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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง ปจจัย ท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร  

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร  

2) เปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐระดับกรม เขตจตุจักร 

จำนวน 373 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติ

พรรณนา ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ประกอบดวย สถิติการทดสอบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว และสถิติถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย

พบวา 1) บุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันตอองคการโดย

ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 2) ความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร แตกตางกันใน

ดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบัติงาน แตไมแตกตางกันใน

ดานเพศ และรายไดตอเดือน 3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร 

คำสำคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันตอองคการ บุคลากรภาครัฐ 

 

ABSTRACT 

This research, Factors Affecting Organization Commitment of Government 

Personnel in Chatuchak Area, purpose to 1 )  Study of factors affecting organization 

commitment of government personnel in Chatuchak area. 2)  Compare the organization 
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commitment of government personnel in Chatuchak area classified by personal factors. 

The sample group is persons who working at government departments in Chatuchak area. 

Population of 3 7 3  personnel who work at government departments in Chatuchak area. 

Tools for used collect data is questionnaire. The statistics used in the research are 

descriptive statistics include Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. and 

inferential statistics include t-test, One-Way-ANOVA and Multiple Regression Analysis. The 

results revealed that 1 ) Government personnel in Chatuchak area are motivated to work, 

have organization commitment as a whole at the highest level 2 )  Organization 

commitment of government personnel in Chatuchak area differences in aspect of age, 

education level, status, type of personnel and working period. Difference were not found 

in aspect of gender and monthly income. 3) Performance motivation positively affects the 

organizational commitment of government personnel in Chatuchak area. 

Keyword : Performance motivation organizational commitment 

 

บทนำ 

 ปจจุบันสภาพแวดลอมในการทำงานไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนนวัตกรรม ระบบ

การจัดการภายในองคกร ระบบการบริหารองคกร ภาพลักษณขององคกร รวมไปถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

องคกรตาง ๆ ตองพยายามที่จะตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพ่ือใหองคกรได

ขบัเคลื่อนตอไปได แตสิ่งที่สำคัญในการที่จะพัฒนาองคกรหรือทำใหองคกรสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอม

และมีศักยภาพในการแขงขันกับองคกรอ่ืนไดนั้นก็คือ ทรัพยากรมนุษย (โสมยสิรี มูลทองทิพย, 2556) ซึ่ง

จะตองประกอบไปดวย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม หากองคกรใด

สามารถที่จะทำใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรได ก็จะสงผลใหบุคลากรมีความปรารถนาที่จะอยูกับ

องคกรตอไป และทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดผลปฏิบตัิงานเปนที่นาพึง

พอใจ (ฐิติมา หลักทอง, 2557, อางถึงใน ทิพยชนก เสนผดุง, 2563) 

 ในการดำเนินกิจการของหนวยงานภาครฐันั้น ตองขับเคลื่อนดวยบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย 

ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางเหมาบริการ เมื่อไดบรรจุแลวก็จะไดรับสวัสดิการท่ี

แตกตางกันออกไป กลาวคือ ขาราชการและลูกจางประจำจะไดรบัสวัสดิการที่มากกวาพนกังานราชการ และ

สามารถโอนยายเพ่ือไปประจำหนวยงานอ่ืนที่ตองการได เชน ขาราชการรายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยูที่ตางจังหวัด

แตเริ่มแรกบรรจุราชการที่กรุงเทพฯ เมื่อบรรจุครบระยะเวลาที่กำหนด สามารถขอยายกลับภูมิลำเนาของตน

ได ทำใหเกิดความไมตอเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานที่ทำนั้นตองมีการสะสมประสบการณจนเกิด

ความชำนาญในงานนั้น ๆ หรือแมแตพนักงานราชการที่บรรจุใหมจะไดรับอัตราเงินเดือนที่มากกวา

ขาราชการแตสวัสดิการเทียบเทากับพนักงานในหนวยงานเอกชน จึงทำใหเกิดการลาออกของพนักงานราชการ
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ไดบอยคร้ังเมื่อพนักงานราชการรายนั้นสอบบรรจุไดเปนขาราชการหรือไดงานในหนวยงานเอกชนที่ให

