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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค ์ เพือศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สาํนกังานอยัการสูงสุด ไดแ้ก่                       
ดา้นความปรารถนาทีจะอยู่ในองค์กร ดา้นความตงัใจทีจะอยู่ในองค์กร ดา้นการมาทาํงานอย่างสมาํเสมอ      
ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร  
 กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรสํานกังานอยัการสูงสุด กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน 
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถามทังหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ  –  ปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพ โสด 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  – ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีตาํแหน่งงาน ระดบัปฏิบติัการ 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร สาํนกังาน
อยัการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ 
ดา้นความปรารถนาทีจะอยู่ในองคก์ร ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นความตงัใจทีจะอยู่ในองคก์ร 
ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ดา้นการมาทาํงานอยา่งสมาํเสมอ ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: ความผกูพนั, องคก์ร, บุคลากร 
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ABSTRACT 
 The objective is to study the commitment to the organization of personnel. This includes a desire to 

stay in the organization, an intention to stay in the organization, an aspect of coming to work regularly, an 

effort as well as dedication to work and, maintaining the membership of the organization. 
The population in this research is personnel at Office of the Attorney General. The sample group who 

answered the questionnaire consisted of 400 people. The method used for data collection was a questionnaire. 

The data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, mean ( ), 

standard deviation (SD).  
The results of the research were as follows: A total of 400 personnel who responded to the 

questionnaire were mostly female, 263 people accounted for 65.75%,  Most of them were aged 31-40 years 

old with 181 people accounted for 45.25 %, Most of them were single, 211 people representing 52.75%, Most 

of them have Bachelor degree education level with 269 people accounted for 67.25 %, The majority of sample 

group have an average monthly income of 15,001 - 25,000 baht with 188 people, representing 47.00 %, Most of 

sample group have positions type; operational level 162 people accounted for 40.50%, Most of personnel have 

a working period between 1-5 years with 157 people, representing 39.25 %. 
The results of the research were as follows: An opinions of personnel reflecting the commitment with                      

the organization at Office of the Attorney General, Overall, it's at the highest level. While considering each 

aspect, it was found that the highest aspect was the desire to stay in the organization, the effort and dedication 

to work, the intention to stay in the organization, the maintaining the membership of the organization and, the 

regular basis of coming to work, respectively. 

Keyword: Commitment, Organizational, Personnel 

บทนํา 
ปัจจุบันการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร มีการเปลียนแปลง              

อย่างรวดเ ร็วและกว้างขวางในทุกมิติ  ทังทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  รวมถึงเทคโนโลยี                        
จากการเปลียนแปลงดงักล่าวส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีความจาํเป็นทีตอ้งปรับตวัและเตรียมพร้อมทีจะเผชิญ    

กับสถานการณ์ทีเกิดขึน โดยต้องมีการปรับเปลียนนโยบาย  รูปแบบการบริหารโครงสร้างองค์กร                
เพือใหส้อดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงในปัจจุบนั การบริหารทรัพยากรมนุษยถื์อว่าเป็นสิง
สําคัญอย่างยิงและท้าทายความสามารถของผูบ้ริหาร เพราะมีปัจจัยหลายอย่างทีมีอิทธิพลต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร นอกจากนีแลว้การบริหารทรัพยากรมนุษยย์งัส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์รดว้ย  
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การทีองค์กรจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ในการส่งเสริมเพือเป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร เมือบุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์กรแลว้จะเกิดแรงจูงใจ          

และพร้อมทีจะทุ่มเทอุทิศตนเพือปฏิบัติงานจนสุดความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม การทีองค์กรจะสร้าง
ความรู้สึกผูกพนัของบุคลากรเป็นเรืองทีทาํไดย้าก เพราะตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัทุกฝ่ายในองคก์ร ดงันนัจึง
เป็นสิงสําคญัอย่างยิงทีองค์กรจะตอ้งให้ความสําคญัและตระหนกัถึงการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ทีมี
ประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษยที์มีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการทีผูบ้ริหารใช้กลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชนสู์งสุดใหก้บัองคก์ร  

สํานักงานอยัการสูงสุดไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการขบัเคลือนภารกิจหน้าทีของหน่วยงาน      
จึงกาํหนดขอบเขตของแผนปฏิบติัราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสาํนกังานอยัการสูงสุดโดยมีแผนปฏิบติัราชการ 
เรือง การเพิมศกัยภาพบุคลากรใหมี้ขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตทีดี เพือใหบุ้คลากร
มีคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบได ้เป็นมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตทีดี  

ดงันนัผูวิ้จยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาเรือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สํานกังานอยัการ
สูงสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาว่าบุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์กร ของตนมากนอ้ยเพียงใด และจึงได้
ทาํการศึกษาปัจจยัของความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร เพือนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
เสริมสร้างความผกูพนัของบุคลากรทีมีต่อองคก์ร และรักษาบุคลากรทีมีคุณค่าใหค้งอยูก่บัองคก์รต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

 เพือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาวิจยั เรือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สาํนกังานอยัการสูงสุด ไดก้าํหนดขอบเขต
ของการวิจยั ไวด้งันี 

 . ขอบเขตด้านเนือหา 
 . . ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 . . ตัวแปรตาม ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สํานกังานอยัการสูงสุด  ไดแ้ก่ ดา้นความ
ปรารถนาทีจะอยู่ในองค์กร ดา้นความตงัใจทีจะอยู่ในองค์กร ดา้นการมาทาํงานอย่างสมาํเสมอ ดา้นความ
พยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
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2. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากร สาํนกังานอยัการสูงสุด จาํนวน ,  คน (ทีมา : สาํนกับริหาร
ทรัพยากรบุคคล สาํนกังานอยัการสูงสุด ขอ้มูล ณ วนัที  มกราคม  ) โดยผูว้ิจยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ ทีระดบัความเชือมนั % ซึงกาํหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 
% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน 

 . ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจยัครังนีจะทาํการวิจยั ตงัแต่เดือน มกราคม – กมุภาพนัธ์  

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 . ทาํใหท้ราบถึงระดบั ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร สาํนกังานอยัการสูงสุด 

2. เพือนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสร้างความผูกพนัของบุคลากรทีมีต่อ
องค์กร เพือรักษาบุคลากรทีมีคุณค่าให้คงอยู่กบัองค์กรต่อไป และเพือให้เกิดความพึงพอใจทีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขและเพิมคุณภาพการทาํงานทีดียิงขึนต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ตวัแปรอสิระ                   ตวัแปรตาม 

   
 

  
  

 

    

  

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

สเตียร์ส (Steers,1977:46) ได้ให้ความหมายของ  ความผูกพันต่อองค์กรว่าเป็นความรู้สึกและ
ความสัมพนัธ์ทีแนบแน่นของสมาชิกในองค์กร และเป็นพฤติกรรมทีสมาชิกในองค์กรมีค่านิยมทีร่วมกนักบั
สมาชิกคนอืนๆ เพือแสดงพฤติกรรมความเป็นอนัหนึงใจเดียวกนักบัองค์กร และเต็มใจเสียสละกายใจเพือเขา้ร่วม  

ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร    
สาํนกังานอยัการสูงสุด 

. ดา้นความปรารถนาทีจะอยูใ่นองคก์ร 

. ดา้นความตงัใจทีจะอยู่ในองคก์ร 

. ดา้นการมาทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 

. ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน 

. ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

. เพศ 

. อาย ุ

3. สถานภาพ 

. ระดบัการศึกษา 

. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

. ตาํแหน่งงาน 

. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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ในกิจกรรมขององคก์รจึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง ความเชือมนัอยา่งแรงกลา้ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์ร ความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององคก์ร ความปรารถนาอย่างแรงกลา้  
ทีรักษาไวซึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์ร          

Allen & Meyer (1993) ได้สรุปไว้ว่า แนวคิด เรืองความผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 แนวคิด คือ               
ดา้นทศันคติ มองว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของตวับุคคลทีรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึงขององค์กร      
ดา้นพฤติกรรม มองว่า เมือบุคคลมีความผูกพนัต่อองค์กรก็จะแสดงออกถึงพฤติกรรมอย่างต่อเนืองหรือ     
ความเสมอต้นเสมอปลายในการทํางาน ความต่อเนืองของการทํางาน โดยไม่คิดทีจะโยกยา้ยไปไหน            
ดา้นความถูกตอ้งหรือแบบอย่างทางสังคม มองว่า เป็นความจงรักภกัดี ทาํงานเพือองคก์รดว้ยความสมคัรใจ  
ซึงเป็นผลมาจากแบบอย่างขององค์กรและสังคม บุคคลจะรู้สึกว่าเมือเป็นสมาชิกขององค์กร ก็ตอ้งมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ร เพราะคือความถูกตอ้ง ความเหมาะสมทีจะทาํความผูกพนัต่อองคก์รนนัเป็นหนา้ทีหรือพนัธะ
ผกูพนัทีสมาชิกจะตอ้งการปฏิบติัหนา้ทีในองคก์ร 

