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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ 2) เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการจ านวน140คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ และดา้นสถานภาพ ต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อ
องคก์ร ไม่ต่างกนั 2) ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นระยะเวลาท่ีท างานในองคก์ร และดา้นต าแหน่งงาน ต่างกนั 
ท าใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์ร ต่างกนั 

 
ค าส าคัญ:ความผกูพนัต่อองคก์ร;ขา้ราชการส่วนกลางแท่งวิชาการ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To study the commitment of Government official, the 
Central Agricultural Land Reform Office, academic departments. 2) To study the commitment of 
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Government official, the Central Agricultural Land Reform Office, academic departments  Classified by 
personal factors.  

The sample group was 140 people of official, the Central Agricultural Land Reform Office, 
academic. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested 
by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant 
different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 
which pair are different. 
 The hypothesis test found that 1) the commitment of  Government official, the Central 
Agricultural Land Reform Office, academic departments. with personal factors include,  Sex, and Status 
were different, making the Central Agricultural Land Reform Office, academic.was not different. 2) the 
commitment of Government official, the Central Agricultural Land Reform Office, academic 
departments. with personal factors include Age, education,duration of work in Organization, and job 
position were different, making the Central Agricultural Land Reform Office, academic.was  different. 
 
Keywords:OrganizationCommitment; Government official of central office academicdepartments 
 
บทน า 
 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบการด าเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมการด าเนินการจัดหาท่ีดินเอกชนและท่ีดินของรัฐมา
ด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน ตลอดจนถึงการจดัท่ีอยู่อาศยั จดัท่ีดินใหเ้กษตรกรท าประโยชน์ เช่า เช่าซ้ือ การให้
กรรมสิทธ์ิ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประสานงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา คน้ควา้ วิจยั พฒันา
องคค์วามรู้ดา้นการปฏิรูปท่ีดินและวิชาการดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การด าเนินการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจ าแนกการใชป้ระโยชน์พฒันาประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการทรัพยากร การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มและรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมการบริหารกองทุนการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนและค่าใชจ่้ายในการปฏิรูปท่ีดิน การบริหารจดัการท่ีดินของรัฐ 
การให้กูย้ืมเงินส าหรับการพฒันาอาชีพ ตลอดจนการใชเ้งินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสีย
สิทธิในท่ีดิน รวมทั้งการจดัท าสารระบบท่ีดินเพ่ือการปฏิรูปท่ีดินหรือการปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือตามท่ีกระทรวง 
คณะรัฐมนตรีมอบหมายโดยมีวิสยัทศันข์ององคก์ร คือองคก์รดา้นการบริหารจดัการพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ิม
ศกัยภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก 



นอกจากน้ี เพ่ือใหข้า้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมีความผูกพนัต่อองคก์ร 
จึงไดมี้การประเมินการท างานของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ผลปรากฏว่าการ
ด าเนินงานบางโครงงานมีการสับเปล่ียนผูด้  าเนินงานโครงงานบางราย การมีส่วนร่วมตดัสินใจในการ
ท างานค่อนขา้งนอ้ย การปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้และพฒันาความรับผิดชอบ ความ
เต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กร การด าเนินงานให้แล้วเสร็จตาม
วตัถุประสงคอ์ยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง ประกอบกบัขา้ราชการบางส่วนมีการ Eariler retire ในอตัราสูง
กวา่ปกติ 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผูวิ้จัยสนใจศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการ
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการและศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของ
ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการเพ่ือน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็น
แนวทางการด าเนินนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลของส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลาง
แท่งวิชาการ 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ 

2 เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
สมมุตฐิานการวจิัย 

ข้าราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการท่ีมี เพศ  อาย ุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรและต าแหน่งงานต่างกนัท าให้ความผูกพนัต่อ
องคก์รต่างกนั 
ขอบเขตของงานวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลาง
แท่งวิชาการ จ านวนทั้งหมด 218 คน(ขอ้มูลอา้งอิงจาก กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลาง ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562)  

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการโดยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของ
ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นทศันคติ ดา้น
พฤติกรรม และดา้นความภูมิใจ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ 



 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. น าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายกลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้งกองการ
เจา้หนา้ท่ีของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ 
บททวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ร มาเป็น
แนวทางในการศึกษา ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจึงไดส้ ารวจแนวความคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
ด้านทัศนคติ 

