย่งภยัทีเ่พิม่ขึน้มคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีท่ี่ได้รบั
มอบหมาย การไดร้บัค่าเสีย่งภยัทีเ่พิม่ขึน้รองรบัต่อค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ ค่าเสีย่งภยัเป็นรายไดส้่วนเพิม่ทีท่ าใหคุ้ณภาพ
ชวีติของขา้ราชการ และครอบครวัดขีึน้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  
ศุภชยั รุ่งเจรญิสุขศร ี(2558) การศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาความผูกพนัในองค์กร การพฒันาความก้าวหน้าในสาย
อาชพี และความพงึพอใจในสวสัดกิารพนกังาน สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทั พบวา่ 
ความพงึพอใจในสวสัดกิารพนักงาน ส่งผลต่อ ความจงรกัภกัดขีองพนักงานระดบัปฏบิตัิการของบรษิทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดบั ความคิดเหน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก ได้แก่ ท่านคิดว่านโยบายค่าตอบแทนของบรษิัท
ตอบสนอง ความต้องการของท่าน ท่านพอใจกบัอตัราการขึ้นเงนิเดอืนของบรษิทั ท่านไดร้บัรายไดเ้หมาะสมกบังานที่
ท่านไดร้บัมอบหมาย ท่านไดร้บัสวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืจากบรษิทัอย่างรวดเรว็ ท่านคดิว่าระบบการพจิารณาจ่ายโบนัส
ของบรษิัทมคีวามยุตธิรรม ท่านได้รบัรายได้ต่อเดอืนเพยีงพอและมเีหลอืเกบ็ออม ท่านได้รบัการจ่ายค่าจา้งในวนัลา
ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านได้รบัสวสัดกิารเงนิช่วยเหลอื ประเภทต่างๆ จากบรษิัทอย่างเหมาะสม ท่านได้รบัโบนัส
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษิทั และท่านไดร้บัสวสัดกิารจากบรษิทัครอบคลุมถงึครอบครวัของท่าน 
 ดา้นทีพ่กัอาศยั ประกอบดว้ย ทีพ่กัอาศยัมคีวามปลอดภยัต่อผูพ้กัอาศยัสมาชกิในครอบครวั และทรพัยส์นิ
ของผูพ้กัอาศยัเป็นอย่างด ีคุณภาพของทีพ่กัอาศยั และสภาพแวดล้อมมคีวามสะดวกสบายในการพกัอาศยัทีพ่กัอาศยัมี
ความเพยีงพอต่อขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานอยู่ในกรมราชองครกัษ์ และต าแหน่งทีต่ัง้ของทีพ่กัอาศยัมคีวามสะดวกในการ
เดนิทางไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นการท างาน  มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ นวระ ทาสุวรรณ และวรจนา แสงตาล (2551) การศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการสวัสดิการของพนักงาน
มหาวทิยาลยั สายวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความต้องการสวสัดิการของ
พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการมหาวทิยาลยั ราชภฎัจนัทร์เกษม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากแต่เมื่อพจิารณา             
เป็นรายขอ้พบว่า ความตอ้งการ สวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการมหาวทิยาลยัจนัทรเกษม อยู่ในระดบั 
5 อนัดบั ได้แก่ ด้านสุขภาพและอนามยั ด้านที่พกัอาศยัในมหาวทิยาลยั ด้านการศึกษา ด้านการสะสมทรพัย์ และ           
ดา้นอื่นๆ 
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 ดา้นรถรบั – ส่ง ประกอบดว้ย ก าหนดเวลาในการรบั – ส่ง เป็นไปตามทีก่ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ รถยนต์ 
รบั – สง่  ขา้ราชการมคีวามเพยีงพอต่อจ านวนขา้ราชการในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน คุณภาพของรถยนตท์ีใ่ชใ้นการ 
รบั – ส่ง ขา้ราชการมคีวามพร้อมใช้งานอยู่อย่างสม ่าเสมอ และเจ้าหน้าที่หรอืพนักงานขบัรถยนต์รบั – ส่ง มคีวาม
พร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่อยู่เสมอ มีความสมัพนัในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ             
จรยิา ผลประสทิธิ ์(2556) ไดศ้กึษาความพงึพอใจดา้นสวสัดกิารของเจา้หน้าทีร่ฐัในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่วตัถุประสงค์
ในการศึกษาเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รฐัในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และความ
ต้องการสวสัดกิารของเจ้าหน้าทีร่ฐัในมหาวทิยาลยั โดยศกึษาจากเจา้หน้าที่ของรฐั  ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทีม่ต่ีอ
สวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ร ัฐ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ร ัฐใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่จ านวน 383 ตวัอย่างพบว่า จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างของเจา้หน้าทีร่ฐั (ประจ า) พบว่า มคีวาม
ต้องการใหป้รบัปรุงสวสัดกิารด้านการรกัษาพยาบาลโดยการเพิม่สทิธใินการเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยภายใน
หรอืภายนอกครอบคลุมถงึบุตร บดิา มารดา และสามหีรอืภรรยา มกีารพฒันาสถานพยาบาลทีเ่ปิดบรกิารแก่พนักงาน 
ใหม้อีุปกรณ์ทางการแพทย์ดขีึน้ การปรบัปรุง ดา้นสวสัดกิารทีพ่กัอาศยัใหม้ภีูมทิศัน์และสภาพแวดล้อมที่ดขี ึน้ มกีาร
ซ่อมที่พกัอาศยัอย่าง สม ่าเสมอควรปรบัลดอตัราการเรยีกเกบ็ค่าเช่าการเข้าพกัใหไ้ม่สูงมากจนเกนิไปนักอกีทัง้ควร 
เพิม่สวสัดกิารทีพ่กัอาศยัชัว่คราวในระหว่างปฏบิตังิาน การปรบัปรุงสวสัดกิารดา้นการขนส่งกลุ่ม ตวัอย่างตอ้งการใหม้ี
บรกิารรบั-ส่ง พนักงานในเขตเมอืงเชยีงใหม่และควรเพิม่จ านวนรอบในการให้บริการรถไฟฟ้าให้เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของนกัศกึษาและบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มคีวามสมัพนัธก์บั
ความผกูพนัต่อองคก์ร  
 ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ประกอบด้วย สามารถมองเหน็ความส าเรจ็ของงานได้ชดัเจน สามารถใช้
วจิารณญาณของตนเองในการแกปั้ญหาที่เกดิขึน้ มโีอกาสก าหนดเป้าหมายและวธิกีารท างานในหน้าทีข่องตนเองได้  
และเมื่อเกดิปัญหาในการท างาน ทราบดวี่าควรแก้ปัญหาอย่างไร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก 
ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิประกอบด้วย กฎ ระเบยีบ ส่วนใหญ่ของหน่วยงานมกัจะจ ากดัความเป็นอสิระในการ
ท างาน องค์กรเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคดิเหน็และเสนอแนวทางในการปฏิบตัิงาน ผู้บงัคบับญัชามกัคอย
ควบคุมดูแลการท างานอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด และงานที่ปฏิบัติอยู่นั ้นมีส่วนช่ว ยส่งเสริมความก้าวหน้า                               
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  
 ดา้นความรบัผดิชอบ ประกอบดว้ย งานทีร่บัผดิชอบเป็นงานทีส่ าคญัต่อองคก์ร งานทีร่บัผดิชอบมขีัน้ตอน 
และวธิกีารท างานเป็นระบบชดัเจน งานทีร่บัผดิชอบ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจ และความส าคญั และงานทีร่บัผดิชอบ
เป็นงานทีน่ าไปสูก่ารพฒันาองคก์ร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก  
 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ประกอบด้วย เพื่อนร่วมงานยอมรบัความคดิเหน็ผู้บงัคบับญัชายอมรบั
ความคิดเห็น และไม่เคยได้รบัโอกาสจากผู้บงัคบับญัชาให้อธบิายเหตุผลในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ธนยุทธ บุตรขวญั (2554) เรื่องปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัในองค์กรของ
เจา้หน้าทีส่ านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์พบว่า ปัจจยัดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
ความรบัผิดชอบ และการได้รบัการยอมรบันับถือ เป็นลกัษณะที่เกี่ยวกบังานที่ปฏิบตัิโดยตรง และเป็นสิง่จูงใจให้
บุคลากรเกดิความพงึพอใจในการท างาน ประกอบดว้ยการทีบุ่คคลสามารถท างานไดส้ าเรจ็สิน้ประสบผลส าเรจ็อย่างด ี
สามารถแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบังาน และรูจ้กัป้องกนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ การไดร้บัการยอมรบันับถอืจากบุคคลในหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นๆ ที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ก าลงัใจ การแสดงความยนิดี             
การแสดงออกทีท่ าใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ งานนัน้น่าสนใจ ต้องอาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทา้ทาย 
ให้ลงมอืท า หรอืเป็นงานทมีลีกัษณะท าตัง้แต่ต้นจนจบโดยล าพงัการได้รบัมอบหมายใหดู้แลงานใหม่ๆ และมอี านาจ
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อย่างเต็มที่ ไม่มกีารตรวจหรอืควบคุมอย่างใกล้ชดิการได้เลื่อนขัน้สูงขึน้ มโีอกาสได้ศกึษาต่อเพื่อหาความรู้เพิม่เตมิ  
ดงันัน้จงึท าใหค้วามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัมาก 
 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการท างานของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง              
มคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร  
 ดา้นความรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองคก์ร ประกอบดว้ย คดิว่าผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญัเหมอืนกบั
เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ มคีวามรูส้กึว่าเป็นบุคคลทีม่คี่าต่อกรมราชองครกัษ์  และทีผ่่านมาไดร้บัมอบหมายใหท้ างานทีม่ี
ความส าคญัและน่าสนใจ  มคีวามรู้สกึว่ามสี่วนร่วมอย่างมากในการท าให้ กรมราชองครกัษ์ประสบความส าเรจ็  และ             