ผลตอบแทนที่มากกวา 

การที่จะทำใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการนั้น จำเปนจะตองสรางแรงจูงใจและความผูกพัน

ตอองคกร เพ่ือใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกร จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยได

สนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ เขตจตุจักร เพื่อเปนขอมูลในการ

นำไปใชเปนแนวทาง ในการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ซึง่จะชวยลดปญหาตาง ๆ ได เชน ปญหาการโอนยาย หรือลาออกของบุคลากร 

วตัถปุระสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร จำแนกตามปจจัย

สวนบคุคล 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ เขตจตุจักร แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สงผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม แรงจูงใจในการทำงาน และตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการ 

2. ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานใน

หนวยงานภาครัฐระดับกรม เขตจตุจักร จากหนวยงาน จำนวน 20 หนวยงาน ผูวิจัยเลือกศึกษาจำนวนรอย

ละ 20 ของหนวยงานทั้งหมด ดังนั้น จึงไดหนวยงานระดับกรมที่ศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 4 หนวยงาน คือ กรม

ธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมปาไม และกรมวิชาการเกษตร  

3. ขอบเขตระยะเวลา ดำเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2565 

นิยามศัพท 

หนวยงานภาครัฐ หมายถึง หนวยงานภาครัฐระดับกรม ที่อยูในเขตจตุจักร 

บุคลากรภาครัฐ หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจำ ลูกจางเหมาบริการที่ปฏิบัติงาน

ภาครฐั ในเขตจตุจักร 

ขาราชการพลเรือน หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 

 พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจาก

งบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น 
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 ลูกจางประจำ หมายถึง ลูกจางรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จางไวปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะ

ประจำ โดยไมมีกำหนดเวลา ตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว 

 ลูกจางเหมาบริการ หมายถึง ลูกจางที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่กระตุนใหบุคลากรมีความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงาน

ใหกับองคการใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไว ทำใหงานมีประสิทธิภาพ 

 ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่แสดงวาเปนหนึ่งเดียวกับองคกร และเต็ม

ใจที่จะอุทิศกำลังกายและกำลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจขององคกร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพือ่เปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรภาครัฐ เขตจตุจักร 

2. เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการบริหารงานดานบุคลากรเพ่ือใหบุคลากร

ภาครัฐ เกิดความรูสึกผูกพันตอองคการทำใหองคการเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและเกิดประโยชนมากขึ้น 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน 

 1. ทฤษฎีลำดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs theory) เปน

ทฤษฎีที่ความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย ซึ่งถูกกำหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ มาสโลว (Abrahan Maslow) 

เปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวถึงอยางแพรหลาย มาสโลวมองวา ความตองการของมนุษยมีลักษณะเปน

ลำดับขั้น จากระดับต่ำสุดไปยังระดบัสูงสุด เมื่อความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวมนุษยก็

จะม ีความตองการอ่ืนในระดับที่สูงข้ึนตอไป 

  1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของ

มนษุยเพื่อความอยูรอด เชน ปจจัย 4 

  2. ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (Security or safety needs) เชน 

ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในหนาที่การงาน 

  3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (Affiliation of acceptance needs) เปน

ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม เชน ความตองการไดรับการยอมรับ 

  4. ความตองการการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการที่จะไดรับการยกยอง

นับถือและสถานะจากสังคม 

  5. ความตองการความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization) เปนความตองการสูงสุดของ

แตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทำทุกสิ่งทุกอยางไดสำเร็จ ความตองการทำทุกอยางเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเอง  

 2. ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s two- factor Theory) Herzberg (1968) 

(อางถึงใน ทิพยชนก เสนผดุง, 2563) ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแนวคิดของ Taylor และ Maslow โดย

มุงเนนถึงความเขาใจปจจัยพื้นฐานที่มีอยูในตวับุคคลนั้นเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหบุคคลปฏิบัติแตกตางกันไป 
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ในลักษณะเฉพาะตน ความพึงพอใจในงานที่จะทำเปนสิ่งจูงใจสำหรับผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้น  มี

