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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต (2) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยประสบการณ์ในการทางานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จานวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีเพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกัน และบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต ที่มีอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน ส่วน
ปัจ จัยลักษณะงานด้านความหลากหลายของงาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านงานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และปัจจัยประสบการณ์ในการทางานด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร; ลักษณะงาน; ประสบการณ์ในการทางาน
ABSTRACT
The objectives of this research study (1) to study organizational commitment of
Rajanukul Institute personnel, Department of Mental Health (2) to study organizational
commitment of Rajanukul Institute personnel, Department of Mental Health, classified by
personal factors (3) to study factors job characteristics and work experience factors
affecting organizational commitment of Rajanukul Institute personnel, Department of
Mental Health. The sample group used in this research was 180 Rajanukul Institute
personnel, Department of Mental Health, The questionnaire was used to be a tool for
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collecting the data. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage,
mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (ttest), One-Way ANOVA, in case of its had statistical significant different testing a pair of
variables by Least Square Difference methods (LSD) and Multiple Regression Analysis.
The hypothesis testing was found that Rajanukul Institute personnel, Department
of Mental Health, with gender, status, education level, job position were different, making
the organizational commitment was no different. Rajanukul Institute personnel ,
Department of Mental Health, with different ages, working periods and monthly income,
making the organizational commitment was different. Factors job characteristics of job
diversity, job progress, opportunities to interact with others, and work experience factors
The feeling that the organization is dependable has an effect on the organizational
commitment of personnel at Rajanukul Institute, Department of Mental Health.
Keywords: Organizational commitment; Job characteristics; Work experience
บทนา
สภาพปัจ จุ บันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ว ส่งผลให้สภาพแวดล้อมขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ดังนั้นองค์กรควรดาเนินการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อความ
อยู่รอดและประสิทธิภาพขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยพื้นฐานที่มีคุณค่ามีความสาคั ญที่สุดของ
องค์ก รเป็น ทรัพ ยากรที่ มีชีวิต จิตใจ มีความรู้สึ กนึก คิด มี ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ งานและน า
ทรัพยากรอื่นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับเป็นกลไกหลักในการผลักดันองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้า แม้ว่าองค์กรจะมีทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดี มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์มาปฏิบัติงานในองค์กรแต่ไม่สามารถธารงรักษาให้อยู่กับองค์กรได้ ก็ยากที่องค์กรจะประสบ
ความสาเร็จ
การที่องค์กรจะได้คนดีมีคุณภาพเข้าทางานในองค์กรจะต้องใช้ทุนทรัพย์และสูญเสียเวลาจานวน
มากนั บ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการสรรหา คั ด เลื อ ก บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ฝึ ก อบรม และพั ฒ นาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ ตลอดจนทักษะที่ดีที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น และเป็น
ประโยชน์ต่อการที่จะทาให้องค์กร สามารถบรรลุภารกิจได้ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการลงทุน
ขององค์กร ทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่องค์กรจะต้องคานึงถึงอยู่เสมอก็คือทาอย่างไรจึงจะสรรหาคนดีมีฝีมือ มาอยู่กับ
องค์กร และเมื่อได้มาแล้วจะทาอย่างไรจึงจะพัฒนาเขาให้ดีขึ้น พร้อมทั้งจูงใจให้เขาอุทิศกาลังกาย กาลังใจ
และกาลังสติปัญญาให้แก่งานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภ าพสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่ตั้งไว้ ทาอย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ไว้กับองค์กรให้ยาวนานที่สุด ด้วย
เหตุผลนี้การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกันมาก
สถาบันราชานุกูล เป็นหน่วยบริการภายใต้ กรมสุขภาพจิ ต รับนโยบายและภารกิจหน้าที่ด้านการ
รักษา ให้ความรู้ ให้บริการผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ผู้พิการทางสติปัญญาการเรียนรู้
และออทิสติก และการพัฒนาด้านวิชาการมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยโดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้คุณภาพชีวิตของ
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ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม
โดยโครงสร้างการบริหารงาน สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2563 แบ่งเป็น (1) กลุ่มภารกิจ