ข้อมูลสํานักงานอยัการสูงสุด 

สํานักงานอยัการสูงสุด ตงัอยู่ที สํานักงานอยัการสูงสุด ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ  เลขที 120 หมู่ 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 
สาํนกังานอยัการสูงสุดเป็นส่วนราชการทีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดาํเนินการ
อืน และนิติบุคคล โดยมีอยัการสูงสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชาและเป็นผูแ้ทนนิติบุคคล และให้ขา้ราชการฝ่ายอยัการ
สงักดัสาํนกังานอยัการสูงสุด (เขา้ถึงไดจ้าก : https://www .ago.go.th/) 

 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556)  ศึกษาเรือง  ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทีปฏิบัติงาน                 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร                    

ทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรทีมีความผูกพนัอยู่ในระดบัมาก 
และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ 
ความเต็มใจทีจะปฏิบัติงานเพือองค์การ ความต้องการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ และ                

ความเชือมนัและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร จากการศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
และปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ประดิษฐพงษ ์สร้อยเพชร (2557) ศึกษาเรือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั โทรคมนาคม
และเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งหนึง ส่วนงานวิศวกรรม ทีทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-35 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึกษา ปริญญาตรี            
รายไดต่้อเดือน 40,001-50,000 บาท ตาํแหน่งงาน ระดบัพนักงานความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรโดยรวม     
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อยู่ในระดบัปานกลาง ทงัในส่วน ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รดา้นความภูมิใจในองค์กร ความผูกพนั
ของพนกังานต่อองคก์รดา้นการทุ่มเทการทาํงาน และ ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ร ดา้นความมีส่วนร่วม     
ในการเติบโตขององคก์ร โดยปัจจยัทีมีผลทาํใหพ้นกังานรู้สึกผูกพนักบัองคก์รเรียงลาํดบัคือ ปัจจยัความผูกพนั
องค์กรดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร รองลงมาคือปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นความสัมพนัธ์ 
ปัจจยัความผูกพนัองค์กรตามภาวะผูน้าํ ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นคุณภาพชีวิต ปัจจยัความผูกพนัองค์กร
ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นโอกาส        

รับอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

 ลลิตา จนัทร์งาม (2559) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน 
สาํนกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล ผลการศึกษา พบวา่ ผูที้ตอบแบบสอบถามในครังนีเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
มีสถานภาพ โสด อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาการทาํงานอยู่ระหว่าง  5-10 ปี 
รายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  และส่วนใหญ่สังกดัฝ่ายปฏิบติัการธุรกิจเงินฝาก การวิเคราะห์ระดบั      

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล พบว่า ความผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยตวัแปรดา้นความปรารถนาทีจะอยู่ในองคก์าร มีค่าเฉลีย
สูงทีสุด ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารออมสิน 
สํานกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล พบว่า ความคาดหวงัทีจะกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน การพฒันาการทาํงาน 
ทศันคติทีมีต่อเพือนร่วมงาน ภาวะผูน้าํ และค่าตอบแทน ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร
โดยภาพรวม โดยทีปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นทศันคติทีมีต่อ เพือนร่วมงาน ดา้นการพฒันาการทาํงาน และดา้น
ค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นความคาดหวงัทีจะกา้วหนา้ในหนา้ที
การงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตาํ 
 วรรณวนัช  ดวงภมร  (2562) ศึกษาเรือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรใน บริษัท ยูนิค                 
เอน็จิเนียริงแอนด ์คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 อาย ุ36-40 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 สถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย 
จาํนวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 56.6 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 71.3 

