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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี ่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที ่สงผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ดานความสำเรจ็ใน

การปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบตองาน ดานความกาวหนาในงาน และดานลักษณะงาน

ที่ตองปฏิบัติ ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  

3) เพื่อศึกษาปจจัยค้ำจุน ประกอบดวย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารองคกร ดานสภาพการทำงาน และดานความมั่นคงในการทำงาน ที่มี

ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เปนการวิจัยแบบไม

ทดลอง (Non-Experimental Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  

มีขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 393 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผานการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Cronbach's 

Alpha) ของปจจัยจูงใจโดยรวมเทากับ 0.871 และปจจัยค้ำจุนโดยรวมเทากับ 0.798 สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบ

แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบ

เปนรายคู โดยใชวิธี LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีชวงอายุระหวาง 41 - 50 ป มีสถานภาพโสด  

มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001 – 25,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำ

กวาหรือเทากับ 5 ป เมื่อพิจารณาปจจัยจูงใจเปนรายดาน พบวา ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสดุ 
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และพิจารณาปจจัยค้ำจุนเปนรายดาน พบวา ดานความมั่นคงในการทำงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีเพศ และดานการศึกษา ที่แตกตางกัน ที่สงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไมแตกตางกัน และขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญที่มีอาย ุสถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ ที่สงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แตกตางกัน นอกจากนี้ปจจัยจูงใจ ไดแก 

ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตองาน และดานความกาวหนาในงาน ที่มีความสัมพันธตอ

ความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และปจจัยค้ำจุน ไดแก ดานนโยบาย

และการบริหารองคกร ดานสภาพการทำงาน และดานความมั่นคงในการทำงาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอ

องคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

คำสำคัญ ความผูกพัน, ปจจัยจูงใจ, ปจจัยค้ำจุน 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study demographic factors such as sex, age, status, 

educational level. Average monthly income and working period affecting the commitment the 

Bangkok Metropolitan Administration of the Bangkok civil servants 2) to study the motivation factors 

are successful of work consisting of respect responsibility for work of progress in the work and the 

nature of the work to be performed that has a relationship with the BMA's commitment to the 

Bangkok Metropolitan Administration 3) to study the hygiene factors comprising compensation and 

welfare, Relationship with supervisors and colleagues Policy and organization administration working 

conditions and the stability of work. It is a non - experimental research The sample size was Bangkok 

civil servants 393 case using a questionnaire that passed Cronbach's Alpha of the overall incentive 

factor of 0.871 and the overall sustaining factor of 0.798. The statistics used in the data analysis were 

percentage, frequency, value. mean and standard deviation the hypothesis was tested using t-test 

statistics, One way ANOVA statistics. If differences were found, they would lead to a paired 

comparison by using LSD and multiple regression analysis. 

The results of the study found that the majority of them were female. with the age range 

between 41 - 50 years old, single have a bachelor's degree The average monthly income is between 

15,001 - 25,000 baht and the working period is less than or equal to 5 years. have the highest average 

and considering the supporting factors on a case-by-case basis, it was found that the stability of work 

have the highest average The hypothesis testing results showed that Ordinary Bangkok civil servants 

sex and different education affecting the commitment to the Bangkok Metropolitan Administration 

of the Bangkok civil servants not different above all the motivation factors is successful of work 
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respect responsibility and progress in the work that has a relationship with the BMA's commitment 

to the Bangkok Metropolitan Administration of the Bangkok civil servants hygiene factors is policy and 

organization administration working conditions and the stability of work as binding to the organization 

or a relationship with the Bangkok Metropolitan Administration. 

Keyword: Commitment, Motivation Factors, Hygiene Factors 

บทนำ 

 ในปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วอันเปนผลมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ ทางการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ปจจัยเหลานี้สงผลในองคกรตางๆ ตองมีการปรับตัวทั้งดานนโยบาย โครงสราง

องคกร รูปแบบการบริหารเพื่อใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผล

กระทบในองคกรทั้งดานบวกและดานลบ (โสมสิริ มูลทองทิพย 2556: อางใน สายหยุด อมรลักษณปรีชา) 

 องคกรทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐ หรือของภาคเอกชนสวนประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่

ปฏิบัติงานอยูในองคกรนั้น ๆ  เพราะความตองการของคนในองคกร หรือพนักงานในองคกรตลอดจนผูบริหารมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบังคับบัญชากับบุคลากรจะตองสรางขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อใหงานที่ปฏิบัติ

เกิดผลสำเร็จและมีความสุขในการทำงานใหงานเกิดประสทิธิภาพสูงสุด (ธีรดา ไชยบรรดิษฐ, 2562) การสรางแรงจูงใจ

ในการทำงานจึงเปนสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารงานดานบุคลากรขององคกรในปจจุบัน กอใหเกิดความผูกพันตอ

องคกร (ชญานุช วุฒิศักดิ์, 2563) 

 ปจจุบันกรุงเทพมหานครจะสูญเสียอัตรากำลังเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะตำแหนงทางการบริหาร กลุม

อาชีพแพทย พยาบาล และสาธารณสุข หรือตำแหนงอื่นๆ ที่มีการโอนไปหลังจากรับราชการครบ 5 ป การสงเสริม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเสริมสรางความรักความผูกพันใหมีตอกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาสรางความผูกพัน

ที่ดีในองคกร อยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดไดอยางมืออาชีพ ตอบสนองนโยบายของผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร, 2561) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่สงผลตอความผกูพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ 

ดานความรับผิดชอบตองาน ดานความกาวหนาในงาน และดานลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ที่มีความสัมพันธ

ตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 



4 

3. เพื ่อศึกษาปจจัยค้ำจุน ประกอบดวย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารองคกร ดานสภาพการทำงาน และดานความมั่นคงใน

การทำงาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ทำการศึกษาความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตสำหรับการวิจัยไวดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตประชากร ของการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งใจศึกษากลุมประชากรขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ 

2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่ง

รับราชการในองคกรกรุงเทพมหานคร แตไมรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

และ ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุต่ำกวาหรือเทากับ 20 ป

จนถึงตั้งแต 51 ป ข้ึนไป  

3. ขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากผูวิจัยทราบจำนวนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีจำนวน

ทั้งหมด 20,129 คน (กองอัตรากำลัง สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร, 2564) 

จากการคำนวณโดยใชสูตรของ Yamane มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ที่คาระดับความคลาดเคลื่อน 5%  

จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับการใชในงานวิจัยจำนวน 393 ตัวอยาง 

4. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช ไดใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย

สำคัญตางๆ ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุน เกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

5. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  

ดานความรับผิดชอบตองาน ดานความกาวหนาในงาน และดานลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ และปจจัยค้ำจุน 

ประกอบดวย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  

ดานนโยบายและการบริหารองคกร ดานสภาพการทำงาน และดานความมั่นคงในการทำงาน ตัวแปรตาม 

คือ ความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. เพ ื ่อทราบถึงปจจ ัยดานประชากรศาสตรที ่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื ่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

2. เพื่อทราบถึงปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ  

ดานความรับผิดชอบตองาน ดานความกาวหนาในงาน ดานลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ และปจจัยค้ำจุน 
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ประกอบดวย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ดาน

นโยบายและการบริหารองคกร ดานสภาพการทำงาน และดานความมั่นคงในการทำงาน ที่มีความสัมพันธ

กับความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อกำหนดทิศทางและ

แนวทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับความตองการของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ ตลอดจนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหเหมาะสมกับบทบาทและ

ภารกิจของกรุงเทพมหานครและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเปนขอมูลใหกับองคกรกรุงเทพมหานครในสวนงานที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ ใชเปนแนวทางสำหรับการปรับปรุงปจจัยที่เกี่ยวของกับการกำหนดทิศทางและแนว

ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร ตลอดจนนำมาสรางความผูกพันตอองคกรได 

4. เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูที่สนใจในการศึกษาความผูกพันตอองคกร โดยสามารถพิจารณาผลการศึกษา

นี้ไปประยุกตใช เพื่อเปนแนวทางสำหรับการปรับปรุงปจจัยตางๆในการสรางความผูกพันตอองคกรใหเหมาะสมกับ

บุคลากรภายในองคกรตางๆ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการลดการสูญเสียบุคลากรที่เกิดจากการลาออกได 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันในองคกร โดยธีรดา ไชยบรรดิษฐ (2562) ไดใหความหมายของ

ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตอองคกรซึ่งมีลักษณะของความสัมพันธอันเหนียว

แนนและเปนไปในทิศทางที่ดี โดยแสดงออกมาในรูปของการกระทำตนใหเปนประโยชนตอองคกรเพราะมีความ

เชื่อมั่นตอเปาหมายขององคกร และทุมเทดวยความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อองคกรอันเกิดจากการยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร การมีสวนรวมและตองการเปนสมาชิกขององคกรบุคคลที่มีความผูกพันตอ

องคการจะมีความภาคภูมิใจในองคกรของตนเองและจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานในองคกรรวมถึง

พฤติกรรมที ่สอดคลองกับความตองการขององคกรเสมอ และสอดคลองกับธันยพัต บัวแยม (2560) ไดให

ความหมายของความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ความ

เต็มอกเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทำงานเพื่อองคกร มีความคงเสนคงวาในการทำงาน ความ

ตอเนื่องในการทำงานโดยไมโยกยายไปไหน และมีความปรารถนาทีอ่ยูกับองคกร ดังนั้นผูวิจัยสรุปไดวา ความผูกพนั

ตอองคกร เปนการบุคคลไดรับการตอบสนองจากองคกร จึงสงผลออกมาในรูปแบบของการเชื่อมั่นและยอมรับ

เปาหมายและคานิยมขององคกร ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พรอมที่จะทุมเทดวยความเต็มใจในการ

ปฏิบัติงาน และมีความตองการที่จะดำรงความเปนสมาชิกขององคกร โดยไมโยกยายหรือลาออกไหน 

 แนวคิด และทฤษฎีเกี ่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ตามแนวคิดของ Sheldon (1971) ศึกษา

ความผูกพันตอองคกร ของนักวิทยาศาสตรและวิศวกร พบวา อายุงาน หรือระยะเวลาที่อยูในตำแหนงในองคกร

มีความสัมพันธตอองคกร กลาวคือ สมาชิกที่ทำงานในองคกรยิ่งนานเทาใดก็จะยังมีความผูกพันตอองคกรมาก

ข้ึนเทานั้น โดยเขาอธิบายวา การที่สมาชิกขององคกรทำงานมานานก็ยิ่งจะมีแนวโนมที่จะยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกรไดมากขึ้นจากการศึกษาพบวา ความแตกตางทางดานลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผล

ใหระดับความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน ดังนี้ ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพความตึงเครียด
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ในบทบาท อายุ ระดับการศึกษา และความตองการความสำเร็จเหลานี้ลวนสงผลตอความผูกพันตอองคกรทั้งสิ้น 

สอดคลองกับ Steers (1977 อางถึงใน ปยะมาศ เกิดแสง, 2562) ไดจำแนกปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของ

องคกร คือ คุณลักษณะสวนบุคคลของผู ปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) ประกอบดวย อายุ เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับต่ำแหนง และอัตราเงินเดือน ดังนั้นผูวิจัยสรุป

ไดวา ปจจัยดานประชากรศาสตร เปนการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคกร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี ่ยตอเดือน และระยะเวลาในการ

ปฏิบัตงิาน ทำใหทราบขนาดของโครงสรางประชากร เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชประโยชนตอไป 

 แนวคิด และทฤษฎีเกี ่ยวกับปจจัยแรงจูงใจ Herzberg. (1959) ไดทำการศึกษาคนควาเกี ่ยวกับ

พฤติกรรมของคนเพื่อที่จะทราบวาอะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลและแรงจูงใจในการทำงาน ความคิดเห็นของคนทั่วไปคิด

วาเมื่อบุคคลไดรับผลตอบแทน หรือคาแรงที่เปนธรรม ไดรับประโยชนที่นาพึงพอใจ มีโอกาสจะเจริญกาวหนา 

เขาก็จะมีความพึงพอใจ และในทางตรงขามหากเขาไมไดรับในสิ่งเหลานี้เขาก็จะรูสึกไมพอใจ เกิดจากปจจัย  

2 กลุม คือ 1 ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และ 2. ปจจัยค้ำจุน (Maintenance Factors) ไดแก 

 1. ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหบุคคลากรชอบและรักงานที่ปฏบิัติ 

เปนการสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรในองคกร เปนตัวแปรที่สนับสนุนใหประสบความสำเร็จในการ

ทำงาน และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว  ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก 

ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบตองาน ดานความกาวหนาใน

งาน และดานลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

 2. ปจจัยค้ำจุน เปนหมายถึง ความตองการที่ไมมีวันที่จะสิ้นสุด มีแตจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะปจจัยที่

ชวยลดความไมพึงพอใจในการทำงาน เปนปจจัยที่ไมเกี ่ยวของกับงานโดยตรง ซึ่งโดยสวนใหญจะเปน

ปจจัยพื้นฐาน ที่จำเปนที่ตองไดรับการสนองตอบ เพราะถาไมมีใหหรือใหไมเพียงพอ จะทำใหบุคลากรเกิด

ความไมพึงพอใจในการทำงาน ซึ ่งประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารองคกร ดานสภาพการ

ทำงานและดานความมั่นคงในการทำงาน 

วิธีดำเนินการทางวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Research) โดยใชวิธีเคร่ืองมือการวิจัย

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

คือ ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 20,129 คน ขนาดกลุมตัวอยางทีเ่หมาะสมสำหรับการใชใน