ที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญและน่าสนใจ  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง                    
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธนยุทธ บุตรขวญั (2554) ปัจจยัทีม่ผีลต่อความผูกพนัในองคก์รของเจา้หน้าทีส่ านักงาน
ทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์ พบว่า ความรู้สกึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.41 เนื่องจากเจา้หน้าทีส่ านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิม์คีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นทรพัยากรบุคคลทีม่ี
ค่าของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากในการท าให้หน่วยงานประสบ
ความส าเรจ็ การไดร้บัมอบหมายใหท้ างานทีม่คีวามส าคญัและน่าสนใจ และการทีผู่บ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญัในงาน            
ทีท่ า ดงันัน้ จงึท าใหค้วามรูส้กึว่าตนเองมคีวามส าคญัต่อองคก์รอยู่ในระดบัปานกลาง 
  ด้านความรู้สกึพึ่งพงิได้ต่อองค์กร ประกอบด้วย คดิว่าได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนจากกรมราชองครกัษ์ 
คุ้มค่ากบัความอุตสาหะในการท างาน  นับตัง้แต่ท างานกบักรมราชองครกัษ์ได้ใช้ประโยชน์จากสวสัดกิารเท่าที่ควร  
ได้รับปัจจยัสนับสนุนอย่างเพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และ กรมราชองครกัษ์ 
คลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนให้ได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว  มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงมาก                 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ทองพิน ขนัอาสา (2549:93) ความผูกพนัของบุคลากรภาครฐัต่อองค์กร กรณีศึกษา
ขา้ราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  พบว่า ข้าราชการที่ มีความรู้สกึว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพิงได้มากมี
แนวโน้มจะมคีวามผูกพนัต่อองคก์รสงู ซึง่เป็นความรูส้กึว่าหากตนไดร้บัการดูแลหรอืความยุตธิรรมในองค์กร องคก์ร 
ไม่มรีะบบอุปถัมภ์แต่ใช้ระบบ คุณธรรมผู้มคีวามรู้ความสามารถได้รบัความก้าวหน้าขา้ราชการจะไม่รู้สกึหดหู่ และ               
มคีวามหวงั มคีวามเชื่อมัน่ในองคก์ร หากองคก์รดูแลขา้ราชการในองค์กรดโีดยเฉพาะลกัษณะงานหลายอย่างทีต่้อง
เสีย่งภยัในพืน้ทีม่คีวามยุตธิรรมพอสมควร กจ็ะเป็นการดงึดดูใหข้า้ราชการมคีวามสนุก และมคีวามสขุในการท างานอยู่
กบัองคก์รต่อไป 
 ด้านความน่าเชื่อถือและชื่อเสยีงขององค์กร ประกอบด้วย มคีวามภาคภูมใิจเมื่อบอกว่าท่านปฏบิตังิานที ่
กรมราชองครกัษ์ หน่วยงานไดร้บัความเชื่อถอืและไดร้บัการสนบัสนุนจากประชาชนทัว่ไป และกรมราชองครกัษ์เป็นที่
รูจ้กัของบุคคลทัว่ไป มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธนยุทธ บุตรขวญั 
(2554) ปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัในองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า ความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสยีงขององค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรยิ์มคีวามสัมพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัความผกูพนัธุต่์อองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้คอื องคก์รมกีารด าเนินการภายใตค้วามซื่อสตัย์
สุจริต ความโปร่งใส มีวฒันธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีความมัน่คง มีความน่าเชื่อถือ มีเกียรติภูมิและชื่อเสยีงต่อ
สาธารณชนมากเท่าไรย่อมก่อใหเ้กดิแรงศรธัา แรงบนัดาลใจและสร้างความภูมใิจให้แก่พนักงานใหเ้กดิความผูกพนั   
มากยิง่ขึน้เท่านัน้ 
 ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ประกอบดว้ย เมื่อมปัีญหาเพื่อนร่วมงานจะใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยความ
เตม็ใจ มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัเพื่อนร่วมงาน คดิว่าเป็นส่วนส าคญัในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมงานมคีวามรูส้กึ   
ทีด่ ีมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทองพนิ ขนัอาสา (2549:93) ความ
ผูกพนัของบุคลากรภาครฐัต่อองค์กร กรณีศกึษาข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าทศันคตต่ิอ
เพื่อนร่วมงานและองค์กรมผีลต่อการท างานในกรมการปกครอง เนื่องจากการท างานในกรมการปกครองเป็นลักษณะ
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งานที่หลากหลายและมปีรมิาณงานมาก หลายครัง้ต้องท างานเกนิเวลาท างานในวนัหยุด เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วน  
ต้องปฏิบตัิงานตามนโยบายของรัฐ ซึ่งท าให้ในการท างานหลายครัง้ต้องท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนัน้หาก