ดา้นทศันคติหมายถึง ความผูกพนัต่อองคก์รจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รความรู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อบุคลากรในองค์กร ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา และมีความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือความกา้วหนา้และประโยชน์ขององค์กร โดยแสดงออก
ตามในรูแบบของพฤติกรรมความสามารถต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้การท่ีบุคลากรจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรในองค์กรควรมีการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและกลา้เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงผูน้ าแนวคิดในการศึกษา
ความผูกพนัต่อองคก์รตามแนวความคิดน้ีคือศาสตราจารย ์Lyman W. Potter แห่งมหาวิทยาลยั California 
และคณะไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์รดา้นทศันคติวา่ (นิตยา บา้นโก๋, 2558, หนา้ 14-16) 
 ประดิษฐ์พงษ์สร้อยเพชร. (2557, หน้าท่ี 8) กล่าวว่า ความผูกพนัองค์กรหมายถึงทนัคติหรือ
ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรเช่นมีความจงรักภักดีต่อองค์กรยอมรับเป้าหมายค่านิยมและ
วฒันธรรมขององค์กรมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกับองค์กรและมีความยินดีท่ีจะใช้ความรู้
ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่อย่างเต็มท่ีทุ่มเทและเต็มใจท่ีจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กรนอกจาก
ทศันคติและความรู้สึกแลว้ยงัรวมไปถึงการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังานอีกดว้ยเช่นการ
มาท างานอย่างสม ่าเสมอมีความทุ่มเทมุ่งมัน่และตั้ งใจในการปฏิบัติงานปกป้องคุ้มครองและรักษา
ทรัพยสิ์นของบริษทัเสมือนเป็นของตนเองรวมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมองคก์รและพร้อมท่ี
ชกัชวนใหผู้อ่ื้นเขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ร 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นทศันคติ ผูวิ้จยัพบว่า ความผูกพนัต่อองค์กร
ดา้นทศันคติ หมายถึง ผูป้ฏิบติังานจะรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคลากร
ในองค์กร ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผูบ้ังคับบัญชา และมีความเต็มใจท่ีจะท างานเพ่ือความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ขององค์กร โดยแสดงออกตามในรูแบบของพฤติกรรมความสามารถต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้



ด้านพฤตกิรรม 
ดา้นพฤติกรรมหมายถึง ความผูกพนัต่อองคก์รในรูปของความสม ่าเสมอของพฤติกรรมเม่ือคนมี

ความผูกพนัต่อองค์กรและจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีมีต่อเน่ืองหรือคงเส้นคงวาในการท างาน
ความต่อเน่ืองในการท างานความต่อเน่ืองในการท างานโดยไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีท างานการท่ีความ
ผูกพันต่อองค์กรจะพยายามรักษาสมาชิกภาพไวโ้ดยไม่โยกยา้ยไปไหนก็เน่ืองด้วยได้เปรียบเทียบ
ผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บและผลประโยชนท่ี์ตอ้งสูญเสียไปหากละท้ิงสภาพของสมาชิกหรือลาออกไปอย่าง
ถ่ีถว้นซ่ึงผลเสียน้ีจะพิจารณาในลกัษณะของตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลประโยชน์ท่ีจะสูญเสียไป(นิตยา 
บา้นโก๋, 2558, หนา้ 14-16) 

อรรณพ นิยมเดชา. (2557) กล่าววา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร หมายถึง พฤติกรรม
ของสมาชิกในองคก์รท่ีแสดงออกนอกเหนือบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยท่ีองคก์ารไม่ไดก้ าหนดข้ึน
แต่เกิดจากบุคคลนั้นกระท าดว้ยความเตม็ใจเพ่ือเป็นประโยชนต่์อองคก์รและน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กรดา้นพฤติกรรม ผูวิ้จัยพบว่า ความผูกพนัต่อ
องค์กรดา้นพฤติกรรม หมายถึงการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีมีต่อเน่ืองหรือคงเส้นคงวาในการท างาน 
ตามกฎระเบียบเพ่ือสนองนโยบายขององค์กร มีความขยนัท างาน ตรงต่อเวลา ปฏิบติัอย่างไม่มีเง่ือนไข
ประหยดัทรัพยากรและดูแลส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นประโยชนต่์อองคก์รและน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ 
ด้านความภูมใิจ 