การวิจัย จำนวน 393 ตัวอยาง ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดวยวิธีจำแนกกลุมตัวอยางที่ตองการสุมตามหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งเปนเคร่ืองมือหลักที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการศึกษา 

โดยสรางขึ้นจากการศึกษาคนควาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้ เพื่อเปนการกำหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย และการใหความหมายนิยามศัพทเฉพาะ รวมถึงเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามสำหรับ
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การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยอาศัยวิธีการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Research) 

สำหรับการตั ้งคำถามในแบบสอบถามที ่ครอบคลุมถึงนิยามศัพทเฉพาะ ทั ้งนี ้ผ ู ว ิจัยไดใชขอมูลที่ไดรับจาก

แบบสอบถามนำมาวิเคราะหเพื่อตอบปญหาทางการวิจัยเร่ืองที่ตองการศึกษา โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 

เปนขอคำถามของขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งเกี ่ยวของกับลักษณะดาน

ประชากรศาสตร สวนที ่ 2 เปนขอคำถามของขอมูลปจจัยจูงใจที ่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สวนที ่ 3 เปนขอคำถามของขอมูลปจจัยค้ำจุนที่มี

ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญสามัญ สวนที่ 4 เปน

ขอคำถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สวนที่ 5 เปนขอ

คำถามเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมถึง ซึ่งเปนขอคำถามแบบปลายเปด 

ผลการวิจัย 

 จากขอมูลปจจัยประชากรศาสตรของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พบวา สวนใหญเปนเพศหญงิ 

จำนวนทั้งสิ้น 241 คน คิดเปนรอยละ 61.3 รองลงมาเปนเพศชาย จำนวนทั้งสิ้น 152 คน คิดเปนรอยละ 38.7 มี

ชวงอายุระหวาง 41 - 50 ป จำนวนทั้งสิ้น 119 คน คิดเปนรอยละ 30.3 มีสถานภาพโสด จำนวนทั้งสิน้ 180 คน คิด

เปนรอยละ 45.8 มีการศึกษาปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 207 คน คิดเปนรอยละ 52.7 มีรายไดชวงรายไดระหวาง 

15,001 – 25,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 134 คน คิดเปนรอยละ 34.1 มีระยะเวลาระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำกวา

หรือเทากับ 5 ป จำนวนทั้งสิ้น 118 คน คิดเปนรอยละ 30.0 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอโดยรวมทั้งหมดอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีเพศ และ

ดานการศึกษา ที่แตกตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญ ไมแตกตางกัน และขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีอายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน และ ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

แตกตางกัน ผูวิจัยจึงทำการทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชสถิติ LSD นอกจากนี้  

 1. ปจจัยจูงใจดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญมากที่สุด เทากับ 0.166  

 2. ปจจัยจูงใจดานการยอมรับนับถือและดานลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ไมมีความสัมพันธตอ

ความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

 3. ปจจัยจ ูงใจดานความรับผิดชอบตองานมีความสัมพันธ ก ับความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญมากทีส่ดุ เทากับ 0.217 

 4. ปจจ ัยจ ูงใจด านความกาวหน าในงานมีความส ัมพ ันธ ก ับความผ ูกพ ันต อองค กร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญมากทีส่ดุ เทากับ 0.189  

 5.  ปจจัยค้ำจุนดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และเพื่อน

รวมงานไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
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 6. ปจจัยค้ำจุนดานนโยบายและการบริหารองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญมากทีส่ดุ เทากับ 0.193 

 7. ปจจัยค้ำจุนดานสภาพการทำงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานคร

ของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญมากที่สุด เทากับ 0.143 

 8. ปจจัยค้ำจุนดานความมั ่นคงในการทำงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญมากทีส่ดุ เทากับ 0.442 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจ ัยครั ้งนี ้ไดนำผลการวิเคราะหเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานคร 

ของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่มีความสอดคลองและแตกตางของผลการวิจัยที่ผานมา รวมถึง

วรรณกรรมที่เก่ียวของและแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการสำรวจขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 393 คน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง จำนวน 240 คน คิดเปนรอยละ 61.3 โดยมีชวงอายุ 41 – 50 ป จำนวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30.3 

ซึ่งมีสถานภาพโสด จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.8 อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 207 คน คิดเปน

รอยละ 52.7 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จำนวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.1 และมีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ปจจัยจูงใจ โดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.95 ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ปจจัยค้ำจุน โดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ดานความมั่นคงในการทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และขาราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญ มีความผูกพันตอองคกรโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 