ระยะเวลาทาํงาน 3-5 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 57 เงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 47 คน            
คิดเป็นร้อยละ 34.6 ตาํแหน่งงานวิศวกร จาํนวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 38.2 ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
ในบริษทั ยูนิค เอน็จิเนียริงแอนด ์คอน สตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นการรักษาความ
เป็นสมาชิกขององคก์ร ดา้นการมาทาํงานสมาํเสมอ ดา้นความปรารถนาทีจะอยูใ่นองคก์รและดา้นความตงัใจที
จะอยูใ่นองคก์ร ตามลาํดบั 
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ธนวินท์ ทับสวสัดิ (2562) ศึกษาเรือง ความผูกพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าทีศูนย์สนับสนุนและ     

บริการอุปกรณ์ไปรษณีย์ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะงานทีปฏิบัติโดยภาพรวม              

อยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้นงานทีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น รองลงมาคือ ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน                     
ในส่วนประสบการณ์ในงานทีปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านความรู้สึกว่า                    

คนมีความสําคัญต่อองค์การ รองลงมาคือ ด้านความหวงัทีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ในส่วน         

ความผูกพนัต่อองคก์าร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที 
รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการทีจะดาํรงความเป็นสมาชิกในองคก์าร  

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใชวิ้ธีเก็บ
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใช้ในการวิจัย คือ บุคลาการทีทํางานในสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 5,234 คน                     
(ทีมา : สาํนกับริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานอยัการสูงสุด ขอ้มูล ณ วนัที  มกราคม )  

กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)           

ทีระดบัความเชือมนั % ซึงกาํหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทียอมรับไดต้อ้งไม่ตาํกว่า 371.60 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนีอยู่ทีจาํนวน  คน 
จากประชากรทงัหมด ,  คน เลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 
เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในครังนี คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 ส่วนที  เป็นแบบสอบถามวดัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สํานกังานอยัการสูงสุด 5 ระดบั 
ดงันี เห็นดว้ยมากทีสุด=5, เห็นดว้ยมาก=4, เห็นดว้ยปานกลาง= , เห็นดว้ยนอ้ย= , เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด=  

 การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

 สร้างแบบสอบถาม ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร สาํนกังานอยัการสูงสุด และตรวจสอบเนือหา
ของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนันนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน  ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกตอ้งของเนือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาทีเหมาะสม
ของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม ดงันี 
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วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ .  – .  มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตาํกวา่ .  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครังนีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การแจก
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Forms คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีมีคาํตอบครบถว้นสมบูรณ์ มาทาํ
การกาํหนดรหัสของขอ้มูลทีเก็บรวบรวมได ้โดยกาํหนดให้เป็นตวัเลขเพือทีจะสามารนาํไปคาํนวณผ่าน
โปรแกรม SPSS ได ้และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการคาํนวณมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 . ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

. ค่าเฉลีย ( )  

  3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์เรืองระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร 
สาํนกังานอยัการสูงสุด 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูที้ตอบแบบสอบถาม
ทงัหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 และเพศชาย จาํนวน  137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.25 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ 41 – 50 ปี 
จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25, ไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 และอายุ 51 ปีขึนไป 
จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 

รองลงมาคือ สมรส จํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 และหม้าย/หย่า หรือแยกกันอยู่ จํานวน 15 คน               
คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 

รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00, ระดบั ปวช./ปวส. จาํนวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.25 และระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลีย       
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาท    
จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75, ไม่เกิน 15,000 บาท จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และ 35,001 บาทขึนไป 
จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีตาํแหน่งงาน ระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 162 คน      
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คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ ระดบัปฏิบติังาน  จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25, ระดบัชาํนาญการ 
จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00, ระดบัชาํนาญงาน จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และระดบัชาํนาญการ
พิเศษ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 5 ปี จาํนวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50, น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 69 คน       
คิดเป็นร้อยละ 17.25, 11 – 15 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และ16 ปีขึนไป จาํนวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.75 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที  ความคิดเห็นของบุคลากรทีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร               
ของบุคลากร สาํนกังานอยัการสูงสุด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่
ในระดบัมากทีสุด คือ ดา้นความปรารถนาทีจะอยู่ในองคก์ร ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นความ
ตงัใจทีจะอยูใ่นองคก์ร ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ดา้นการมาทาํงานอยา่งสมาํเสมอ ตามลาํดบั 

