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 บทคัดย่อ 

   การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกรมการเงินกลาโหม ได้แก่ ด้านความเช่ือถืออย่างแรงกล้าและยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

ดา้นความปรารถนาที่จะด ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงาน และ

ดา้นประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการปฏิบตัิงาน 

   กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกรมการเงินกลาโหม                   

กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 160 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 

ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�)                   

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

    ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 56.87 มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 มีระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 มีสถานภาพสมรส จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.37       

มีระดับชั้ นยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีรายได้ต่อเดือน                         
10,001 - 20,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 45.62 และระยะเวลาปฏิบตัิงานในองค์กร 1 – 8 ปี 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37 

     ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม              

สังกดักรมการเงินกลาโหม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นที่มีระดบัค่ามากที่สุด 
ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการปฏิบตัิงาน ดา้นความเช่ือถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ร ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงาน ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก

เพื่อประโยชน์ขององคก์รและดา้นความปรารถนาที่จะด ารงค์รักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร ตามล าดบั                                                                         

ค าส าคัญ : ความผูกพนั , องคก์ร 

ABSTRACT 

    The objective is to study Commitment of Personnel in The Defence Finance Department,             

Office of  The Permanentsecretary for Defence. The factors of research include Experience, Ability, 

Strongly trust, Effort and Desire.  

   The population samples used in this research amount of 160 peoples. The questionaires was 

instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for social Science research. The statistics 
were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation 

   Most are female 91 peoples representing 56.87%, are male 69 peoples representing 43.12%.             

Most aged 31 – 40 years 53 peoples representing 33.12%, 20 - 30 years 52 peoples representing 32.50%,    
51 – 60 years 31 peoples representing 19.37%, 41 – 50 years 24 peoples representing 15% respectively. 

The commitment of personnel in The Defence Finance Department, Office of The Permanentsecretary 

for Defence overall is at highest level. Considering each side experience in operation, ability in operation, 
strongly trust and acceptance of organization goal, willing to put effort into organization and desire                  

to maintain membership of the organization 

Keywords : Commitment, Organizational 
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บทน า 

ปัจจุบัน การที่องค์กรต้องการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่ก  าหนด                    
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นตัวช่วยใน                         

การผลักดนัองค์กรให้สามารถด าเนินกิจกรรม ภารกิจ หน้าที่ อันจะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก  าหนดไว้                        
จึงนบัไดว่้าทรัพยากรมนุษย ์เป็นปัจจยัส าคญัที่สุดต่อองคก์ร 

ความผูกพนัต่อองค์กร เป็นส่ิงที่แสดงออกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกับบุคคล เมื่อบุคคล

ได้รับผลตอบแทนในเชิงบวกจากองค์กร บุคคลก็จะมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรมากขึ้น ส่งผลให้เกิด                
ความพยายามทุ่มเทความสามารถในการปฏิบตัิงานเพื่อองคก์ร ในทางตรงขา้ม หากบุคคลไดรั้บผลตอบแทน

ในเชิงลบจากองค์กร บุคคลก็จะมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กรลดน้อยลง และมีแนวโน้นที่บุคคลเหล่านั้น               

จะละทิ้งองค์กรไป ส่งผลให้องค์กรต้องเสียต้นทุนที่มีค่าไป ด้วยเหตุน้ีองค์กรจึงต้องพยายามรักษา                  
ทรัพยากรมนุษยเ์หล่าน้ีไว ้ เพราะทรัพยากรเหล่าน้ีมีคุณค่าต่อองคก์ร และเพ่ือท าให้องคก์รบรรลุในเป้าหมาย

ที่ตั้งเอาไว ้ดงันั้น ความผูกพนัต่อองค์กรจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อพฤติกรรมในการท างานและมีความส าคัญ               
ต่อองค์กรในแง่การรักษาคนที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรไปยาวนาน เพื่อช่วย

พฒันาให้องคก์รเจริญกา้วหนา้และเมื่อองคก์รประสบปัญหาก็จะไม่ละทิ้งองคก์ร แต่กลบัที่จะอยูช่่วยองค์กร