อานวยการ (2) กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต (3) กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (4) กลุ่ม
ภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ (5) กลุ่มภารกิจการพยาบาล ในปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากร
ลาออก จานวน 3 ตาแหน่ง และโยกย้ายจานวน 2 ตาแหน่ง (ที่มา: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, 2563) อัน
เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร
ทาให้ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เกิดการเกี่ยงงาน ส่งผลให้บุคลากรไม่มีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จ ะศึกษาปัจจัยที่มี ผ ลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ
ผูกพันในองค์กรของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
2. เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจ จัยลักษณะงาน และปัจจัยประสบการณ์ในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ซึ่งมีประชากร
ทั้งหมด 312 คน (ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, 2563) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 180 คน
2. ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต โดยประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน) ปัจจัยลักษณะงาน (ความหลากหลายของงาน ความท้าทายในการ
ทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ) ปัจจัยประสบการณ์ในการทางาน
(ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร ความรู้สึกว่าองค์กร
เป็นที่พึ่งพาได้)
ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ประกอบไป
ด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่อ องค์ ก รของบุค ลากรสถาบั นราชานุ กู ล กรม
สุขภาพจิต
2. สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการกาหนดนโยบายสถาบัน
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร ต่อไป
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บททบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาตามแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งได้ทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
Becker (1960 อ้างถึงใน พิชิตพล กันทะ, 2561) ได้ให้ความเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กร เป็นการ
ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนาตนเองเข้าไปผูกมัด (engage) กับการกระทาหรือพฤติกรรมบางอย่าง อันเนื่องจาก
เขาได้ลงทุนเสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งนั้น โดยเรียกสิ่งที่ลงทุนไปนั้นว่า “Side-bet” Becker ได้สร้าง
ทฤษฎีที่เรียกว่า Side-bet Theory สามารถสรุปสาระสาคัญได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลมาจากการ
ที่บุ คคลเปรี ย บเทีย บว่ า เขาได้ล งทุ น ในกาลัง กาย ก าลั งปั ญ ญา เวลา ให้กั บองค์ ก รและยอมเสี ยโอกาส
บางอย่างไป บุคคลนั้นย่อมหวังที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากองค์กร ซึ่ งถ้าหากเขาลาออกหรือโยกย้าย
จากองค์กรนั้นไปแล้วเขาจะต้องสูญเสียอะไรบ้าง ดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งๆ เข้าเป็นสมาชิกองค์กรยิ่งนาน
เท่าไรก็เหมือนกับเขาได้ลงทุนอยู่กับองค์กรมากเท่านั้น ความผูกพันต่อองค์กรจะมากขึ้นตามระยะเวลาและ
ยากที่จะละทิ้งองค์กรนั้นไป
Buchanan (1974 อ้างถึงใน เทียนศรี บางม่วงงาม, 2562) ได้ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อ
องค์กร คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (Partisan) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
รวมทั้งการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรซึ่งความผูกพันต่อองค์กร
ประกอบด้วย
1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร (Identification) โดยการเต็มใจที่จะปฏิบัติงานยอมรับ
ในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กรและถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของตนเช่นกัน
2. การเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร (Involvement) คือ การเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์ก ร
ตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ขององค์กร
3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Loyalty) เป็นการยึดมั่นในองค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์กรต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ทองพิน ขันอาสา (2549 อ้างถึงใน สมจิตร จันทร์เพ็ญ, 2557) กล่าวว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรในแต่ละด้าน คือ
1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) คือการรับรู้
ลักษณะงาน ได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน ลักษณะเฉพาะของงานความสาคัญของงานและทักษะในการ
ทางานที่หลากหลาย การรู้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร ปฏิกิริยา
ของผู้บังคับบัญชาที่แสดงต่อพนักงานจนแสดงออกเป็นความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร รู้สึก
ว่าตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร
2. ปัจ จัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านการทางานต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Continuance
Commitment) ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในอาชีพ ความตั้งใจลาออก และการ
รับรู้โดยการเปรียบเทียบงานของตนกับงานอื่นๆ เกิดจากการคิดค้นงานของบุคคลโดยมีพื้นฐานอยู่บนต้นทุน
ที่บุคคลให้แก่องค์กร แสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร
3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment)
ได้แก่ ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาองค์กร การมีส่วนร่วมในการบริหารและสิ่งที่ได้รับจากการ
ทางาน เช่น อานาจการตัดสินใจ เป็นต้น ความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์กรแสดง
ออกมาในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร
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Steers (1977 อ้างถึงใน วรรณิภา นิลวรรณ, 2555) ได้เสนอแบบจาลอง โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน
คือ
1. ปัจจัยกาหนดความผูกพันต่อองค์กร (Antecedent of Commitment)
2. ลักษณะของความผูกพันต่อองค์กร (Commitment)
3. ผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์กร (Outcomes of Commitment)
นอกจากนี้แบบจาลองยังได้เสนอถึงองค์ประกอบของปัจจัยที่กาหนดการยึดมั่นผูกพันต่อ องค์กร โดยแบ่ง
องค์ประกอบดังกล่าวออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ความต้องการประสบ
ความสาเร็จ เป็นต้น
2. ลักษณะงาน ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความหลากหลายของงาน โอกาสมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เป็นต้น
3. ประสบการณ์จากการทางาน ได้แก่ ทัศนคติของกลุ่มที่มีต่อองค์กร ความเชื่อถือต่อองค์กร เป็น
ต้น
ปัจจัยทั้ง 3 นี้ มีความสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร มีผลทาให้บุคคลยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กรตั้งใจในการปฏิบัติงานและคงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฐิติมา หลักทอง (2557) ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ทา
ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความหลากหลายของงานสูงที่สุด ส่วนผล
การศึก ษาความคิ ด เห็ น ต่อ ประสบการณ์ใ นการท างาน พบว่ า พนั ก งานมีค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประสบการณ์ในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อเพื่อน
ร่วมงานและองค์กรสูงที่สุด ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรในด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กรสูงที่สุด ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นครจังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ หน่วยงานที่สังกัด สถานภาพ ระดับการศึกษาของพนักงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ส่วนรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะ
ของงานและประสบการณ์ในการทางานของพนักงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความผูกพันต่ อ
องค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมน (องค์การมหาชน) และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วน
บุคคล ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนทุกส่วนงาน จานวน 164 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 11.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิง
อนุมาน t-test และ F-test ตามลักษณะของตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.5 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 39.2 สถานภาพสมรส ร้อยละ
48.6 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 41.9 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.8
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ตาแหน่งในการปฏิบัติงานตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 78.4 ส่วนงานที่สังกัดสานักงานบ้านมั่นคงและสานัก
ผู้อานวยการ คิดเป็นร้อยละ 8.8 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถาบัน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 (2) ผลการ
วิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การพบว่าโดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 3.73 ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความ
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 3.93 ด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่อองค์การ
ค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านความต้องการที่จะดารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 3.37 ด้านความเสียสละเพื่อ
องค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.13 (3) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนได้แก่ ตัวแปรอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในสถาบัน ความท้าทายในการทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการทางาน ลักษณะการทางานเป็นทีม เงินเดือนและสวัสดิการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน ความสัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ภาวะ
ผู้นาของผู้บังคับบัญชา ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อ มู ล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionaire)
แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รวมจานวน
ทั้งสิ้น 312 คน (ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, 2563)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 180 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตร
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified random sampling) โดยการสุ่มทุกชั้นแบบกาหนดสัดส่วน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน จานวน 7
ข้อ เป็นลักษณะคาถามแบบปลายปิดมีตัวเลือกคาตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะงาน ประกอบด้วย ด้านความหลากหลาย