ขา้ราชการมทีศันคตต่ิอเพื่อนร่วมงานและองคก์รทีด่จีะท าใหก้ารท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เกดิความรูส้กึกดดนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จาการศกึษาครัง้นี้มุ่งศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ สงักดัหน่วยงาน
ราชการแห่งหนึ่ง ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา ดงันี้ 
 1. ผลการวจิยัพบว่าขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ทีม่อีายุระหว่าง 18-28 ปี ระดบัการศกึษา 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีระยะเวลาในการท างาน 1-10 ปี และรายได ้8,000-25,199 บาท มคีวามผูกพนัต่อองคก์รน้อยทีสุ่ด 
เนื่องจากข้าราชการในกลุ่มนี้เป็นข้าราชการที่เพิ่งเริ่มต้นการท างานยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจในการท าง าน ไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานมาก่อนจงึไม่เขา้ใจในระบบขัน้ตอนการท างาน และเมื่อไดร้บัมอบหมายงานใหป้ฏบิตัทิ าให้
เกดิความไม่เขา้ใจในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายอาจท าใหเ้กดิความผดิพลาดขึน้มาได ้ซึง่หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
บางเรื่องไม่สามารถเกดิความผดิพลาดได ้จงึท าใหเ้กดิความกงัวล และสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานไม่มปีระสทิธภิาพตามไป
ดว้ยท าใหข้า้ราชการไม่อยากทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีเ่พราะกลวัเกดิความผดิพลาดขึน้ ขา้ราชการในกลุ่มนี้จงึมคีวามผกูพนัต่อ
องคน้์อยลง ดงันัน้องคก์รควรเอาใจใสกบัขา้ราชการในกลุ่มนี้เป็นพเิศษ โดยควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างขา้ราชการในองคก์ร 
 2. ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัการได้รบัสวสัดกิารภายในส่วนราชการ ด้านที่พกัอาศยั อยู่ในระดบัปานกลาง 
องคก์รควรมกีารศกึษาถงึความสมัพนัธเ์กีย่วกบัปัจจยัภายในส่วนราชการ ดา้นทีพ่กัอาศยั หาสาเหตุเพื่อน าไปพฒันา
แก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้กับข้าราชการว่าองค์กรเอาใจใส่ในตัว
ขา้ราชการและครอบครวั ซึง่ท าใหข้า้ราชการเกดิความผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ตามไปดว้ย 
 3. องค์กรควรมกีารศึกษาถึงความต้องการทางด้านสวสัดิการของขา้ราชการให้มากขึน้ เนื่องจากอาชพี
ขา้ราชการเป็นอาชพีทีม่รีายไดต้ ่า ซึง่ในสถานการณ์ปัจจุบนัทีข่า้วของมรีาคาแพงท าใหร้ายไดไ้ม่เพยีงพอกบัคา้ใชจ้่าย 
ถ้าองค์กรหรอืหน่วยงานมีการจดัสรรสวสัดิการต่างๆ ผลตอบแทนอย่างเพียงพอ และยุติธรรม เมื่อปัจจยัทางด้าน
ผลตอบแทนมากเพียงพอท าให้ขา้ราชการเกดิความเชื่อมัน่ในองค์กรสิง่เหล่านี้จะก่อให้เกดิความผูกพนัต่อองค์กร              
มากขึน้ 
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 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิง่จากท่าน
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์ กรีตอิงักรู ทีค่อยใหค้ าปรกึษาแนะน า ตลอดจนเสยีสละเวลาอนัมคี่า
ในการตรวจและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ
ดว้ยความเคารพอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ญาณพล แสงสนัต์ และ อาจารย์ ดร.สนัติ เติมประเสรฐิกุล ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม รวมถึงเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์             
ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ยิง่ในการจดัท า           
สารนิพนธใ์หส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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 ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์ทีใ่หค้วามรูแ้ละความเมตตา
ดว้ยดดีลอดหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ ในครัง้นี้ ขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติทุกท่านทีค่อยช่วยเหลอืประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ ดว้ยดเีสมอมา 
  ขอขอบคุณขา้ราชการ สงักดัหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถาม
ใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา เพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
 สดุทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิา และมารดา ของผูว้จิยัซึง่สนบัสนุนเป็นก าลงัใจในการศกึษามาโดยตลอด  
รวมถงึเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและแบ่งปันความทรงจ าดีๆ  ร่วมกนั 
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