องคประกอบ 2 ปจจัย 

  1. ปจจัยจูงใจ หรือปจจัยกระตุน หมายถึง ปจจัยที่จะทำใหบุคคลเกิดความพอใจและการ

จงูใจในการทำงาน ไดแก 

 1.1 ความสำเร็จในการทำงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานไดเสร็จสิ้นและ

ประสบผลสำเร็จอยางดี รวมทั้งความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 

 1.2 การยอมรับนับถือ หมายถึง การแสดงออกถึงความเคารพ การยอมรับในความ

คิดเห็นของผูรวมงาน 

 1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง สิ่งทีรู่สึกตองานทีท่ำวามีความทาทายนาสนใจ และมีคุณคา 

 1.4 ความรับผิดชอบในงาน หมายถึง การตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม

กำลังความสามารถ ทำใหงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5 ความกาวหนาในการทำงาน หมายถึง การไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อน

ตำแหนงใหสูงขึ้น  

  2. ปจจัยค้ำจุน หรือปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจยัที่ทำใหเกิดความพอใจในงาน หรือ 

เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงาน ไดแก 

 2.1 นโยบายและการบริหารงานในองคกร หมายถึง การจัดการและบริหารงานของ

องคกร รวมทัง้การตดิตอสื่อสารที่ดี 

 2.2 วิ ธีการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล หมายถึง ความสามารถของ

ผูบงัคบับัญชาในการดำเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหารงานรวมทั้งการมอบหมายความรับผิดชอบตาง 

ๆ ใหแกลกูนองหรอืผูใตบังคบับัญชา 

 2.3 ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร หมายถึง การมีปฏิสัมพันธในการทำงาน 

ทั้งกับผูบังคบับัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

 2.4 คาตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ความพึงพอใจในคาตอบแทน และ

สวัสดิการ  

 2.5 สภาพแวดลอมในการทำงาน หมายถึง สภาพแวดลอม สถานที่ทำงาน เครื่องมือ

เครื่องใช วัสดุอุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร 

 Buchanan (1974, p. 533 อางถึงใน ณัฐพันธ มีมุข, 2560) ไดใหความหมายของความ

ผูกพันในองคกร หมายถึง เปนความรูสึกที่รูสึกถึงความเปนพวกเดียวกันมีความผูกพันที่มีตอเปาหมายและ

คานิยมขององคกร การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายและคานิยมขององคกร 

ซึ่งความผูกพันในองคกรประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 

 1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร (identification) โดยมีความเต็มใจที่ จะ

ปฏิบัติงานและยอมรับในคานิยมขององคกร ตลอดจนวัตถุประสงคขององคกรที่เปนไปทางเดียวกับตัวเอง 
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 2. การมีสวนรวมในองคกร(involvement)โดยการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ขององคกร

ตามบทบาทหนาที่ของตัวเองอยางเต็มที ่

 3. ความจงรกัภักดตีอองคกร (loyalty) ความรูสึกผกูพันและรักในองคกร 

 Steers (Steers, 1977 : 46 - 75 อางถึงใน รัชดา เหมปฐวี, 2559) ใหความหมายของความผูกพัน

ตอองคกร ไววาคือ ความรูสึกของสมาชิกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความเต็มใจที่จะเสียสละประโยชน

สวนตัวเพือ่องคกรและ ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกรนั้น ๆ และความผูกพันองคกรยังสามารถใชเปน

ตัวชี้วัด ประสิทธิผลขององคกรไดอีกดวย โดยความผูกพันตอองคกร ซึ่งประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ 

ดังตอไปนี้ 

  1. ความเชื่ออยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 

2. ความเตม็ใจที่จะทุมเทและพยายามเพื่อองคกร 

3. ความปรารถนาที่จะรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกของตนเองในองคกรนั้น 

งานวิจัยที่เกีย่วของ 

 โสมยสิรี มูลทองทิพย (2556) ทำการวิจัยเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียน มัธยมศึกษาอำเภอทามะกา พบวา ระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอทามะกา โดยรวมมีความผูกพันอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาในทุกดานมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับมาก  

 เทียนศรี บางมวงงาม (2562) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรที่ผานโครงการอบรมวิศวกรใหม กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

บุคลากรมรีะดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับความผูกพันมาก การเปรียบเทียบระดับความสัมพันธตอ

องคการ พบวามีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง  

 ฐิติมา หลักทอง (2557) ศกึษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรม

ยานยนตแหงหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกรโดย

ภาพรวมอยูในระดับสูง การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร พบวา รายไดตอเดือน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะของงาน และประสบการณในการทำงาน มีความสัมพันธตอความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงาน ที่ระดับนยัสำคัญทางสถิต ิ0.05 

ทิพยชนก เสนผดุง (2563) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมการขาว 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของปจจัยดานองคกร และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรกรมการขาว 

โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ปจจัยทางดานองคกร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้ ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรภาครฐั ในเขตจตุจักร ผูวิจัยกำหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคดิการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร ขนาดตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง  

ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรภาครัฐระดับกรม ในเขตจตุจักร ผูวิจัยทำการสุมเลือก

หนวยงานระดับกรมรอยละ 20 จากหนวยงานทั้งหมด จำนวน 20 หนวยงาน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย 

(Sample Random Sampling) คือ วิธีการจับสลาก ทำใหไดหนวยงายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 4 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. รายไดตอเดอืน 

5. สถานภาพ 

6. ประเภทบุคลากร 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ความผูกพันตอองคการ 

1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับ 

    เปาหมายและคานิยมองคการ 

2. ความเต็มใจที่จะปฏิบัตงิานเพ่ือ 

    องคการ 

3. ความตองการที่จะดำรงความเปน 

    สมาชิกภาพขององคการ 

 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 

ปจจัยจูงใจ 

1. ความสำเร็จในการทำงาน 

2. การยอมรับนับถือ 

3. ลักษณะของงาน 

4. ความรับผิดชอบในงาน 

5. ความกาวหนาในการทำงาน 

ปจจัยค้ำจุน 

1. นโยบายและการบริหารงานในองคกร  

2. การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

3. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 

4. คาตอบแทนและสวัสดิการ 

5. สภาพแวดลอมในการทำงาน 
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หนวยงาน คือ กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมวิชาการเกษตร และกรมปาไม ซึ่งมีจำนวน

ประชากรรวมท้ังสิ้น 5,398 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคำนวณของ Taro Yamane 

ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 หรือ 0.05 ทำใหไดกลุมตัวอยาง

จำนวน 373 คน จากตัวอยางที่สุมได ผูวิจัยไดทำการเลือกตัวอยางบุคลากรโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

แบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ขนาดกลุมตัวอยางแตละชั้นภูมิ เปนสัดสวนกับจำนวน

ประชากรในแตละชั้นภูมิ 

เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบง

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยสรางลักษณะคำถาม

แบบปลายปดใหเลือกตอบ (Check List) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุน ซึ่ง

ผูวิจัยไดพัฒนามาจากทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg เปนคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale  

สวนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ไดแก ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมาย

และคานิยมองคการ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความตองการที่จะดำรงความเปนสมาชิกภาพ

ขององคการ ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามาจากแนวคิดของ Steers เปนคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s scale  

การสรางเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพื่อกำหนดขอบเขตของงานวิจัย ใหครอบคลุม

วัตถุประสงคของการวิจยั พรอมทั้งกำหนดขอบเขตการสรางแบบสอบถามตามเนื้อหาท่ีตองการ 

 2. นำแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือขอคำแนะนำ และตรวจสอบ

ความถูกตองแลวนำมาแกไขปรับปรงุ 

 3 นำแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา  (Content Validity) ไดค าดัชนี ความสอดคล อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) มากกวา 0.7 ทุกขอ 

 4. นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ที่แกไขแลวมาทดลองใชกับกลุม

ตัวอยางที่ไมใชกลุมประชากร จำนวน 38 ชุด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม และนำไปหาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา 

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร 

มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.952 เมื่อพิจารณาตามตัวแปรพบวา ตัวแปรอิสระ คือ แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.923 โดยที่ปจจัยจูงใจมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.876 และปจจัยค้ำจุน
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มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929 สวนตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคการ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.945 