ให้ผ่านวิกฤตไปไดด้ว้ยดี 

ดงันั้น ส่ิงที่องค์กรตอ้งตระหนักถึงอยู่เสมอ คือ องค์กรจะพฒันาอย่างไร เพ่ือท าให้เกิดแรงจูงใจ     

และส่งเสริมให้ขา้ราชการในองค์กรเกิดความผูกพนั ยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร และพร้อม        

ที่จะทุ่มเทพลังความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกันก็ตอ้ง
พยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กรเอาไว้ด้วย ความผูกพันต่อองค์กร จะก่อให้เกิดความเช่ือ                  

ความไว้วางใจกัน และพฤติกรรมที่แสดงออกในด้านดีขององค์กรในการแก้ไข และลดปัญหา                                  
ลดความขัดแยง้ ลดความเห็นแก่ตัว ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันในองค์กร                        

ในระยะเวลาที่ยาวนาน 

กรมการเงินกลาโหม เป็นหน่วยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการท างาน คือ จะต้องปฏิบัติงานด้วย                 

ความซ่ือสัตย์ สุจริต และ ธ ารงรักษาไว้ ซ่ึงเกียรติและศัก ด์ิศรีของความเป็ นเหล่าทหารการเงิน                                  
ซ่ึงจากเอกลกัษณ์ดงักล่าว ท าให้กรมการเงินกลาโหมจ าเป็นจะตอ้งมีก าลงัพลที่มีความเสียสละ ทุ่มเทก าลงักาย  

ก าลังใจและสติ ปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมานะพาก เพี ยรอย่า ง เต็มก าลังความสามา รถ                            

รวมทั้งมีความส านึกในความรับผิดชอบ และมีความผูกพนัต่อองคก์ร 
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ปัจ จุบัน  สภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติ ง านของ  ส านัก งานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                   

มีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการจดัโครงสร้างภายในไดก้่อให้เกิดผลกระทบ              
ต่ อ อ งค์ ก รและข้ า ร าชก า รส านั ก ง านปลัดกระทรวงกล า โหมสั งกัดก รมก า ร เ งิ นกล า โหม                                            

ทั้งในดา้นสิทธิประโยชน์ ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร ซ่ึงอาจมีผลให้กรมการเงินกลาโหม ตอ้งสูญเสีย
ก าลงัพลที่มีความรู้ความสามารถไป รวมทั้งตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณอีกเป็นจ านวนมาก เพ่ือคดัเลือกหรือ

พฒันาก าลงัพลใหม่เขา้มาทดแทน อนัจะท าให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรขึ้น

ได ้ดงันั้น จึงเป็นความส าคญัอย่างย่ิงที่จะตอ้งท าการศึกษาวิจยั เร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการ
ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม สังกดักรมการเงินกลาโหม เน่ืองจากความผูกพนัต่อองคก์รนบัเป็นตวัแปร

หน่ึงที่จะท าให้องคก์รสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยูก่บัองคก์รต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ 

              เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                        

สังกดักรมการเงินกลาโหม 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 

สังกดั กรมการเงินกลาโหม ผูวิ้จยัไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นยศ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดต้่อเดือน 

ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองคก์ร 

 ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

 1. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกรมการเงิน

กลาโหม ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร  ด้านความปรารถนาที่จะด ารงรักษา                  

ความ เป็นสมาชิกขององค์กร ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด้านประสบการณ์ที่ได้รับ                            

จากการปฏิบตัิงาน 
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 ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรที่ ใช้ ในการ วิ จัยค ร้ั ง น้ี  คื อ  ข้า ราชการส านัก งานปลัดกระทรวงกล า โหม                                       
สังกดักรมการเงินกลาโหม ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 265 คน (ที่มา : กรมการเงินกลาโหม, 2565) โดยผูวิ้จัย   

ไดใ้ชวิ้ธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95%                             
ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 160 คน 

     ขอบเขตด้านระยะเวลา 

     ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน 2565 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