สรุปผลการวจัิย 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

 การศึกษาเรือง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  สํานักงานอัยการสูงสุด บุคลากรทีตอบ
แบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอาย ุ  –  ปี  
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพ โสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  – ,  บาท จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  มีตาํแหน่งงาน ระดบัปฏิบติัการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
 ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สํานักงานอยัการสูงสุด 

ความคิดเห็นของบุคลากรทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สํานักงานอยัการสูงสุด 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ดา้นความ
ปรารถนาทีจะอยู่ในองคก์ร ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นความตงัใจทีจะอยู่ในองค์กร ดา้นการรักษา
ความเป็นสมาชิกขององคก์ร ดา้นการมาทาํงานอยา่งสมาํเสมอ ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเรือง ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลาการ สาํนกังานอยัการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุดเรียงลาํดบัจากดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ 
ดา้นความปรารถนาทีจะอยู่ในองคก์ร ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงาน ดา้นความตงัใจทีจะอยู่ในองคก์ร 
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ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร  ดา้นการมาทาํงานอยา่งสมาํเสมอ ตามลาํดบั โดยมีประเดน็อภิปราย
เพิมเติม ดงันี  

ด้านความปรารถนาทีจะอยู่ในองค์กร 

 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลาการ สํานักงานอัยการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด               
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจ        

ทีไดท้าํงานในองคก์รนี ท่านรู้สึกมีความมนัคงในการทาํงานกบัองคก์รแห่งนี ท่านคิดว่าการตดัสินใจของท่าน
ในการทาํงานทีองค์กรนีเป็นการตัดสินใจทีถูกต้อง ท่านมีความเชือมนัทีจะทาํงานให้องค์กรนีตลอดไป           

จนเกษียณอายุ ท่านรู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อองค์กรมากขึน เมือท่านทาํงานเป็นระยะเวลานาน ตามลาํดบั             
ส่วนข้อทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านเต็มใจทีจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเสมอ                 
ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลลิตา จนัทร์งาม (2559) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ      

ของพนกังานธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล ผลการศึกษา พบวา่ผูที้ตอบแบบสอบถามในครังนี
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพ โสด อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลา
การทาํงานอยู่ระหว่าง  5-10 ปี รายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  และส่วนใหญ่สังกดัฝ่ายปฏิบติัการธุรกิจ
เงินฝาก การวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล 
พบว่า ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยตวัแปรดา้นความปรารถนาทีจะ
อยู่ในองคก์าร มีค่าเฉลียสูงทีสุด ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานธนาคารออมสิน สาํนกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล พบวา่ ความคาดหวงัทีจะกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน 
การพฒันาการทาํงาน ทศันคติทีมีต่อเพือนร่วมงาน ภาวะผูน้าํ และค่าตอบแทน ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองค์กรโดยภาพรวม โดยทีปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นทศันคติทีมีต่อ เพือนร่วมงาน ดา้นการ
พฒันาการทาํงาน และดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นความ
คาดหวงัทีจะกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตาํ 

ด้านความตงัใจทีจะอยู่ในองค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลาการ  สํานักงานอัยการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด                  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ท่านมีความเต็มใจทีจะทุ่มเทและ
พยายามทาํงานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  ท่านตังใจทาํงานเพือองค์กรนีอย่างจริงจังและเต็มทีเสมอ           
ท่านตงัใจจะทุ่มเทอุทิศตนเองในการพฒันาและพฒันาองคก์รใหดี้ยิง  ๆขึนไป  เมือปฏิบติังานไม่สาํเร็จ ท่านยินดี
สละเวลาของท่านมาทาํงานให้สําเร็จ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีความสุข/

สนุกกบังานทีทาํ ท่านเต็มใจทีจะปฏิบติังานทีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ หากไดรั้บการมอบหมายงานนนั 
ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบัวิจยัของ โสมยสิ์รี มูลทองทิพย ์(2556)  ศึกษาเรือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของ
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บุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองค์การ
ของบุคลากรทีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อาํเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวม บุคลากรทีมีความผูกพนั        

อยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัมาก          
เรียงตามลาํดบั คือ ความเต็มใจทีจะปฏิบติังานเพือองค์การ ความตอ้งการทีจะรักษาความเป็นสมาชิกของ
องคก์าร และความเชือมนัและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร จากการศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นประสบการณ์การทาํงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ด้านการทํางานอย่างสมําเสมอ 

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลาการ  สํานักงานอัยการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด                  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ  เมือท่านมีปัญหาในการทาํงาน    
ท่านพร้อมทีจะแกไ้ขให้เสร็จในแต่ละวนั ท่านมีความกระตือรือร้นในการมาทาํงาน ท่านเต็มใจทาํงานต่อให้
เสร็จถึงแมว้่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้ ท่านมาทาํงานตรงต่อเวลาเสมอ  ท่านไม่เห็นดว้ยว่าการมาทาํงานสาย  
กลบับา้นก่อนเวลาเป็นเรืองปกติ ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านคิดว่าหากไม่มี
ความจาํเป็น เช่น ป่วย อุบติัเหตุ ท่านก็จะไม่หยุดงานโดยเด็ดขาด ซึงสอดคลอ้งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัย 
วรรณวนชั ดวงภมร (2562) ศึกษาเรือง ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรใน บริษทั ยูนิค เอน็จิเนียริงแอนด์ 
คอนสตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 90 คน     
คิดเป็นร้อยละ 66.2 อาย ุ36-40 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 สถานภาพหยา่ร้าง/ หมา้ย จาํนวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.6 ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 71.3 ระยะเวลาทาํงาน 3-5 ปี 
จํานวน  78 คน  คิดเป็นร้อยละ  57 เ งินเดือนมากกว่า  30,000 บาท  จํานวน  47 คน  คิดเป็นร้อยละ  34.6           

ตาํแหน่งงานวิศวกร จาํนวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 38.2 ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค          
เอ็นจิเนียริงแอนด์ คอน สตรัคชนั จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า      
ดา้นทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการทาํงานดา้นการ รักษาความเป็นสมาชิก
ขององค์กรดา้นการมาทาํงานสมาํเสมอ ดา้นความปรารถนาทีจะอยู่ในองคก์รและดา้นความตงัใจทีจะอยู่ใน
องคก์ร ตามลาํดบั  

ด้านความพยายามทุ่มเทในการทํางาน 

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลาการ  สํานักงานอัยการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด                   
เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด คือ เมือพบปัญหาในการทาํงาน          

ท่านจะพยายามดาํเนินการแกไ้ขเพือให้การทาํงานดีขึน ท่านพยายามทาํงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ       

เมือไดรั้บมอบหมายงานทีซับซ้อน ท่านมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่เสมอ ท่านนาํความรู้ทีไดจ้ากการเรียนรู้ทงัภายนอกและภายในองค์กรมาใชใ้นการพฒันางาน
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และปรับปรุงงานให้ดีขึนอย่างต่อเนือง ท่านมีความคิดริเริมเพือปรับปรุงการทาํงานให้ดีขึนอย่างต่อเนือง 
ตามลําดับ ส่วนข้อทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านพร้อมทีจะทํางานอย่างหนักเพือองค์กร                    
ซึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร (2557) ศึกษาเรือง ความผูกพันต่อองค์กร                

ของพนกังาน บริษทั โทรคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งหนึง ส่วนงานวิศวกรรม ทีทาํงานในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-35 ปี สถานภาพโสด 
ระดบั การศึกษา ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 40,001-50,000 บาท ตาํแหน่งงาน ระดบัพนกังานความผูกพนัของ
พนกังานต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทงัในส่วน ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร ดา้นความ
ภูมิใจในองคก์ร ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรดา้นการทุ่มเทการทาํงาน และ ความผูกพนัของพนกังาน
ต่อองคก์รดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์ร โดยปัจจยัทีมีผลทาํใหพ้นกังานรู้สึกผูกพนักบัองคก์ร
เรียงลาํดบัคือ ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นวฒันธรรมหรือ จุดมุ่งหมายขององค์กร รองลงมาคือปัจจยัความ
ผกูพนัองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ ปัจจยัความผูกพนัองคก์รตามภาวะผูน้าํ ปัจจยัความผูกพนัองคก์รดา้นคุณภาพชีวิต 
ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นค่าตอบแทนโดยรวม ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นลกัษณะงาน  ปัจจยัความผูกพนั
องคก์รดา้นโอกาสรับอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลาการ  สํานักงานอัยการสูงสุด โดยรวมอยู่ในระดับ มากทีสุด                  
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ท่านรู้สึกพอใจทีไดเ้ป็นสมาชิก     