ซึ่งมากกวา 0.7 สรุปไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือได จึงนำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

1. สถิติพรรณนา 

 1.1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

สถานภาพ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) 

 1.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 1.3 ความผูกพันตอองคการ ไดแก ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ 

ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ ความตองการทีจ่ะดำรงความเปนสมาชิกภาพขององคการ วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลีย่ (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน 

 2.1 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร จำแนกตามเพศ 

จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิตกิารทดสอบ t-test 

 2.2 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร จำแนกตามอายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จะใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการ

เปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 2.3 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุน และความผูกพัน

ตอองคการ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.3 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 43.2 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.3 รับรายไดตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 58.2 สถานภาพ

โสด คิดเปนรอยละ 67.6 เปนบุคลากรประเภทขาราชการ คิดเปนรอยละ 47.2 ซึ่งมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในองคการต่ำกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 40.8 

สวนที่ 2 การวิเคราะหเก่ียวกับแรงจูงใจในการทำงาน การวิเคราะหเก่ียวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ำจุน 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้  
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ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดาน 

(n = 373) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

S.D.     ระดับ 

ปจจยัจูงใจ 4.35 0.491     มากที่สุด 

1. ความสำเรจ็ในการทำงาน 4.56 0.465     มากทีสุ่ด 

2. การยอมรับนับถือ 4.39 0.569     มากที่สุด 

3. ลักษณะของงาน 4.41 0.551     มากที่สุด 

4. ความรับผิดชอบในงาน 4.36 0.637     มากที่สุด 

5. ความกาวหนาในการทำงาน 4.06 0.822     มาก 

ปจจัยค้ำจนุ 4.29 0.552     มากที่สุด 

1. นโยบายและการบรหิารงานในองคกร 4.28 0.575     มากที่สุด 

2. วิธีการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 4.31 0.645     มากที่สุด 

3. ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 4.44 0.600     มากที่สุด 

4. คาตอบแทนและสวัสดิการ 4.03 0.773     มาก 

5. สภาพแวดลอมในการทำงาน 4.37 0.656     มากที่สุด 

รวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 4.32 0.487     มากที่สุด 

    

  

จากตาราง 1 พบวา บุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มีแรงจูงในการทำงานโดยภาพรวม อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 เมือ่พิจารณาตามปจจัย พบวาบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มีแรงจูงใจใน

การทำงาน จำแนกตามปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และ 4.29 

ตามลำดับ พิจารณาตามปจจัยจูงใจแลวพบวา บุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มีแรงจูงใจระดับมากที่สุด 

เรียงลำดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้ ความสำเร็จในการทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 ลักษณะของงาน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.41 การยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และความรับผิดชอบในงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 

และมีแรงจูงใจระดับมาก คือ ความกาวหนาในการทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และเมื่อพิจารณาตาม

ปจจัยค้ำจุนแลวพบวา บุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มแีรงจูงใจระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามคาเฉลี่ย ดังน้ี 

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สภาพแวดลอมในการทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.37 วิธีการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และนโยบายและการบริหารงานใน

องคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมแีรงจูงใจระดับมาก คอื คาตอบแทนและสวัสดิการ มีคาเฉลีย่เทากับ 4.03 

สวนที่ 3 การวิเคราะหเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร แบง

ออกเปน 3 ดาน คือ ดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ ดานความเต็มใจที่จะ

ปฏิบัตงิานเพ่ือองคการ และดานความตองการที่จะดำรงความเปนสมาชิกภาพขององคการ วิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้  
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ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการ โดยภาพรวมและรายดาน 

(n = 373) 

ความผูกพันตอองคการ 
 

S.D.     ระดับ 

1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ 4.25 0.579     มากที่สุด 

2. ความเต็มใจที่จะปฏิบัตงิานเพ่ือองคการ  4.40 0.461     มากทีสุ่ด 

3. ความตองการที่จะดำรงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 4.08 0.596 มาก 

รวม 4.24 0.485     มากที่สุด 

 

จากตาราง 2 พบวา บุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มีความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 เมื่อพิจารณารายดานพบวา บุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มีความ