       1. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้กับกรมการเงินกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม               
ในการพัฒนาก าลังพลและ เพ่ิมระดับความผูกพันต่อองค์กร  ซ่ึงจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ                                  

ในการด าเนินงานของกรมการเงินกลาโหม ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม                

       2 .  เพื่ อ เ ป็นแนวทางให้กรมการ เงินกลาโหม  ส านัก งานปลัดกระทรวงกลาโหม                                      
น าไปเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาก าลังพลและเพ่ิมระดับความผูกพนัต่อองค์กร เพื่อจะธ ารงรักษา        

ก าลงัพลที่มีคุณค่าไวใ้ห้คงอยูก่บัองคก์รไดย้าวนาน 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

                          ตัวแปรอิสระ (X)                                                               ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ                                                                                
2. อาย ุ                                                             

3. ชั้นยศ                                                                    
4. ต าแหน่งงาน                                                             

5. ระดบัการศึกษา                                                         

6. สถานภาพการสมรส                                                      
7. รายไดต้่อเดือน                                                                      

8. ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองคก์ร 

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม              

สังกัดกรมการเงนิกลาโหม 

1. ดา้นความเช่ือถืออยา่งแรงกลา้และ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร                                                      
2. ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเท                

ความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์
ขององคก์ร                                                 

3. ดา้นความปรารถนาที่จะด ารงครั์กษา

ความเป็นสมาชิกขององคก์ร                    
4. ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงาน   

5. ดา้นประสบการณ์ที่ไดรั้บจาก                     

การปฏิบตัิงาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 

     Porter และ คณะ (1974) เห็นว่าความผูกพนัต่อองค์การเป็นลกัษณะของความสัมพนัธ์ ระหว่าง

สมาชิกต่อองคก์ารเป็นความเขม้ขน้ของการแสดงตนเขา้กบัองคก์ารรวมทั้งการผูกพนัของสมาชิกอยา่งลึกซ้ึง
ที่มีต่อองคก์าร ความผูกพนัดงักล่าว สมาชิกจะแสดงออกใน 3 ลกัษณะ คือ  

 1. มีความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย รวมทั้งค่านิยมองค์การ เป็นความคิดเห็นและความเช่ือของ

บุคลากร ที่มีความเช่ือถือ ยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบตัิตามเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ 
อีกทั้งยงัมีความเลื่อมใส ศรัทธาต่อเป้าหมายที่องคก์ารก าหนด  

 2. ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท างานเพื่อองค์การ โดยบุคลากรพร้อมที่จะใช้สติปัญญาและ               
พลงัความสามารถทั้งหมดเพ่ือแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร แมจ้ะไม่ไดรั้บ

ผลตอบแทนก็ตาม 

 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที่จะยงัคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร โดยที่บุคลากรมีความจงรักภักดี
ต่อองคก์าร แมอ้งคก์ารอื่นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่บุคลากรยงัยืนยนัที่จะอยูก่บัองคก์รต่อไป 

 Mowday, Porter, and Steers (1982)  อธิบายว่าความผูกพนัองคก์าร เป็นระดบัความตอ้งการของบุคลากร

ในการระบุตนเอง มีส่วนร่วมกบัองค์การ โดยยอมรับเอาเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ท าให้เกิดความเต็มใจ
ทุ่มเทความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้ งเสียสละเพ่ือประโยชน์และความส าเร็จขององค์การ                 

ความปรารถนาอย่างย่ิงที่จะรักษาความเป็นสมาชิกกบัองคก์ารตลอดไป 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โสมยสิ์รี มูลทองทิพย ์(2556) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียน

มัธยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา แบบสอบถามทั้ งส้ิน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความผูกพันต่อองค์การ                   

ของบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนมธัยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา พบว่าโดยรวม บุคลากรที่มีความผูกพนัอยู่ในระดับมาก            

เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ในทุกด้านมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก เ รียงตามล าดับ                                   

คือ ความเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานเพื่อองคก์าร ความตอ้งการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารและความเช่ือมั่น

และการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 2.จากการศึกษาความสมพันธ์พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัย                  

ดา้นประสบการณ์การท างานมีความสมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร   