ของงาน ด้านความท้าทายในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น จานวน 12 ข้อ เป็นลักษณะคาถามที่มีตัวเลือกคาตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบเพียง 1
คาตอบ โดยแต่ละข้อประกอบด้วยคาถามในลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่าความสาคัญ 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ในการทางาน ประกอบด้วย ด้าน
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร ด้านความรู้สึก
ว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ จานวน 10 ข้อ เป็นลักษณะคาถามที่มีตัวเลือกคาตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ โดยแต่ละข้อประกอบด้วยคาถามในลัก ษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่าความสาคัญ
5 ระดับ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต ประกอบด้วย ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จ ะ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร จ านวน 9 ข้อ เป็น
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ลักษณะคาถามที่มีตัวเลือกคาตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ โดยแต่ล ะข้อ
ประกอบด้วยคาถามในลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่าความสาคัญ 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 เป็นข้อคาถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ “ท่านคิดว่าองค์กรควรมี
แนวทางในการสร้างความผูกพันอย่างไรเพื่อให้บุคลากรยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป”จานวน 1 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในการทางาน
และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
2. สถิติอนุมาน (Inference statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันรา
ชานุกูล กรมสุขภาพจิต จาแนกตาม เพศ สถานภาพ
2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน
และรายได้ต่อเดือน หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD
2.3 ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะงาน
และปัจจัยประสบการณ์ในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุ
กูล กรมสุขภาพจิต สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากสุด ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อ
องค์กร ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร
2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน
รายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้
2.1 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่ต่างกัน
2.2 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีอายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้
ต่อเดือน ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยประสบการณ์ในการทางานที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
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ปัจจัยลักษณะงานด้านความหลากหลายของงาน ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านงานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และปัจจัยประสบการณ์ในการทางานด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
อภิปรายผล
ผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลาการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ด้านความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต มี ทัศนคติ ความเชื่อมั่นและยอมรับ
พร้อมที่จ ะปฏิบัติตามเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร โดยมองว่าเป้าหมายและค่านิยมของตนเองและ
องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมที่จะทาประโยชน์ให้กับองค์กรและเชื่อว่าองค์กรจะสร้างประโยชน์ให้กับ
สังคมและมีคุณค่าต่อตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรินทร์ คีรีเมฆ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 พบว่า บุคลากรในโรงเรียนเอกชนมีความผูกพันต่อองค์กรในด้านความเชื่อมั่นการยอมรับ
ค่านิยมและวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดและเมื่อพิจารณาจะมีอนาคตที่ดีที่ได้
ร่วมงานกับองค์กร ซึ่งผลงานที่ทาได้มักจะต้องสูงกว่าเป้าหมายที่องค์กรกาหนด เนื่องจากมีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับองค์กรที่มีความมั่นคง มีความรู้สึกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และองค์กรเหมือนกัน ยอมรับความคิดเห็น
และนโยบายที่องค์กรกาหนด คิดว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรมีความเป็นมืออาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม และไม่
มีความกังวลว่าจะถูกให้ออกจากงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิญาภรณ์ เต็งพานิชกุล (2562)
ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสานักงานเขตบางแค
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ประชากรในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมสานักงานเขตบางแค ให้ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อมีบุคคลอื่นกล่าวว่าองค์กรในทางที่
ไม่ดีจะพยายามชี้แจงและอธิบายให้บุคคลนั้นเข้าใจไปในทางที่ถูกต้องและปรับทัศนคติที่มีต่อองค์กร ปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและจะไม่ปฏิบัติตนให้เกิดความเสื่อมเสียมาถึงองค์กร
1.2 ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมี
ความคิ ด เห็ น ว่ า บุค ลากรสถาบั น ราชานุ กู ล กรมสุ ข ภาพจิ ต มี ความเต็ ม ใจและพร้ อมที่ จ ะใช้ ความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานขององค์กรให้ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย โดย
ยินดีที่จะช่วยเหลือและทาประโยชน์ให้กับองค์กรในทุกๆ ด้านแม้จะไม่ไ ด้รับผลตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิต
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร มีความผูกพันอยู่ในระดับสูง พนักงานมีความคิดเห็น
ในเรื่องความเต็มใจที่จ ะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์กร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
พนักงานเต็มใจทุ่ม เทความพยายามในการทางานเพื่อให้บริษัทประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมาย และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้า หน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในด้านความเต็มใจและทุ่มเทในการทางานเพื่อ
องค์การอยู่ในระดับมาก คือ ความรู้สึกสัมพันธ์ที่ดีในด้านบวก ในแง่ของความรู้สึกทัศนคติ พฤติกรรมค่านิยม
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ที่ดีที่สมาชิกมีต่อองค์กรมีความเชื่อมั่นศรัทธาในนโยบายและเป้าหมายขององค์การ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานจน
เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ
1.3 ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพในองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต มีความผูกพันตั้งใจที่จะอยู่ปฏิบัติงาน
ในองค์กร ไม่คิดหรือมีความต้องการที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององค์กร และมีความภาคภูมิใจที่ได้
เป็นสมาชิกขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลลิตา จันทร์งาม (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ด้าน
ความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์การอยู่ในระดับมาก เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานสถาบันการเงิน
ของรัฐที่มีความมั่นคง ทาให้พ นักงานมีความภูมิใจ และเชื่อมั่นต่อการทางานอยู่ที่องค์การแห่งนี้ ทาให้
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานที่องค์การนี้ตลอดไป และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิชิต ปราณีพ ร้อมพงศ์
(2560) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทห้างเซ็นทรัล ดีพาท
เมนท์ส โตร์ จ ากัด ด้านความภักดีต่อองค์กรอยู่ ในระดับมาก คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีความผูกพัน
และมีความยึดมั่นในองค์กรและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกภาพขององค์กรตลอดไป
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตาแหน่ง
งาน รายได้ต่อเดือน อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจั ยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรม
สุขภาพจิต มีเพศที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวกาหนดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทียน
ศรี บางม่วงงาม (2562) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ผ่าน
โครงการอบรมวิศวกรใหม่ กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้วยสิทธิความ
เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน จึงส่งผลให้เพศชายและเพศหญิงมีความ
ผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของพิชิต ปราณีพร้อมพงศ์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด พบว่า
เพศ ที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาท
เมนท์สโตร์ จากัด ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มี
ช่วงอายุแตกต่างกัน เป็นตัวกาหนดความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรที่มีช่วงอายุมากกว่า 51 ปี มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงประสบการณ์ที่สั่งสมมาจึงมีผลให้มีความผูกพันมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่า เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีอายุต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน บุคคลที่มีอายุมาก มีระยะเวลาในการทางานนาน จะมีแนวโน้มต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง และสอดคล้องผลการวิจัยของ พัชรินทร์ คีรีเมฆ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของครูและบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 พบว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียน ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ต่างกัน อาจเป็นเพราะ
ครูและบุคลากรที่อายุมากกว่าจะมีความผูกพันมากกว่าครูและบุคลากรที่อายุน้อย และจากประสบการณ์
ทางานที่นานจึงทาให้ผูกพันต่อองค์การ
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2.3 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สถานภาพไม่มีผลกับความผูกพัน
ต่อองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพนักงานที่มี
สถานภาพโสดหรือสมรสมีความผูกพันต่อองค์กรเหมือนกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์
เพ็ญ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ส ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) พบว่า เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากประชากรกลุ่มตัวอย่างระหว่างสถานภาพมีจ านวนใกล้เคียงกันจึงมีความผูกพันไม่
แตกต่างกัน
2.4 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ระดับการศึกษาไม่ได้เป็น
ตัวกาหนดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ทั้งนี้ อาจ
เป็นเพราะในการทางานต้องใช้ทักษะ ความชานาญมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต ปราณีพร้อม
พงศ์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดี
พาทเมนท์สโตร์ จากัด พบว่า การศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2.5 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน เพราะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรนานเท่าใดก็จ ะมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรทาให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต ปราณีพร้อมพงศ์ (2560) ศึกษาเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด พบว่า
ระยะเวลาการทางานที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ห้าง
เซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557)
ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพนักงานที่ทางานมานานมีแนวโน้มที่จะยอมรับเป้าหมายองค์กร
มากขึ้น ทั้งยังสะสมประสบการณ์การทางานและผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ้นตามระยะเวลาการตัดสินใจ
จะเปลี่ยนงาน หรือลาออก จึงค่อนข้างจะตัดสินใจยาก ความผูกพันต่อองค์กรย่อมมีมากกว่าพนักงานที่มีอายุ
การทางานน้อย
2.6 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีตาแหน่งงานต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ตาแหน่งงานไม่ได้เป็นตัวกาหนด
ความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากทุกตาแหน่งงานมีความผูกพันต่อองค์กรเหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากร
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
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จังหวัดนครสวรรค์ ตาแหน่งงาน และเงินเดือน ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันใน
องค์การที่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิตพล กันทะ (2561) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4 ซึ่งพบว่า
ข้า ราชการที่มีตาแหน่งสูงมีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรมาก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การขึ้นสู่
ตาแหน่งงานที่สูงขึ้นในกรมการปกครองโดยเฉพาะระดับผู้บริหารต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความ
ชานาญและประสบการณ์ ความตั้งใจในการทางานอย่างหนัก เพื่อให้เขามีผลปฏิบัติการที่ดีอยู่ในระดับที่ดี
เหนือคนอื่นจนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา หน่วยงานอื่น และยิ่งมีตาแหน่งสูงขึ้น เขาก็
จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีบทบาทความเด่นชัดในการเป็นตัวแทนขององค์กรมากขึ้น จึงมีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เต็มใจสร้างผลงานและจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น
2.7 บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยรวมต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า บุคลากรที่มีรายได้สูงอาจจะมี
ความรู้สึกว่ามั่นคงในการปฏิบัติงานและรู้สึกผูกพันต่อองค์ก รมาก ส่วนบุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557)
ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพนักงานที่มีระดับรายได้ต่อเดือนมาก ทาให้มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
องค์กรมากกว่าพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ คีรีเมฆ (2560)
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ความผูก พั น ต่อ องค์ ก รของครูแ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นเอกชนสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การในโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ต่างกันอาจเป็นเพราะครูและบุคลากรที่มีรายได้สูงกว่าจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต้อง
รับผิดชอบเยอะกว่าครูและบุคลากรที่มีน้อยกว่าจึงก่อให้เกิดความผูกพันในองค์การมากกว่า
3. ผลการศึกษาปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยประสบการณ์ในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ดังนี้
3.1 ปัจจัยลักษณะงานด้านความหลากหลายของงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่มี
ขั้นตอน วิธีการทางานที่เป็นระบบ ชัดเจน และใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญหลายด้านประกอบกัน
เพื่อทาให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
นครสวรรค์ กล่าวว่า เรื่องงานที่ปฏิบัติอยู่จาเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถและความชานาญหลายด้า น
ด้า นความอิ ส ระในการทางาน เรื่ องสามารถใช้วิจ ารณญาณของตนเองในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) จากการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านลักษณะงานที่
มีผ ลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างดี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะลักษณะงานมี ความมี ความหลากหลาย ท้ าทายจึ งทาให้พ นักงานได้ใ ช้ความรู้ความสามารถและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
3.2 ปัจจัยลักษณะงานด้านความท้าทายในการทางาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวม และเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่าไม่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า งานที่องค์กรได้รับมอบหมายเป็นงานที่รับนโยบายจากกรม
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สุขภาพจิต และมีการจัดประชุมชี้แจงแนวการดาเนินงาน เพื่อให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ตามเป้ า หมายขององค์ ก ร ท าให้ท ราบถึง แผนการท างานตลอดปี ง บประมาณ ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิตพล กันทะ (2561) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุ
สัตว์ในหน่วยงานสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4 กล่าวว่า ข้าราชการที่มีความท้าทายใน
การทางานสูงมีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูง ซึ่งเป็นเพราะลักษณะการทางานของกรมการปกครอง
ที่มีความพิเศษ คือ ความหลากหลาย บางงานจาเป็นต้องใช้ความสามารถส่วนตัว เพื่อที่จะทางานให้สาเร็จ