ดา้นความภูมิใจหมายถึง   ความภูมิใจของบุคคลในองคก์รท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความจงรักภกัดีและ
เตม็ใจท่ีจะอุทิศตนใหก้บัองคก์รซ่ึงเป็นผลมาจากเม่ือบุคคลรู้สึกว่าเขา้มาเป็นสมาชิกขององคก์รแลว้ไดรั้บ
การตอบสนองส่ิงต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความผูกพนัต่อองค์กรพร้อมท่ีจะทุ่มเท
ปฏิบติังานใหก้บัองคก์รดว้ยความภาคภูมิใจ(นิตยา บา้นโก๋, 2558, หนา้ 14-16) 

ธัญธิภาแกว้แสง. (2558, หน้า 17) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีต่อองค์กรเป็นความรู้สึกและการ
แสดงออกของบุคลากรในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความจงรักภกัดีมีความส าคญัต่อการบริหารองคก์ร
ค่อนขา้งสูงบุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีจะมีความเต็มใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะอุทิศตวัเพ่ือองค์กรดงันั้น
ความจงรักภกัดีจะน ามาซ่ึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวและความเขม้แข็งในองค์กรความรู้สึกในการเป็น
เจา้ของมีความภูมิใจในองคก์ร คอยสนบัสนุนองคก์ร 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กรด้านความภูมิใจ ผูวิ้จัยพบว่า ความผูกพนัต่อ
องค์กรด้านความภูมิใจการทุ่มเทการท างาน การมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กรและเกิดเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกในองคก์รซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กรดว้ยความจงรักภกัดี
พร้อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือองค์กรดงันั้นความจงรักภกัดีจะน ามาซ่ึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความ
เขม้แข็งในองคก์รพร้อมท่ีสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของ มีความภูมิใจในองค์กรและคอยสนบัสนุน
องคก์รอยา่งแรงกลา้ 



งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ลลิตา จนัทร์งาม. (2559) ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
ออมสิน กลุ่มประชากร 287 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ โปรแกรม SPSS ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) การ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม การวิเคราะห์การหาค่าที (T-Test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficients)  ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้พศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
สถานภาพ โสด อายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาการท างานอยู่ระหว่าง5-10 ปี 
รายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท และส่วนใหญ่สังกดัฝ่ายปฏิบติัการธุรกิจเงินฝากการวิเคราะห์ระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ กลุ่มลูกคา้บุคคล พบว่า ความผูกพนั
ต่อองคก์ารโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยตวัแปรดา้นความรู้สึกในทางบวกท่ีจะอยู่ใน
องคก์าร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานธนาคารออมสินส านกังานใหญ่กลุ่มลูกคา้บุคคล พบว่า ความคาดหวงัท่ีจะกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานการพัฒนาการท างาน ทัศนคติท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผู ้นา และค่าตอบแทน ทุกปัจจัยมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รโดยภาพรวม โดยท่ีปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ดา้นทศันคติท่ีมีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ดา้นการพฒันาการท างาน และดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง ส่วน
ปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ีจะกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่า 
 ธนัวนี ประกอบของ. (2560) คุณภาพชีวิตในการท างานของความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 153 คน วิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ 
คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One – way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นภาพรวมต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงดา้นงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ภาพรวมเก่ียวกบัเร่ือง
ความผูกพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความตอ้งการท่ีจะเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป และความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จากการด าเนินงานภายใตน้โยบายของการ
บริหารโรงเรียน พบว่า การใหค้วามส าคญัต่อค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้ถึงความรัก หลกัศาสนา
มาเป็นจุดเช่ือมโยงช่วยขดัเกลาจิตใจผา่นการท ากิจกรรมของโรงเรียน สามารถสร้างใหบุ้คลากรในองคก์ร



มีความรู้สึกรัก มีความผูกพันและเช่ือมั่น ส่งผลในด้านพฤติกรรมการท างานในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประดิษฐพงษ ์สร้อยเพชร. (2557) ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทัโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึง ส่วนงานวิศวกรรม ท่ีท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รและเพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทั โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหน่ึง ในส่วนงานวิศวกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 25-35 ปี สถานะภาพโสด ระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 40,001-50,000 บาท ต าแหน่งงานระดบัพนกังาน ความผูกพนัของ
พนกังานต่อองค์กรโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง ทั้งในส่วนความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรดา้นความ
ภูมิใจในองค์กร ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรด้านการทุ่มเทการท างาน และความผูกพนัของ
พนกังานต่อองค์กรดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กร โดยปัจจยัท่ีมีผลท าให้พนักงานรู้สึก
ผูกพนักับองค์กรเรียงล าดับคือ ปัจจัยความผูกพนัองค์กรด้านวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร 
รองลงมาคือปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นความสัมพนัธ์ ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นภาวะผูน้ า ปัจจยั
ความผกูพนัองคก์รดา้นคุณภาพชีวิต ปัจจยัความผกูพนัองคก์รดา้นค่าตอบแทนโดยรวม ปัจจยัความผูกพนั
องค์กรดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัความผูกพนัองค์กรดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ขณะท่ีการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการโดยใช้
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ผูวิ้จัยด าเนินการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional Study) 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรท่ีใชใ้นวิจยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลาง

แท่งวิชาการจ านวน 218 คน (ขอ้มูลอา้งอิงจาก กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลาง  ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562)  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการจ านวน 140 คน ไดม้าจากการเทียบตารางส าเร็จรูปของ Robert V. Krejcieและ
Earyle W. Morgan แลว้น ามาสุ่มตวัอยา่งแต่ละต าแหน่งโดยอาศยัความน่าจะเป็นดว้ยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)คือต าแหน่งปฏิบติัการ 48 คน, ต าแหน่ง



ช านาญการ 42 คน, ต าแหน่งช านาญการพิเศษ 28 คน, ต าแหน่งเช่ียวชาญ 14 คน, และต าแหน่งทรงคุณวุฒิ 
8 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 
  1.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นเพศดา้นอายุดา้นสถานภาพดา้นระดบั
การศึกษาดา้นระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรและดา้นต าแหน่งงาน มีจ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม
ทั้งหมด 6 ขอ้ 
  1.2 ข้อมูลเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อค าถามเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กรดา้น
ทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความภูมิใจ มีจ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด 16 ขอ้ก าหนดให้
5 =  ระดบัความความผูกพนัมากท่ีสุด, 4 = ระดบัความความผูกพนัมาก, 3 = ระดบัความความผูกพนัปาน
กลาง, 2 =   ระดบัความความผกูพนันอ้ย, 1  = ระดบัความความผกูพนันอ้ยท่ีสุด 
  1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมหรือนโยบายขององคก์รของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการซ่ึงประกอบไปด้วยข้อค าถามปลายเปิดมีจ านวนขอ้ค าถามใน
แบบสอบถามทั้งหมด 1 ขอ้ 
  1.4 แบบสอบถามความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ เป็นการแบ่งช่วงเกณฑค์ะแนนเฉล่ียการประเมินผล ก าหนดให ้4.21 – 
5.00 =ระดบัความความผูกพนัมากท่ีสุด, 3.41 – 4.20 =ระดบัความความผูกพนัมาก, 2.61 – 3.40 = ระดบั
ความความผูกพนัปานกลาง, 1.81 – 2.60 =ระดบัความความผูกพนันอ้ย, 1.00 – 1.80 =ระดบัความความ
ผกูพนันอ้ยท่ีสุด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆดงัน้ี 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วน
บุคคล ประกอบดว้ยดา้นเพศดา้นอายดุา้นสถานภาพดา้นระดบัการศึกษาดา้นระยะเวลาท่ีท างานในองคก์ร
และดา้นต าแหน่งงาน 
 2. ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปร
ดา้นความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ
ประกอบดว้ย ดา้นความผกูพนั ต่อองคก์ร ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความภูมิใจ 
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 



1. ใชส้ถิติ t – test ในการวิเคราะห์ขอ้มูลความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการโดยจ าแนกตามลกัษณะบุคคล คือ ดา้นเพศ และดา้น
ระดบัการศึกษา  

2. ใชส้ถิติ One – Way ANOVA ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของ
ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรและดา้นต าแหน่งงาน หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD 
 3. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (reliability) ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขไป
ทดลองใช ้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุดและน าผลไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตามวิธีครอนบคั (Cronbach)  
ผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านกังาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ  สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการโดยภาพรวมมีระดับความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติ และดา้น
ความภูมิใจ  

2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัได ้ดงัน้ี 

 2.1 ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคล ดา้นเพศ และดา้นสถานภาพ ต่างกนั ท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ไม่ต่างกนั 

 2.2 ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคล ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นระยะเวลาท่ีท างานในองคก์ร และดา้นต าแหน่งงาน ต่างกนั 
ท าให้มีความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่ง
วิชาการ ต่างกนั 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการสามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 