 2. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ แตกตางกัน 

  2.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรดานเพศที ่ต างกัน ที ่ส งผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไมแตกตางกัน พบวา เพศเปนปจจัยที่ไมสงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของเทียนศรี บางมวงงาม (2562) อธิบายวา เพศที่ตางกัน 

มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ดวยสิทธิความเทาเทียมกันระหวางเพศ

ชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน จึงสงผลใหเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน  

  2.2 ปจจัยดานประชากรศาสตรดานอายุที ่ตางกัน ที ่ส งผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แตกตางกัน พบวา อายุที่ตางกัน ที่สงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของกัลยกร สังขชาติ, ขันทอง ใจดี, และวันจักร นอยจันทร (2562) พบวา กำลังพล ที่มีอายุแตกตางกัน มี

ความผูกพันตอองคการ แตกตางกัน โดยคนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคการสูงกวา คนที่มีอายุนอย

กวา โดยกำลังพลที่มีอายุ 41-50 ป มีระดับความผูกพันตอองคการสูงกวาคนที่มีอายุ 21-30 ป เพราะอายุเปน
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สิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล ยิ่งบุคคลมีอายุมากขึ้น การตัดสินใจจะรอบคอบมากขึ้น จึงทำใหบุคคลที่มี

อายุมาก เลือกที่จะคงอยูกับองคการเดิมตอไป 

  2.3 ปจจัยดานประชากรศาสตรดานสถานภาพที่ตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรหทัย จารุทวี

ผลนุกูล, ธัญวฤณ วัทโล, และวิลาสิณี สุดประเสริฐ (2563) สถานภาพการสมรส ที่แตกตางกัน สงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของพนักงานบริษัท เอสเอสเค โลจิสติกส จำกัด แตกตางกัน โดยสถานภาพสมรสมีอัตราสูงกวา

สถานภาพโสดและสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู  เนื่องดวยพนักงานที่ยังไมมีครอบครัวมีภาระไมมาก เพราะอยู

ตัวคนเดียวยังไมคิดที่จะสรางอนาคต สวนพนักงานที่มีครอบครัวหรือสมรสแลวมีภาระที่เพิ่มมากข้ึน ดังนั้นจึงทำ

ใหพนักงานที่มีสถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

  2.4 ปจจัยดานประชากรศาสตรดานการศึกษาที่ตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเชฐธิดา  

กุศลาไสยานนท, และอาจรีย พัฒนวรพงศ (2564) อธิบายวา ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาที่แตกตางกัน มี

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการทำงาน และมีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน 

  2.5 ปจจัยดานประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แตกตางกัน พบวา สอดคลองกับงานวิจัย

ของชญานุช วุฒิศักดิ์ (2563) ไดอธิบายไววา บุคลากรที่ทำงานสวนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจคา

ปลีก กรณีศึกษา ธุรกิจคาปลีกมรกต ที่มีรายไดเฉลีย่ตอเดือนที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการดานความ

เชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ แตกตางกัน 

  2.6 ปจจัยดานประชากรศาสตรดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกัน ที่สงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ปยะมาศ เกิดแสง (2562) ไดอธิบายไววา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธตอความผูกพันในองคกรของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนครปฐมที่เมื่อทำงานนาน

มากข้ึนจะมีความผูกพันตอองคการมากข้ึน 

 3. ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความ

รับผิดชอบตองาน ดานความกาวหนาในงาน และดานลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ที่มีความสัมพันธตอความ

ผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

  3.1 ปจจัยจูงใจดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของธีรดา ไชยบรรดิษฐ 

(2562) อธิบายไววา แรงจูงใจในการทำงานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียน สังกัด

สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีความพึงพอใจ ปลาบปลื้มงานที่ไดรับมอบหมาย สงผลใหการปฏิบัติงาน ประสบ

ความสําเร็จ ทําใหแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการไดรับความสําเร็จตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
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  3.2 ปจจัยจูงใจดานการยอมรับนับถือ ไมม ีความสัมพันธ ต อความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของมนพร เกตุพรม (2560) อธิบาย

ไววา ปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับ (Recognition) มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงแรม

แหงหนึ่งในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยไดรับความกาวหนาทางสายอาชีพ พัฒนาศักยภาพที่พนักงาน

สามารถเติบโตไดโดยผานกระบวนการประเมินการทำงานของพนักงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหกับตัวพนักงาน 

  3.3 ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบตองาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล,  

ธัญวฤณ วัทโล, และวิลาสิณี สุดประเสริฐ (2563) อธิบายไววา ดานความสำเร็จในการทำงาน สงผลตอความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เอสเอสเค โลจิสติกส จำกัด เนื่องจากพนักงานนั้นสามารถทำงานที่