ขององคก์รนี ท่านยอมรับและปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ขององคก์รอย่างเคร่งครัดเสมอ ท่านสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รนีไดเ้ป็นอยา่งดี องคก์รนีเป็นองคก์รทีดีทีท่านภูมิใจและมนัใจวา่การทาํงานทีองคก์รนี
จะทาํใหชี้วิตท่านมีความสุข ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านไม่คิดจะไปทาํงานที
องค์กรอืน แมว้่าท่านจะไดรั้บตาํแหน่ง เงินเดือน และสวสัดิการทีดีกว่า ซึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ          
ธนวินท ์ทบัสวสัดิ (2562) ศึกษาเรือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ทีศูนยส์นบัสนุนและบริการอุปกรณ์
ไปรษณีย ์บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะงานทีปฏิบติัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
อันดับแรกคือ  ด้านงานทีมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู ้อืน  รองลงมาคือ  ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน                     
ในส่วนประสบการณ์ในงานทีปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านความรู้สึกว่า                   
คนมีความสําคญัต่อองคก์าร รองลงมาคือ ดา้นความหวงัทีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ารในส่วนความ
ผูกพนัต่อองคก์าร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ที 
รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการทีจะดาํรงความเป็นสมาชิกในองคก์าร  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาเรือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร สํานักงานอยัการสูงสุด สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงันี 

1. ด้านความปรารถนาทีจะอยู่ในองค์กร สิงทีควรปรับปรุงคือ ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจ      

ทีไดท้าํงานในองค์กรนี กล่าวคือ สาํนกังานอยัการสูงสุด สร้างภาพลกัษณ์ทีดี บุคลากรมีความรู้สึกภาคภูมิใจ     

ทีไดป้ฏิบติังานในองคก์ร และหากเปิดใหบุ้คลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในผลงานทีปรากฏออกสู่สาธารณะ
ไม่ยกความดีความชอบใหค้นกลุ่มเดียว จะทาํใหบุ้คลากรทุกภาคส่วนมีความภูมิใจ และจะยิงมีความผกูพนัต่อ
องคก์รมากยิงขึน, รู้สึกมีความมนัคงในการทาํงานกบัองคก์รแห่งนี มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร
ไม่แบ่งชนชนั ไม่แบ่งแยกกลุ่มแยกฝ่าย ทาํใหบุ้คลากรมีความรู้สึกเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกนั ใหเ้กียรติและ
เคารพซึงกนัและกนั, การตดัสินใจของท่านในการทาํงานทีองค์กรนีเป็นการตดัสินใจทีถูกตอ้ง ผูน้าํองค์กร     

จึงควรส่งเสริมและสร้างความผูกพนัใหบุ้คลากร มีความผูกพนักบัองคก์ร เพือประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ภารกิจขององคก์รสมัฤทธิผล บุคลากรไม่ลาออกหรือละทิงองคก์ร 

2. ด้านความตังใจทีจะอยู่ในองค์กร สิงทีควรปรับปรุงคือ ท่านมีความตังใจทีจะทุ่มเทและ
พยายามทาํงานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย, ตงัใจทาํงานเพือองค์กรนีอย่างจริงจงัและเต็มทีเสมอ, ตงัใจจะ
ทุ่มเทอุทิศตนเองในการพฒันาและพฒันาองค์กรให้ดียิงๆขึนไป บุคลากรเกิดความผูกพนัและรู้สึกภูมิใจทีได้
ทาํงานในองคก์รนี จึงทาํใหบุ้คลากรมีความทุ่มเท ตงัใจปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลเป็นทีประจกัษ์พร้อมทีจะอุทิศตนเพือพฒันาองค์กรให้ดียิงๆขึนไป ผูน้าํองค์กรตอ้งมีวิสัยทศัน์      
ยกย่อง ใหเ้กียรติบุคลากรทุกภาคส่วนไม่ใช่ผูน้าํเก่ง ดี รู้เรืองอยู่คนเดียว จะเป็นการบนัทอนความผูกพนัและ
ความภาคภูมิใจของบุคลากรต่อองคก์ร บุคลากรจะอุทิศตนใหก้บัองคก์รก็ต่อเมือมีความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร 
ผูน้าํจึงควรให้ความรู้สึกผูกพนั ยกย่อง นบัถือ บุคลากรทุกภาคส่วน สร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างผูน้าํกบั
บุคลากร ลดช่องว่างระหว่างชนชนั มีพรหมวิหาร 4 กบับุคลากรในองคก์ร บุคลากรจะผูกพนัและภาคภูมิใจที
ไดท้าํงานในองคก์ร และจะทุ่มเท อุทิศเวลาเพือพฒันาองคก์รใหดี้ยิงขึนเอง 