 1.1 ดา้นทศันคติ ของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่ง
วิชาการ อยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ มีความคิดเห็นวา่ ดา้นทศันคติ ควรท่ีจะมีลกัษณะความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ขององคก์ร มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อบุคลากรในองคก์ร ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชาและมีความเต็มใจท่ี
จะท างาน เพ่ือความกา้วหนา้และประโยชน์ขององคก์ร โดยแสดงออกตามในรูปแบบของพฤติกรรมและ
ความสามารถต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของนภสั จิตตธี์รภาพ. (2554) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ทศันคติความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้สึกส านึกและพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงต่อองคก์ารในลกัษณะท่ีรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการท างาน เพ่ือความส าเร็จขององค์กร แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์ารท่ีตนเองอยูแ่ละตอ้งการท่ีจะท างานกบัองคก์รต่อไป 

 1.2 ดา้นพฤติกรรม ของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่ง
วิชาการ อยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ มีความคิดเห็นว่า ดา้นพฤติกรรมควรท่ีจะมีลกัษณะการแสดงออกของพฤติกรรมท่ี
มีต่อเน่ืองหรือคงเสน้คงวาในการท างาน ตามกฎระเบียบเพ่ือสนองนโยบายขององคก์ร มีความขยนัท างาน 
ตรงต่อเวลา ปฏิบติัอย่างไม่มีเง่ือนไขประหยดัทรัพยากรและดูแลส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอรรณพ นิยมเดชา. (2557) กล่าวว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์รท่ีแสดงออกนอกเหนือ
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยท่ีองคก์ารไม่ไดก้ าหนดข้ึนแต่เกิดจากบุคคลนั้นกระท าดว้ยความเต็มใจ
เพ่ือเป็นประโยชนต่์อองคก์รและน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

 1.3 ดา้นความภูมิใจ  ของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่ง
วิชาการ อยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ข้าราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินส่วนกลางแท่ง
วิชาการ มีความเห็นว่า  ดา้นความภูมิใจ ควรท่ีจะมีลกัษณะการทุ่มเทการท างาน การมีส่วนร่วมในการ
เติบโตขององคก์รและเกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกในองคก์รซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็น
ถึงความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รการด ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์กรดว้ยความจงรักภกัดีพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือองค์กรดงันั้น ความจงรักภกัดีจะน ามาซ่ึงความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความเขม้แข็งในองคก์รพร้อมท่ีสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของซ่ึงมีความภูมิใจ
ในองคก์รและคอยสนบัสนุนองคก์รอย่างแรงกลา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประดิษฐพงษส์ร้อยเพชร. 
(2557) กล่าววา่ ความผกูพนัองคก์รของพนกังานต่อองคก์รดา้นความภูมิใจในองคก์รการทุ่มเทการท างาน
และดา้นความมีส่วนร่วมในการเติบโตขององคก์รเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกในองคก์รซ่ึง
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รความเต็ม
ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์รและความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกของ
องคก์ร 



2. ผลการวิจยัความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา
ดา้นระยะเวลาท่ีท างานในองคก์ร และดา้นต าแหน่งงาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการท่ีมีเพศท่ี
ต่างกนั ท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นทศันคติ และดา้นความ
ภูมิใจ ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่ง
วิชาการ เพศชายมีความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นทศันคติ และดา้นความภูมิใจ ต่างกนั ไปจากเพศหญิง อาจ
เน่ืองมาจากเพศหญิงจะมีจิตใจท่ีอ่อนโยนส่งผลให้มีแนวโน้มความผูกต่อองค์กรมากกว่าเพศชาย
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโสมยสิ์รีมูลทองทิพย์(2556) กล่าวว่า เพศหญิงมีแนวโนม้ผูกพนัต่อองค์การ
มากกว่าเพศชาย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแสงเดือน รักษาใจ (2554)กล่าวว่าเพศหญิง ส่งผลต่อ
ความรู้สึกในทางบวกต่อปัจจยัเก่ียวกบัลกัษณะงานมากกกวา่เพศชาย 