วรรณวนชั ดวงภมร(2562) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรในบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 136 คน ความผูกพนัต่อองค์กรของ
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บุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ คอนสตรัคชั่น จ  ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา             

รายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความพยายามทุ่มเทในการท างาน ด้านการรักษา             

ความเป็นสมาชิกต่อองคก์ร ดา้นการมาท างานสม ่าเสมอ ดา้นความปรารถนาที่จะอยูใ่นองคก์รและด้านความตั้งใจที่

จะอยูใ่นองคก์รตามล าดบั 

ธนวินท ์ทบัสวสัด์ิ (2562) ศึกษาวิจยั เร่ือง ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของเจา้หน้าที่ศูนยส์นบัสนุนและ

บริการอุปกรณ์ไปรษณีย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 88 คน                             

ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะงานที่ปฏิบตัิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้นงานที่มีโอกาสปฏิสัมพนัธ์

กับผูอ้ื่น รองลงมาคือ ด้านความมีเอกลักษณ์ของงานในส่วน ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ใน            

ระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านความรู้สึกว่าตนมี ความส าคัญต่อองค์การ รองลงมาคือ ด้านความหวงัที่จะไดร้ับ                      

การตอบสนองจากองค์การ ในส่วนความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ                                   

ด้านความเต็มใจทุ่มเทความ พยายามอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ ด้านความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิก                       

ในองคก์าร                      

             ชญานุช วุฒิศักด์ิ (2563) ศึกษาวิจัย เ ร่ือง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส่วนงาน                             

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจคา้ปลีกมรกต กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 460 คน ผลการศึกษา           

พบว่า บุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีความ

ผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น เรียงล าดบัคือ ดา้นความเต็มอกเต็มใจที่ใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที่ที่จะ

ท างานเพื่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะรักษาสมาชิกภาพขององคก์าร และดา้นความเช่ือมั่นและ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม สังกดักรมการเงินกลาโหม 

จ านวน 265 คน (ที่มา : กรมการเงินกลาโหม, 2565) 

 กลุ่มตัวอย่าง ผูวิ้จัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)                
ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ยอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 159.39 คน จึงจะเก็บกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีอยู่ที่  160 คน                        
จากประชากรทั้งหมด 265 คน ใชวิ้ธีการแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ชั้ นยศ                                

ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา สถาภาพสมรส รายไดต้่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในองคก์ร 

 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามวดัความผูกพนัในองคก์ร 5 ดา้น 

 1. ดา้นความเช่ือถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร                                                       

 2. ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร                                                  

3. ดา้นความปรารถนาที่จะด ารงครั์กษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร    

4. ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงาน    

5. ดา้นประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการปฏิบตัิงาน 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
สังกัดกรมการเงินกลาโหม และตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้

ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเน้ือหา ตลอดจนความชัดเจนและ                    

การใชภ้าษาที่เหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

 1. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน  IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใชไ้ด ้                                                                        

              2. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน  IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าไปแจกให้แก่ขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม    
สังกดั กรมการเงินกลาโหม ผ่านทางออนไลน์ โดยใช ้google form และรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรั้บขอ้มูล

ครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท าประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการส านกังาน 

                 ปลดักระทรวงกลาโหม สังกดักรมการเงินกลาโหม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 160 คน      

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 56.87 และเพศชาย 69 คน คิดเป็นร้อยละ 43.12 

ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 รองลงมาคือ 20 – 30 ปี             
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50, 51 – 60 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.37 และ 41 – 50 ปี      

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 102 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 , ระดับต ่ากว่า

ปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 และระดับปริญญาเอก จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0                      

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 54.37 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.12 , สถานะหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และสถานะม่าย        

จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ส่วนใหญ่ มีระดับชั้ นยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จ านวน 120 คน                            

คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ ระดบัชั้นยศเป็นนายทหารประทวน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87 
และพนักงานราชการ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.12 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน                          

10,001 - 20,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 45.62 รองลงมาคือ มีรายไดต้่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25, มีรายไดต้่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.87 และมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลา

ปฏิบตัิงานในองค์กร 1 – 8 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37 รองลงมาคือ มีระยะเวลาปฏิบตัิงานใน
องคก์ร 9 – 16 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37, มีระยะเวลาปฏิบตัิงานในองค์กร 17 – 24 ปี จ านวน 32 คน                            

คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรมากกว่า 25 ปีขึ้ นไป จ านวน 18 คน                                 

คิดเป็นร้อยละ 11.25  ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัความผูกพนัในองค์กร 5 ดา้นของขา้ราชการ

ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม สังกดักรมการเงินกลาโหม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณา  
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รายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับค่ามากที่ สุด ไล่ระดับเรียงลงมา คือ ด้านประสบการณ์ที่ได้รับจาก                                

การปฏิบตัิงาน ดา้นความเช่ือถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความสามารถ           
ในการปฏิบัติงาน ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร                                       

และดา้นความปรารถนาที่จะด ารงครั์กษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร                  

สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเ ร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                         
สังกัดกรมการเงินกลาโหม ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน                

คิดเป็นร้อยละ 56.87 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 87 คน                   

คิดเป็นร้อยละ 54.37 ส่วนใหญ่ มีระดบัชั้นยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 

ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 45.62 ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ปฏิบตัิงานในองคก์ร 1 – 8 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37 

 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกรมการเงินกลาโหม 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นที่มีระดบัค่ามากที่สุดไล่ระดบัเรียง    
ลงมา คือ ดา้นประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการปฏิบตัิงาน ดา้นความเช่ือถืออย่างแรงกลา้และยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์กร ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความเต็มใจที่ จะทุ่มเทความพยายาม           
อยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความปรารถนาที่จะด ารงครั์กษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร                                                                         

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                
สังกัดกรมการเงินกลาโหม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดบั                

ค่ามากที่สุด ไล่ระดับเรียงลงมา คือ ด้านประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการปฏิบัติงาน ด้านความเช่ือถืออย่าง      
แรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงาน ดา้นความเต็มใจที่               

จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์รและดา้นความปรารถนาที่จะด ารงครั์กษาความเป็น

สมาชิกขององคก์ร โดยมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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 1. ดา้นความเช่ือถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร    

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นส่วนใหญ่มีค่ามากที่สุดทุกด้าน     
แต่จะเรียงล าดบัลงมาคือ ท่านยอมรับและยินดีปฏิบติัตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานและตั้งใจ               

ว่าจะช่วยผลักดันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้หน่วยงานของท่านบรรลุตามเป้าหมาย นโยบายของ
หน่วยงานแห่งน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน เช่น นโยบายในการท างาน, นโยบายดา้นสวสัดิการ 

ท่านยอมรับในกฎระเบียบของหน่วยงานท่าน รวมทั้งคิดว่าเป็นส่ิงที่ถูกต้องและตั้ งใจที่จะปฏิบัติตาม                  

ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายและแนวทางการบริหารของหน่วยงานท่านสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานให้แก่ท่าน
ไดเ้ป็นอย่างดี ท่านศรัทธาและยอมรับค่านิยมของหน่วยงานแห่งน้ี เช่น การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ 

ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณวนัช ดวงภมร(2562) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อ

องค์กรของบุคลากรในบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด มหาชน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 136 คน ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์                      

คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความพยายามทุ่มเทในการท างาน ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกต่อองค์ กร                           

ดา้นการมาท างานสม ่าเสมอ ดา้นความปรารถนาที่จะอยูใ่นองคก์ร และดา้นความตั้งใจที่จะอยูใ่นองคก์ร  

 2. ดา้นความความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นส่วนใหญ่มีค่ามากที่สุดทุกด้าน         

แต่จะเรียงล าดับลงมาคือท่านทุ่มเทความพยายามที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดทุกคร้ัง

หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ท่านมีความตั้งใจ และมีความเต็มใจอย่างมากที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ                
ของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ท่านได้พยายามศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม                 