รับผิดชอบหรือที ่ไดรับมอบหมายสำเร็จตามเวลาที่กำหนด และสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที  

และหาวิธีปองกันไมใหเกิดข้ึนอีกได 

  3.4 ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของรุจิรา ตัณฑพงษ (2563) 

อธิบายไววา ความกาวหนาในการทำงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสำนักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร ในดานการคงอยูกับองคการ ดานความรูสึก ดานบรรทัดฐาน ซึ่งมี

ปจจัยมาจากองคกรมีการประเมินผล เลื่อนตำแหนง เลื่อนเงินเดือน อยางเหมาะสมยุติธรรม ผูบังคับบัญชา

สนับสนุนในการเลื่อนตำแหนงเมื่อมีโอกาส รวมถึงมีโอกาสไดรับการฝกอบรม เรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อเพิ่ม

ทักษะ และมีโอกาสศึกษาตอและดูงานตามลำดับ 

  3.5 ปจจัยจูงใจดานลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของเชฐธิดา กุศลาไสยา

นนท, และอาจรีย พัฒนวรพงศ (2564) อธิบายไววา ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคกรของบุคลากร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี โดยตัวแปรมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน คือการที่พนักงานขององคกรไดรับการยอมรับนับถือมาก มาจากความกาวหนาของการ

ทำงาน ซึ่งในแตละงานจะเกิดจากพนักงานมีความรับผิดชอบ มีอำนาจในการตัดสินใจตามขอบเขตของงานที่

ไดรับมอบหมาย สงผลใหเกิดความสำเร็จในการทำงาน จึงสรางความผูกพันตอองคกรมากข้ึนตามลำดับ 

 4. ปจจัยค้ำจุน ประกอบดวย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา

และเพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารองคกร ดานสภาพการทำงาน และดานความมั่นคงในการ

ทำงาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

  4.1 ปจจัยค้ำจุนดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอ

องคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของรุจิรา ตัณฑพงษ 

(2563) อธิบายไววา สวัสดิการและคาตอบแทน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ในดานการคงอยูกับองคการ ดานความรูสึก ดานบรรทัด
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ฐาน ซึ่งมีปจจัยมาจากคาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับปริมาณงานที ่รับผิดชอบ เหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ และองคกรมีสวัสดิการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมใหกับพนักงานตามลำดับ 

  4.2 ปจจัยค้ำจุนดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธ

ตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล, ธัญวฤณ วัทโล, และวิลาสิณี สุดประเสริฐ (2563) อธิบายไววา ดานความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนรวมงาน สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เอสเอสเค โลจิสติกส จำกัด 

เนื่องจากเพื่อนรวมงานและหัวหนางานมีอัธยาศัยดี พนักงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอ

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานที่ดี ทำใหพนักงานนั้นสามารถเขากับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดีและเพื่อน

รวมงานยอมรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และยอมรับในความเห็นสวนใหญ และยังสามารถพึ่งพาอาศัย

เพื่อนรวมงานได ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานในบริษัทไดใหพนักงานทำงานเปนทีม มีการพึ่งพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน ทำใหพนักงานมีความสนิทสนมกัน  

  4.3 ปจจัยค้ำจุนดานนโยบายและการบริหารองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันตอ

องคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของรุจิรา ตัณฑพงษ 

(2563) อธิบายไววา นโยบายและการบริหารมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ในดานการคงอยูกับองคการ ดานความรูสึก ดานบรรทัด

ฐาน ซึ่งมีปจจัยมาจากองคกรมีการกำหนดแผนงานและเปาหมายในการดำเนินงานไวอยางชัดเจน องคกรได

กำหนดบทบาท หนาที่ บุคลากรไวอยางชัดเจน องคกรมีการกำหนดโครงสรางหนวยงาน และขอบขายการ

ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน องคกรมีนโยบายและแนวทางที่ปฏิบัติอยางชัดเจน และนอกจากนี้นโยบายของ

องคกรสามารถนำไปปฏิบัติไดจริงตามลำดับ 

  4.4 ปจจัยค้ำจุนดานสภาพการทำงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล, 

ธัญวฤณ วัทโล, และวิลาสิณี สุดประเสริฐ (2563) อธิบายไววา ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน สงผลตอ

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เอสเอสเค โลจิสติกส จำกัด  เนื่องจากสภาพแวดลอมในการ

ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทไดแบงสัดสวนพื ้นในการทำงานไดอยางชัดเจน บริษัทมี

สภาพแวดลอมเอื ้อตอการปฏิบัติงาน เพื ่อนรวมงานและหัวหนางานมีอัธยาศัยดี พนักงานผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมทางดานรางกายและสิ่งแวดลอมของการทำงานที่