3. ด้านการมาทํางานอย่างสมําเสมอ  สิงทีควรปรับปรุงคือ เมือท่านมีปัญหาในการทาํงาน          
ท่านพร้อมทีจะแกไ้ขใหเ้สร็จในแต่ละวนั, มีความกระตือรือร้นในการมาทาํงานองคก์ร, ท่านเต็มใจทาํงานต่อ
ให้เสร็จถึงแมว้่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้ สํานกังานอยัการสูงสุด   ควรมีการสนบัสนุนบุคลากรทงัในดา้น
วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือในการปฏิบติังานทีทนัสมยั เพียงพอ และสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความตอ้งการทีจะ
ทุ่มเท อุทิศเวลาทาํงานล่วงเวลาดว้ยการใหค่้าจา้งล่วงเวลา 
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4. ด้านความพยายามทุ่มเทในการทํางาน สิงทีควรปรับปรุงคือ เมือพบปัญหาในการทาํงาน      
ท่านจะพยายามดาํเนินการแก้ไขเพือให้การทาํงานดีขึน, พยายามทาํงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ             
เมือได้รับมอบหมายงานทีซับซ้อน, มีความพยายามในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่เสมอ, สาํนกังานอยัการสูงสุด ควรจดัใหมี้การอบรม สัมมนา เพือพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
อย่างสมาํเสมอ เนน้ยาํกรอบเป้าหมายขององคก์ร พฒันาเทคโนโลยีเพือให้บุคลากรมีความสามารถทาํงานที
ยุ่งยาก ซับซ้อน แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมี
ความภาคภูมิใจในองคก์รก็จะทุ่มเทและพฒันาใหง้านมีประสิทธิภาพ สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รได้
อยา่งง่ายดาย 

5. ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกในองค์กร  สิงทีควรปรับปรุงคือ ท่านรู้สึกพอใจทีไดเ้ป็น
สมาชิกขององคก์รนี, ยอมรับและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ขององคก์รอย่างเคร่งครัดเสมอ, สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับองค์กรนีได้เป็นอย่างดี สํานักงานอัยการสูงสุด มีการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน 
สวสัดิการ การพิจารณาเลือนตาํแหน่ง การพิจารณาการโยกยา้ยและการประเมินผลงานทีเป็นธรรม จึงเป็น
แรงจูงใจให้บุคลากรมีขวญักาํลงัใจปฏิบติังานและผูกพนัให้ความร่วมมือปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กร      
มีความมนัใจและภูมิใจทีปฏิบัติงานในองค์การยิงขึน เมือมีความมนัใจ ภูมิใจและผูกพนักับองค์กรแล้ว           
แมอ้งคก์รอืนจะมีเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือสวสัดิการทีดีกวา่บุคลากรทีจะไม่ยา้ยไปองคก์รอืน แต่จะยงัคงอยู่
และมุ่งมนัพฒันาองคก์รใหดี้ยิงขึนไม่นอ้ยหนา้องคก์รอืน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกบัหน่วยงานอืนทีอยู่ในองค์กร   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยเดียวกนั เพือนาํผลทีไดม้าพฒันา ปรับปรุงแนวทางการบริหารภายใน
องคก์รในดา้นต่างๆ ทีทาํใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์รใหดี้ยิงขึน 

 2. ควรมีการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลโดยการสงัเกตหรือสมัภาษณ์ เพือใหไ้ด้
ขอ้มูลทีชดัเจนมากขึนและทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นอืนๆ ทีทาํใหเ้กิดความผกูพนักบัองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
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