ลุล่วงได้ต้องใช้ทักษะในการพูด ทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจาต่อรอง หว่านล้อม ชักจูง
เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทียนศรี
บางม่วงงาม (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่
ผ่านโครงการอบรมวิศวกรใหม่ กรณีศึกษา : บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาจเป็น
เพราะลักษณะงานมีความท้าทายจึงทาให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
3.3 ปัจจัยลักษณะงานด้านความก้าวหน้าในการทางาน มีผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรต้อง
ลดความสาคัญของปัจจัยลักษณะงานด้านความก้าวหน้าในการทางานลง เพื่อที่จะทาให้ความผูกพันต่อ
องค์กรของบุ คลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวมเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ปัจ จัยลัก ษณะงานด้า น
ความก้าวหน้าในการทางาน ตามความเห็นของผู้วิจัยคือ องค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ความชัดเจนในการปรับเลื่อนตาแหน่ง ผลงานของบุคลากรได้รับการยอมรับ
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษา
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ส ถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า
เจ้า หน้า ที่ส ถาบั นพั ฒนาองค์กรชุม ชนที่ มีค วามก้า วหน้ าในการท างานต่ างกั นมี ความผู กพัน ต่อ องค์ การ
แตกต่างกัน คือ พนักงานได้มีโอกาสในการที่จะได้รับการยกย่อง การได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
หรือการได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานหรือชีวิตส่วนตัว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิต
พล กันทะ (2561) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4 กล่าวว่า ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มี
ความก้าวหน้าในการทางานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน สานักงานปศุสัตว์เขต 4 เปิดโอกาส
ให้ข้าราชการได้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนางานและชีวิตส่วนตัว เช่น การสนับสนุนให้ข้าราชการเสนอ
โครงการเพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองตามความสนใจ การดาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวช่วยพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ส่งผลต่อการพัฒนางาน และเกิดความก้าวหน้าในการทางาน
3.4 ปัจ จัยลักษณะงานด้านงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีผ ลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต โดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นงานที่บุคลากรต้อง
ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และได้รับความช่วยเหลือ รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน มีการเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง
(2557) จากการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า
พนักงานมีความคิดเห็นสูงสุดในเรื่องทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพนักงานได้รับ
ความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน และมีความสามัคคีเกิดขึ้นในหน่วยงานจึงนาไปสู่คุณภาพของ
งานที่ดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิตพล กันทะ (2561) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4 กล่าว่า ข้าราชการปศุ

13

สัตว์ในหน่วยงานสังกัดสานักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกัน
3.5 ปัจจัยประสบการณ์ในการทางานด้านความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์กร
ไม่มีผลต่อความผูก พันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองเพียงอย่างเดียว อาจ
เกิดจากการรักในงานที่ทา เพื่อนร่วมงาน และปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ศราวุธ
โภชนะสมบัติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับปัจ จัยที่มีอิทธิพ ลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานด้านความคาดหวังที่
จะได้รับการตอบสนองจากองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์ก าร และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิชิตพล กันทะ (2561) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่เขต 4 กล่าวว่า ข้าราชการปศุสัตว์ในหน่วยงานสังกัดสานักงานปศุสัตว์
เขต 4 ที่มีเงินเดือนและสวัสดิการต่า งกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พนักงานเห็นว่าค่าตอบแทน
จากเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ คุ้มค่าและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ ทาให้ไม่ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
เพิ่มเติม
3.6 ปัจจัยประสบการณ์ในการทางานด้านความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กร ไม่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวม แต่เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่าปัจจัยประสบการณ์ในการทางานด้านความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์กรมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์ กรของบุค ลากรด้ านความต้อ งการที่ จ ะรักษาความเป็ นสมาชิ กภาพในองค์ก ร ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่ า
บุคลากรได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา รู้สึกว่าตนมีบทบาทและความส าคัญต่อ
องค์กร ทาให้บุคลากรมีความภักดีที่จะทางานให้องค์กรต่อไปแม้ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือโอนย้ายไปอยู่
ที่อื่น และคิดว่าสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เป็นองค์กรที่ดี เชื่อ ว่าการทางานที่นี้ทาให้ชีวิตมั่นคง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีความรู้สึกว่า