เพ่ือน ามาพฒันาหน่วยงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ท่านเต็มใจที่จะปฏิบติังาน ถึงแมว่้าหน่วยงานมอบหมายงานที่
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่านให้ปฏิบัติ ท่านเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อปฏิบัติงานให้

หน่วยงาน แมจ้ะไม่ไดค้่าตอบแทน หรือไดรั้บค่าตอบแทนไม่คุม้เหน่ือย เป็นตน้ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา แบบสอบถามทั้ งส้ิน 150 คน ผลการวิจัยพบว่า                            

1. ระดับความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา พบว่า

โดยรวมบุคลากรที่มีความผูกพนัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผูกพนั
ต่อองค์การอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ ความต้องการที่                  

จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การและความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ                                       
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2. จากการศึกษาความสมพนัธ์พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์การท างานมี                   

ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร   

 3. ดา้นความปรารถนาที่จะด ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นส่วนใหญ่มีค่ามากที่สุดทุกดา้น 
แต่จะ เ รียงล าดับลงมาคือ  การตัดสินใจท างานในหน่วยงานแห่งน้ี  เ ป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง                                      

จากประสบการณ์ที่ได้ท างานกบัหน่วยงานแห่งน้ีมา ท าให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยแห่งน้ีอย่าง

แท้จริงแม้เคยมีโอกาสไปรับราชการในหน่วยงานอื่นที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า ท่านก็ยงัคงเลือกกลบัมา
ปฏิบติังานในหน่วยงานแห่งน้ีต่อไป ท่านยินดีและยินยอมหากจะตอ้งเปลี่ยนจากงานเดิมมาเป็นงานใหม่ที่

อาจไม่ถนัด เพื่อความเหมาะสมในหน่วยงาน หากท่านท างานผิดพลาดและโดนต าหนิ/ถูกลงโทษ ท่านจะ             

ไม่ย่อท้อและจะตั้ งท างานต่อไปตามล าดับซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานุช วุฒิศักด์ิ (2563)                                  
ไดศ้ึกษาวิจยั เร่ือง การสร้างความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

คา้ปลีกมรกต กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 460 คน ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความผูกพนั
ต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่               

ในระดับมากในทุกด้าน เรียงล าดับคือ ด้านความเต็มอกเต็มใจที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะท างาน                     

เพ่ือองค์การด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาสมาชิกภาพขององค์การ และด้านความเช่ือมัน่                
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั          

 4. ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นส่วนใหญ่มีค่ามากที่สุดทุกดา้น 
แต่จะเรียงล าดบัลงมา คือ ท่านตอ้งใช้ความรู้ความช านาญหลายดา้นประกอบกนัในการท างาน หน่วยงาน

ของท่านสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถและเพ่ิมทักษะในการท างานให้มากขึ้น                 
ท่านมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างเปิดเผย งานที่ท่านรับผิดชอบท าให้ท่านได้

สร้างความคุน้เคยกบัเพ่ือนร่วมงานและบุคคลนอกหน่วยงานที่มา การท างานในหน่วยงานน้ี ท าให้ท่านรู้สึก

เกิดความมั่นคงและกา้วหน้ากว่าองค์กรอื่น ตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ ชญานุช วุฒิศักด์ิ 
(2563) ไดศ้ึกษาวิจยั เร่ือง การสร้างความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรส่วนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในธุรกิจค้าปลีกมรกต กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 460 คน ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร                    

มีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรมีความผูกพนัต่อ
องค์การอยู่ในระดับมากในทุกด้าน เรียงล าดับคือ ด้านความเต็มอกเต็มใจที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่                     
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ที่จะท างานเพื่อองค์การ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จะรักษาสมาชิกภาพขององค์การ                                      

และดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

 5. ดา้นประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการปฏิบตัิงาน 

 โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นส่วนใหญ่มีค่ามากที่สุดทุกดา้น 
แต่จะเรียงล าดับลงมาคือ ท่านภาคภูมิใจและสามารถบอกกบัคนอื่นได้อย่างภาคภูมิใจที่ท่านรับราชการ                 