 2.2 ขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการท่ีมีอาย ุ
ต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม ต่างกนัท าใหผู้กพนัต่อองค์กรโดยรวมต่างกนัเม่ือพิจารณา
รายดา้นพบว่า ดา้นทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความภูมิใจ ต่างกนัซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าขา้ราชการ
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการอายุมีความผูกพนัต่อองคก์รดา้นทศันคติ 
และดา้นความภูมิ ต่างกนั อาจเน่ืองมาจากอายุเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล  บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึน
จะมีความคิด มีความรอบคอบในการตดัสินใจมากกว่าบุคคลท่ีมีอายุนอ้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศุภษร 
พงษเ์สถียรศกัด์ิ (2556) กล่าวว่า อายุ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล  บุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนจะมี
ความคิด มีความรอบคอบในการตดัสินใจมากกว่าบุคคลท่ีมีอายุน้อย บุคคลท่ีมีอายุมากท างานอยู่กับ
องคก์ารมาระยะหน่ึงแลว้จะเกิดความคุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร การท่ีจะเปล่ียนงานเขาก็ไม่แน่ใจ
ว่าตนเองจะมีความสามารถเหมาะสมกบังานใหม่ องค์การส่วนใหญ่จึงมีความจ ากดัในเร่ืองอายุการรับ
บุคลากรใหม่โดยเร่ิมจากอายุน้อยและจะไม่รับผูท่ี้มีอายุมาก ดงันั้น บุคคลท่ีมีอายุมากจึงเลือกท่ีอยู่กบั
องคก์ารเดิมต่อไปและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชลดา อกัษรศิริวิทยา (2559) กล่าวว่า อายุต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน โดยพนักงานท่ีมีอายุมากกว่ามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานสูงกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
 2.3 ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีสถานภาพ 
ต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม ไม่ต่างกนัเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นทัศนคติ ดา้น
พฤติกรรม และดา้นความภูมิใจต่างกนัซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการอาจเน่ืองมาจากสถานภาพไม่ส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบวิถี
ปฏิบติัและวฒันธรรมองคก์รสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชวาพรเป็นกล (2559) กล่าวว่า สถานภาพต่างกนั
เม่ือเขา้สู่ระบบราชการในสังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติย่อมตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบวิถีปฏิบติัและ
วฒันธรรมองค์กรเหมือนกันทุกคนโดยไม่มีข้อยกเวน้และสอดคล้องกับแนวคิดของนลพรรณ บุญ



ฤทธ์ิ.(2558) กล่าวว่า สถานภาพส่งผลต่อการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานโดยรวมไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 

2.4 ขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีระดับ
การศึกษา ต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นทศันคติ 
ดา้นพฤติกรรม และดา้นความภูมิใจ ต่างกนัซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการอาจเน่ืองมาจากระดับการศึกษาส่งผลต่อระบบการตัดสินใจท่ี
กลัน่กรองออกมาใหมี้ระบบและรอบคอบสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศุภษร พงษเ์สถียรศกัด์ิ (2556) กล่าว
ว่าระดบัการศึกษาคือบุคคลท่ีมีโอกาสศึกษาในระดบัสูงมีประสบการณ์ชีวิตจะมีขอ้มูลต่าง ๆ ในการ
ประกอบการตดัสินใจและมีวฒิุการศึกษาเป็นขอ้ต่อรองมากกว่าดงันั้นผูท่ี้มีการศึกษาสูงจึงมีโอกาสเลือกท่ี
ท างานและมีโอกาสยา้ยงานจากองคก์ารหน่ึงไปยงัอีกองคก์ารหน่ึงและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรนิษฐ์
แสงทองสุข (2559) กล่าวว่า ระดบัการศึกษาเป็นตวัแปรท่ีท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การไดดี้ท่ีสุดและสามารถอธิบายพฤติกรรมของพนักงานท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัของแต่ละ
บุคคล การแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรเชิงบวกจึงเป็นพฤติกรรมของการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจและจริงใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน
ดงันั้นพฤติกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีจะส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน 

2.5 ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีระยะเวลาท่ี
ท างานในองค์กร ต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวม ต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้น
ทศันคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความภูมิใจ ต่างกนัซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าขา้ราชการส านกังานการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการอาจเน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีท างานในองค์กรส่งผลต่อความ
ช านาญในงานตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมมากข้ึนสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของศุภษร พงษเ์สถียรศกัด์ิ (2556) กล่าว
วา่ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ารระยะเวลาท่ีปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์รนั้นเป็นระยะเวลาท่ี
สมาชิกเสียสละก าลงักาย ก าลงัสติปัญญา สะสมประสบการณ์ สะสมทักษะความช านาญในงานตาม
ระยะเวลาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น เม่ือสมาชิกในองค์การปฏิบติังานนานเท่าใดก็จะมีความยึดมนัผูกพนัต่อ
องคก์ารมากข้ึนเท่านั้น และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปกภณ จนัทศาสตร์(2557)กล่าวว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในองคก์รส่งผลต่อความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององคก์รเป็น
ลกัษณะท่ีบุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามท างานเต็มความสามารถ เพ่ื อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชนต่์อองคก์รและ ความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์ร  