ผูกพันตอองคการ อยูในระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคการ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมองคการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.25 และอยูในระดับมาก คือ ความตองการที่จะดำรงความเปนสมาชิกภาพขององคการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 

สวนที่ 4 การวิเคราะหสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร แตกตางกัน

ตามปจจัยสวนบุคคล  

ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร แตกตาง

กันตามปจจัยสวนบุคคล 

(n = 373) 

ปจจัยสวนบุคคล 
ความผูกพันตอองคการ 

t-test F-test Sig. แปลความ 

1. เพศ -0.604  0.546 ไมแตกตาง 

2. อายุ   7.843  0.000* แตกตาง 

3. ระดับการศึกษา   6.826  0.001* แตกตาง 

4. รายไดตอเดอืน   1.662 0.158 ไมแตกตาง 

5. สถานภาพ   5.385  0.005* แตกตาง 

6. ประเภทบุคลากร  16.098  0.000* แตกตาง 

7. ระยะเวลาการปฏบิัติงาน   3.373  0.019* แตกตาง 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 3 การวิเคราะหสมมติฐาน พบวาบุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร ที่มีเพศ และ

รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และบุคลากรภาครัฐในเขต

จตุจักร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกัน มี

ความผูกพันตอองคการโดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร

ภาครฐั ในเขตจตุจักร  

ตาราง 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่มผีลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร โดย

ภาพรวม  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน B SE Beta t Sig. VIF 

คาคงท่ี 0.585 0.159  3.688 0.000*  

ดานความสำเรจ็ในการทำงาน (X1) 0.152 0.045 0.146 3.366 0.001* 2.114 

ดานการยอมรับนับถือ (X2) -0.045 0.050 -0.053 -0.910 0.363 3.843 

ดานลักษณะของงาน (X3) 0.130 0.039 0.148 3.332 0.001* 2.220 

ดานความรับผิดชอบในงาน (X4) 0.025 0.034 0.033 0.722 0.471 2.308 

ดานความกาวหนาในการทำงาน (X5) -0.037 0.031 -0.062 -1.191 0.235 3.061 

ดานนโยบายและการบริหารงานในองคกร (X6) 0.137 0.050 0.163 2.743 0.006* 3.957 

ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (X7) 0.166 0.043 0.221 3.901 0.000* 3.618 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (X8) 0.050 0.038 0.062 1.307 0.192 2.509 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (X9) 0.136 0.030 0.216 4.593 0.000* 2.502 

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน (X10) 0.128 0.034 0.173 3.739 0.000* 2.402 

R = 0.824, R2 = 0.679, Adjust R2 = 0.670, F = 76.423, Sig. = 0.000, DW = 1.756 

*มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง 4 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ โดยใชคา VIF (Variance 

Inflation Factor) พบวา คา VIF ของตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกดาน ที่มีผลตอความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มีคานอยกวา 10 แสดงวา ตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัว ไมมี

ความสัมพันธกัน การทดสอบความสัมพันธภายในตัวเอง (Autocorrelation) ดวยคา DW (Durbin-

Watson) ซึ่งมีเกณฑในการวัด ดังนี้ คา DW (Durbin-Watson) มีคาอยูในชวง 1.5 – 2.5 แสดงวามีความ

เปนอิสระตอกัน ชวง 2.6 – 4.0 แสดงวามีความสัมพันธกันในทิศทางลบ ชวง 0 – 1.4 แสดงวามี

ความสัมพันธกันในทิศทางบวก ผลการทดสอบพบวา คา DW (Durbin-Watson) มีคาเทากับ 1.756 ซึ่งอยู

ในชวง 1.5 - 2.5 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง การทดสอบ แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สงผลเชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ

ในเขตจตุจักร สามารถพยากรณไดรอยละ 67.0 (Adjust R2) โดยปจจัยรายดานของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 10 ดาน มี 6 ดาน ที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบคุลากรภาครัฐในเขตจตุจักร เรียงลำดับ

ตามคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) คือ ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสำเร็จในการทำงาน 

ดานนโยบายและการบริหารงานในองคกร ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานลักษณะของงาน และดาน
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สภาพแวดลอมในการทำงาน ตามลำดับ สวนดานที่ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐใน

เขตจตุจักร เรียงลำดับตามคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) มี 4 ดาน คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลใน

องคกร ดานความรับผิดชอบในงาน ดานความกาวหนาในการทำงาน และดานการยอมรับนับถือ สามารถ

นำมาเขียนเปนสมการพยากรณได ดังนี้ 

สมการพยากรณคะแนนดิบ 

Y = 0.585 + 0.152X1 + 0.130X3 + 0.137X6 + 0.166X7 + 0.050X8 + 0.136X9 + 0.128X10 

สมการพยากรณมาตรฐาน 

Z = 0.146X1 + 0.148X3 + 0.163X6 + 0.221X7 + 0.216X9 + 0.173X10 

จากสมการ สามารถอธิบายไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร หากแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสำเร็จในการทำงาน เพ่ิมขึ้น 1 หนวย 

จะทำใหความผูกพันตอองคการ เพ่ิมขึ้น0.152 หนวย โดยควบคุมตัวแปร ดานลักษณะของงาน ดานนโยบาย

และการบริหารงานในองคกร ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และ

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรภาครัฐในเขตจตุจักร ที่มีเพศ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน  

มีความผูกพันตอองคการโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิพยชนก เสนผดุง 

(2563) ที่วา บุคลากรที่มี เพศ และรายไดแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน ในขณะที่อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอ

องคการ โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชิตพล กันทะ (บทคัดยอ) ที่วา อายุ ระดับ

การศึกษา ตำแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันตอองคกร 

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมากขึ้นไป และสงผลเชิงบวกตอความผกูพันตอองคการ แสดงวาบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร มีความ

คิดเห็นวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกดานมีผลตอความผูกพันตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นิตยา บานโก (2558) ที่วา ปจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจ 5 ดาน และปจจัยค้ำจุน 8 ดาน มี

ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

3. ความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มากข้ึนไป อาจเปนไปไดวาบุคลากรมีความเห็นวาการที่จะรูสึกผูกพันตอองคการนั้นจะตองมีความเชื่อมั่นใน

องคการ รวมถึงเตม็ใจท่ีจะปฏิบัติงานใหองคการ เพ่ือที่ไดดำรงความเปนสมาชิกภาพขององคการตอไป ซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ สายหยุด อมรลักษณปรีชา (2560) ที่วา ความผูกพันในองคกรโดยรวมอยูในระดับ

มาก โดยที่ดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายขององคกร และความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกรอยู

ในระดับมาก แตความตองการทีจ่ะเปนสมาชิกภาพขององคกรอยูในระดับปานกลาง 
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ขอเสนอที่ไดจากการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ควรมีการพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่เปนธรรม มีหลักเกณฑที่ชัดเจน แนนอน นอกจากนี้หนวยงานควรจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ 

ภายในหนวยงานที่นอกเหนือจากระเบียบที่ไดกำหนดไว  

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะของงาน ควรมีการมอบหมายงานใหเหมาะกับตำแหนง

งานและบุคคล ไมควรมอบหมายงานใหใครคนใดคนหนึ่งมากหรือนอยจนเกินไป เพราะเมื่อคนที่ไดรับ

มอบหมายงานมากอาจจะเห็นวาไมมีความเปนธรรมในการมอบหมายงาน ทำใหบุคคลนั้นคิดโอนยาย หรือ

ลาออกจากงานได ซึ่งจะสงผลเสียตอองคการในอนาคต เนื่องจากการปฏิบัติงานบางครั้งตองอาศัย

ประสบการณและความชำนาญ 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ควรจัดสภาพแวดลอมในการ

ทำงานใหเอ้ืออำนวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากร มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่พรอมสำหรับการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดสถานที่ใหมีความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสุมประชากรเพียงรอยละ 20 ของหนวยงานภาครัฐในเขตจตุจักร

เทานั้น ดังนั้น จึงควรวิจัยปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรภาครัฐ ในเขตจตุจักร 

หนวยงานอื่นดวย 

 2. ควรใชวิธีการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณในการวิจัย เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก 
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