ตนมีความสาคัญต่อองค์การต่ างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน พนักงานได้มีโอกาสในการที่จ ะ
ได้รับการยกย่อง การได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือการได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานหรือชีวิตส่วนตัว บุคคลเหล่านี้จะกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีต่อบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ แม้ว่าองค์การอื่นจะให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา จันทร์งาม (2559)
ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ กลุ่ม
ลูกค้าบุคคล กล่าวว่า ด้านความมีอิสระในการทางาน ให้พนักงานได้มีโอกาสในการวางแผนกาหนดวิธีการ
ทางานของตนเอง ทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อด้านการรักษา
พนักงานไว้ในองค์การ เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญต่อองค์การ ได้รับความไว้วางใจในการ
การรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆ
3.7 ปัจจัยประสบการณ์ในการทางานด้านความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งพาได้ มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถาบันรา
ชานุกูล กรมสุขภาพจิต มีความมั่นคงและเมื่อบุคลากรประสบปัญหาในการปฏิบัติงานองค์กรช่วยแก้ปัญหา
ได้เป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ลลิตา จันทร์งาม (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออม
สิน สานักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล กล่าวว่า ด้านการรักษาพนักงานไว้ในองค์ การ โดยสามารถอธิบายได้
ดังนี้ เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานสถาบันการเงินของรัฐที่มีความมั่นคง ทาให้พนักงานมีความ
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ภูมิใจ และเชื่อมั่นต่อการทางานอยู่ที่องค์การแห่งนี้ ทาให้ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานที่องค์การนี้ตลอดไป ซึ่ง
จะส่ง ผลให้ พ นั ก งานมีค วามเต็ ม ใจในการมาปฏิ บัติ ง านอย่า งเต็ มความสามารถเพื่อ ให้ อ งค์ ก ารบรรลุ สู่
เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า
ปัจ จัยด้านประสบการณ์การทางานด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพิงได้มีอิทธิพ ลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ
ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก่องค์กร ดังนี้
1. ผู้บริหารควรมีนโยบายที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการทางาน ด้วยหน้าที่ที่ปฏิบัติอาจ
ต้อ งการความชั ด เจนในการสั่ งการ หากรอผู้ บ ริห ารอาจจะช้ าและท าให้ เ กิด ผลเสี ยต่ อ งานได้ เ ป็น การ
เสริมสร้างการทางานแบบบูรณการที่ให้องค์กร บุคลากร มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน เพื่อให้ผลงานเป็นที่
ประจักษ์
2. องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้บุคลากรมีตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ชัดเจน ภายใต้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
โปร่งใส ไม่เห็นแก่พวกพ้องของตน หรือด้วยความเสน่ห์หา ดูผลงานเป็นสาคัญ จะสามารถทาให้บุคลากรมี
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และจะสามารถทาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
3. องค์กรควรมีนโยบายการปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ให้กับบุคลากรให้เทียบเท่า
กับองค์กรอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อให้บุคลากรสามารถดารงชีพอยู่ได้ในสังคมที่มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ตลอดเวลา และควรมีนโยบายในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือบุคลากร เช่น จัดที่พักอาศัยให้กับบุคลากร
ทุกตาแหน่ง และสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและยุติธรรม เพื่อเป็นการสร้า ง
ความรู้สึกว่าองค์กรเป็นที่พึ่งได้
4. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เช่น การจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุก นอกจากจะทาให้เกิด
ความสามัคคีแล้วยังทาให้เกิดความผ่อนคลาย ความเหนื่อยล้าจากการทางานทาให้มีเวลาในการออกกาลัง
กายร่วมกัน เป็นการใส่ใจในสุขภาพของบุคลากร รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน โดย
สนับสนุนให้มีกิจกรรม 5 ส ทุกสัปดาห์ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างลักษณะนิสัยในการรักษาความ
สะอาด ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับภูมิทัศน์องค์กรให้สวยงาม เกิดบรรยากาศที่ดีทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เอื้อต่อการปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถนาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด มากยิ่ ง ขึ้น ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ความผูกพันต่อองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถ
นาปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรต่อไป
2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์
เป็นต้น เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
3. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพียงบุคลากรของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิตเท่านั้น ควรขยาย
ขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไป เช่น หน่วยงานภายใต้กรมสุขภาพจิต เพื่อนาผลมาเปรียบเทียบ ซึ่งผลอาจ
มีความแตกต่างกัน ก็สามารถนามาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้น
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