2.6 ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ท่ีมีต าแหน่ง
งาน ต่างกนั ท าให้ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นทศันคติ ดา้น
พฤติกรรม และดา้นความภูมิใจ ต่างกนัซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าขา้ราชการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการอาจเน่ืองมาจากต าแหน่งงานส่งผลต่อความภูมิใจในดา้นการไดรั้บการ



ยกย่องและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานสอดคลอ้งกบัแนวคิดชาญวุฒิบุญชม (2553) กล่าวว่า ต าแหน่งงาน
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในต าแหน่งหนา้ท่ี ซ่ึงองคก์รจ าเป็นตอ้งตอบสนองในส่ิงต่างๆ ท่ีบุคลากร
ตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบติังานไดอ้ย่ายาวนานท าให้เกิดความ
ผูกพนัต่อองค์กรในท่ีสุดและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรรณีวิริยะ กงัสานนท์ (2556) กล่าวว่าต าแหน่ง
หมายถึง อ านาจท่ีหน่วยงานมอบใหต้ามต าแหน่งงานเพ่ือควบคุมสั่งการผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยอ านาจตาม
ต าแหน่งหนา้มีผลต่อความมุ่งมัน่ต่อผลสัมฤทธ์ิส่งผลใหเ้กิดความภูมิใจ 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ 
ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ดงัน้ี 
1. ขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ มีความผูกพนัต่อองค์กร
ดา้นพฤติกรรมและ ดา้นความภูมิใจ มีค่าเฉล่ียความผูกพนัระดบัมาก ดงันั้น ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการ ควรใหค้วามส าคญั การปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร, พฤติกรรม
แสดงออกเพ่ือสนองนโยบายขององคก์ร, การปฏิบติังานอยา่งขยนัขนัแข็งและตรงต่อเวลา, การปฏิบติัตาม
กฎระเบียบขององค์กรอย่างไม่มีเง่ือนไข, พฤติกรรมการประหยดัทรัพยากรและดูแลส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
ประโยชน์ขององคก์ร และปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายเพ่ือน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ,ความภูมิในท่ีเป็น
สมาชิกขององค์กร, การทุ่มเทการท างานเพ่ือองค์กร, การมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กร, ความ
เช่ือมัน่ในค่านิยมและเป้าหมายท่ีองค์กรวางไว,้ การอุทิศตนเพ่ือความส าเร็จขององค์กร และการรู้สึกว่า
เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรและพร้อมท่ีจะสนับสนุนองค์กรในดา้นต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการเกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึน 
ด้านปัจจยัส่วนบุคคล 
 จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่าขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่ง
วิชาการ มีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ  ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นระยะเวลาท่ีท างานในองค์กร และดา้น
ต าแหน่งงาน ต่างกนั ท าให้มีความผูกพนัต่อองค์กร ต่างกนัดงันั้น เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนว
ด าเนินนโยบายกลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้งกองการเจา้หนา้ท่ีของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการตอ้งให้ความสนใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นดงักล่าวขา้งตน้ในการ
ก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการเพ่ิมความความผูกพนัต่อองคก์รขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการนั้นใหพิ้จารณาในดา้นอายุ  ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นระยะเวลาท่ี
ท างานในองคก์ร และดา้นต าแหน่งงาน เป็นประการส าคญั 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมส่วนกลางแท่งวิชาการเท่านั้นดงันั้นควรขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึนอาทิเช่นข้าราชการแท่งทั่วไป และข้าราชการแท่งอ านวยการในส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ



เกษตรกรรมส่วนกลางเพ่ือใหไ้ดค้วามแตกต่างทางดา้น แนวคิด ค่านิยมและไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อความผูกพนัของขา้ราชการเพ่ิมเติม เช่นปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
โครงสร้างองคก์ร ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์ร, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและ
ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือเสริมสร้างใหข้า้ราชการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ส่วนกลางแท่งวิชาการเกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากยิ่งข้ึน 
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