เหมาะสมจะกอใหเกิดสุขภาพกายและจิตใจที่ดีสภาพการทำงานตองไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยงภัยจนเกินไป 

  4.5 ปจจัยค้ำจุนดานความมั่นคงในการทำงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของบุศราคัม รักทวม (2562) อธิบายไว

วา ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล 

ดานความมั่นคงในการทำงาน มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก ทำใหเห็นวาพนักงานใหความสำคัญกับเร่ืองนี้เปนอยาง

มาก มีการสรางขวญัและกาลังใจในการทำงานใหกับพนักงานอยูเสมอ รวมไปถึงการใหรางวัลหรือชมเชยพนักงานที่มี
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พฤติกรรมที่ดีเพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานรูสึกวาอยากจะทำงานใหสำเร็จและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติกับ

พนักงานทุกคนดวยความยุติธรรม เสมือนพนักงานทุกคนเปนครอบครัวเดียวกันมีสวนรวมกับองคกร 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตรดานอายุตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของ

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา ขาราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญที่มีอายุที่เพิ่มมากขึ้น จะมีความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครมากขึ้น เนื่องจากอายุเปนสิ่งที่แสดงถึง

วุฒิภาวะของบุคคลยิ่งบุคคลมีอายุมากข้ึน จะมีการตัดสินใจจะรอบคอบและถ่ีถวนมากข้ึน จะเกิดความคุนเคยกับ

สภาพแวดลอม กฎระเบียบตาง ๆ ขององคกร ดังนั้นองคกรควรจะใหความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

โดยการทำงานแบบระบบพี่เลี้ยง (mentoring system) คือ การสอนงานหรือถายทอดความรูที่ไดสั่งสมมา หรือ

ประสบการณในการทำงานระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม ทั้งในเรื่องของงานที่ตองปฏิบัติ เรื่องการใชชีวิตใน

องคกรกรุงเทพมหานครอยางมีความสุข 

 2. ปจจัยดานประชากรศาสตรดานสภานภาพตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานคร

ของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา องคกรกรุงเทพมหานคร

ควรใหความสำคัญกับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่มีสถานภาพโสด เนื่องจากสถานภาพโสด เปนสถานภาพ

ของคนที่ยังมีอิสระในการดำเนินชีวิต ตลอดจนในการดำเนินงาน มีความคลองตัวมากกวาสถานภาพสมรส และหมาย 

/ หยาราง / แยกกันอยู จึงมีความผูกพันในองคกรกรุงเทพมหานครนอยกวาสถานภาพอ่ืน ๆ 

 3. ปจจัยดานประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี ่ยตอเดือนตางกัน ที ่ส งผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา รายได

เฉลี่ยตอเดือนที่สูง จะมีความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครที่มากข้ึนตามไปดวย เนื่องจากรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่

มากขึ้นมาจากการที่ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญปฏิบัติงานกับองคกรเปนเวลานาน จะรูสึกผูกพันกับองคกร

กรุงเทพมหานครมากที่สุด 

 4. ปจจัยดานประชากรศาสตรดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน ที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรกรุงเทพมหานครที่มากขึ้น จะทำใหขาราชการกรุงเทพมหานครมีความ

ผูกพันกับองคมาก เนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานสามารถบอกถึงโอกาสของการโยกยาย ลาออก เกษียณมี

นอยลง ยกเวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 – 10 ป มีความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครโดยรวม มากกวา

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ป โดยเปนชวงที่สามารถเขาเกณฑไดรับบำนาญรายเดือนของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเงื่อนไขคือ อายุครบ 50 ปบริบูรณ และมีระยะเวลาในปฏิบัติงานครบ 10 ป สามารถลาออก

โดยไดรับบำนาญรายเดือนได จึงมีความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครนอยกวา 

 5. ปจจัยจูงใจดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานคร

ของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา โดยองคกรกรุงเทพมหานครจะจัด
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ใหมีการคัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญดีเดนขึ้นเปนประจำทุกป เพื่อสรางขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มี โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงาน

จากการอุทิศทุมเท เสียสละ และประพฤติตนดีเดน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจแกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญในการ

ปฏิบัติงานขององคกร และเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหมากยิ่งข้ึน 

 6. ดานความรับผิดชอบตองาน ที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของ

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา โดยองคกรกรุงเทพมหานครให

ความสำคัญกับความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ โดยผูบังคับบัญชาควรจะใหโอกาสไดรับมอบหมายงานที่มี