ในหน่วยงานน้ี หน่วยงานของท่านได้รับความเช่ือถือจากผูบ้ังคับบัญชาชั้นสูง/หน่วยงานในส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมในด้านความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้งานบรรลุ
ความส าเร็จ ท่านเต็มใจจะร่วมท างานกับสมาชิกคนอื่น ๆในหน่วยอย่างเต็มความสามารถเสียสละ                               

และอุทิศตนเพื่อหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน                          

เมื่อหน่วยงานของท่านร้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น มกัไดรั้บการตอบสนองเป็นอย่างดีตามล าดบั                                     
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของนายธนวินท์ ทับสวสัด์ิ (2562) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง ระดับความผูกพนัต่อ

องค์การของเจา้หน้าที่ศูนยส์นับสนุนและบริการอุปกรณ์ไปรษณียบ์ริษทัไปรษณียไ์ทยจ ากดั กลุ่มตวัอย่าง                 
ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 88 คน ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะงานที่ปฏิบตัิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อันดับแรกคือ ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รองลงมาคือ ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน                          

ในส่วนประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านความรู้สึกว่าตน                          
มี  ความส าคัญต่อองค์การ รองลงมาคือ  ด้านความหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ                                

ในส่วนความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ด้านความเต็มใจทุ่มเท                                

ความพยายามอยา่งเต็มที่ รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์าร                       

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                          
สังกดักรมการเงินกลาโหม สรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ดา้นความเช่ือถืออยา่งแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ เสริมสร้างทศันะคติในการยอมรับและยินดีปฏิบตัิตามนโยบายและเป้าหมาย
ของหน่วยงานและตั้ งใจว่าจะช่วยผลักดันอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย               

ต้องมีการตั้ ง เป้าหมายโดยรวมมากย่ิงขึ้ น เช่น ผลักดันให้มีการท าด้านท าจิตอาสาร่วมกับสังคม                           
มกีารปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รให้กบับุคลากรให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นตน้ 
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 2. ดา้นความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์ร 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถแสดงประสิทธิภาพในการท างานไดม้ากขึ้น      
เช่น การที่ไม่จ ากดัความคิดในการท างาน สามารถเสนอความคิดเห็นในการท างานได ้เพื่อที่จะสามารถแสดง

ประสิทธิภาพของบุคลากรไดอ้ยา่งเต็มที่ เป็นตน้ 

 3. ดา้นความปรารถนาที่จะด ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร          

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ  ควรมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น มีการเลื่อนต าแหน่ง                                     

การแจกของ หรือการขึ้นเงินเดือน เป็นตน้ เพ่ือท าให้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานแห่งน้ีอยา่งแทจ้ริง  

 4. ดา้นความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ ควรมีการจัดการศึกษา การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะให้กับ

ขา้ราชการในหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่องาน เช่น การจดัฝึกอบรมเฉพาะทาง เป็นตน้ 

 5. ดา้นประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการปฏิบตัิงาน                                                                                                           

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานควรมีการท างานร่วมกนัมากย่ิงขึ้นเพื่อพฒันาการ
ท างานในแต่ละหน่วยให้มีประสิทธิภาพ หรือแมว่้าหน่วยขา้งนอกตอ้งการความช่วยเหลือ แลว้มีการร้องขอ

ความช่วยเหลือทางหน่วยก็จะจดัคนไปเพื่อช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ประชากรที่ ศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเพียงของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                          

สังกัดกรมการเงินกลาโหมเท่านั้ น ซ่ึงหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้ น ควรเลือก                           

กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปที่แตกต่างจากเดิมหรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่             
เป็นเพียงของขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม สังกดักรมการเงินกลาโหม อาจเพ่ิมเป็นขา้ราชการ                          

ในส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม เพื่อให้ไดรั้บขอ้มูลที่มีความแตกต่างกนั 

 2. ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมตวัแปรปัจจยัอื่นๆเพ่ิมเติม ที่อาจจะส่งผลต่อขา้ราชการส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกรมการเงินกลาโหม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึ้น 
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