ความสำคัญ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานและ

คุณภาพงานที่กําหนด บุคลากรในองคกรสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตาง รวมถึงการมีอิสระทางความ

คิดเห็นและการทำงาน จะสงผลใหขาราชการกรุงเทพมหานครเกิดแนวความคิด และวิธีการในการทำงานใหม ๆ 

เพื่อเกิดแรงจูงในที่สงผลตอความผูกพันขององคกรกรุงเทพมหานคร 

 7. ดานความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา โดยองคกรกรุงเทพมหานครดำเนินการพัฒนา

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกสายงานใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่

พึงประสงค สมรรถนะประจำกลุมงานและสายงาน ประกอบกับมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ ดำเนินการประเมินปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ เพื ่อการปฏิบัติราชการของ

ผูปฏิบัติงานทุกระดับสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของสวนราชการ ผูบังคับบัญชาสามารถมอบรางวัลใหแก

ผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและพฤติกรรมที่ดีอาจเปนไดทั้งรางวัลที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

 8. ปจจัยค้ำจุนดานนโยบายและการบริหารองคกร มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังน ั ้นผู ว ิจ ัยจ ึงเสนอแนะจากผลการวิจ ัยวา  

องคกรกรุงเทพมหานครจะกำหนดแผนการปฏิบัติราชการประจำปเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานใหกับทุก

หนวยงาน เนื่องจากแตละหนวยงานขององคกรกรุงเทพมหานครมีภารกิจในดานการทำงานที่แตกตางกัน  

ดานนโยบายและการบริหารองคกรควรจะมีความยืดหยุน โดยใหแตละหนวยงานนำไปปรับใชใหเหมาะสมกับการ

ทำงาน หรือเกิดความรวดเร็วมากที่สุด เนื่องจากบางตำแหนงงานมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง 

 9. ดานสภาพการทำงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ ดังนั้นผู วิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา โดยองคกรกรุงเทพมหานครตาม

หนวยงานตาง ๆ เชน สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตโดยมีบางสำนักงานเขตที่การเดินทางไปทำงานยังไมมีรถ

โดยสารประจำทางเขาถึงไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสำนักงานเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครจึงควรมี

รถบริการรับสงขาราชการและบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ เพิ่มเติม หรือแมกระทั้งอาคารสำนักงานเองมี

สภาพเกาแกและทรุดโทรม สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ไมสนับสนุนหรือเอื้อตอการทำงาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสถานที่ทำงานควรจะมีอากาศถายเทไดสะดวก และสถานที่จอดรถที่เพียงพอหรือเหมาะสมกับความ

สะดวกในการมาปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความพึงพอใจ สงผลใหเกิดความ

ผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
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 10. ดานความมั่นคงในการทำงาน มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรกรุงเทพมหานครของ

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยวา โดยองคกรกรุงเทพมหานคร

มักจะสูญเสียขาราชการสายงานแพทย พยาบาล และสาธารณสุข หรือแมกระทั้งขาราชการกรุงเทพมหานคร

สามัญที่ปฏิบัติราชการครบ 5 ป จะโยกยายหรือลาออกเปนจำนวนมาก สวนหนึ่งมาจากระบบอุปถัมภที่ทำ

ใหการทำงานไมมีความคลองตัว หรือไมเปนธรรมกับขาราชการกรุงเทพมหานครดวยกันเอง ปจจุบัน

กรุงเทพมหานครมีหนวยงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ เรียกโดย

ยอวา “ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร” จะทำใหที่ในลักษณะองคกรกึ่งตุลาการ ที่ดูแลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง

อุทธรณ รองทุกขของขาราชการ เปนองคกรพิทักษคุณธรรมดานสุดทายของฝายบริหาร จะสงผลให

ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญเกิดความรูสึกปลอดภัย และอยากที่จะปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาขอบเขตดานประชาการ และขนาดกลุมตัวอยางใหครอบคลุมมากขึ้น เชน ขยาย

การศึกษาประชาการใหครอบคลุมทั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

เพื่อใหมีความแตกตาง และความหลากหลายของงานวิจัยที่มากข้ึน 

 2. ควรศึกษาตัวแปรอื ่น ที ่อาจจะสงผลตอ หรือมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร

กรุงเทพมหานครของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เชน ปจจัยดานประชากรศาสตรที่จำเปนในองคดาน

อื่น ๆ เพื่อใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไดแก หนวยงาน ภูมิลำเนา ปจจัยจูงใจ ดานคุณลักษณะของงาน และ

ปจจัยค้ำจุน ดานชีวิตสวนตัว ดานการปกครองบังคับบัญชา เปนตน 
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