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การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทพับก          

  A STUDY OF  ORGANIZATION  COMMITMENT  OF 

ROYAL THAI ARMY’S OFFICERS  

ปัทมา สมสนัน่ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 2 

------------------------------------------- 

                                                             บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความผูกพนัต่อองค์การ  ของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก โดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัต่อองค์การประกอบด้วยปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน ปัจจยั

แวดลอ้ม ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ปัจจยัดา้นทศันคติ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยั  คือ ขา้ราชการทหารกองทพับก จาํนวน  400 นาย  และใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนําข้อมูลไปทาํการประมวลผล โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน     (ANOVA) , t – Test , F – Test และ MRA (Multiple 

Regression Analysis )  หรือ     การถดถอยพหุคูณ โดยกาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติ

ไวท่ี้ระดบั 0.05  ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร

ของขา้ราชการทหารกองทพับก ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายุ

ราชการ ยศ  ตาํแหน่งงาน ปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมี

ความสาํคญัต่อองคก์าร  ความรู้สึก วา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งพิงได ้ ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บ

การตอบสนองจากองค์การ ความรู้สึก ต่อองค์การและเพื่อนร่วมงาน  ความรู้ความ

เช่ียวชาญในงานท่ีทาํ มีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์าร ของขา้ราชการทหารกองทพับก  

---------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ ทศันคติต่อ

องคก์าร และ อุดมการณ์และความรักชาติ ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ารของขา้ราชการ

ทหารกองทพับกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05อยท่างสถิติ ) 

คําสําคัญ  : ปัจจยัส่วนบุคคล,ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน, ปัจจยัแวดลอ้ม,ปัจจยัดา้น  

                                                    

     Abstract       

The objectives of the research were to study the organization commitment 

of Royal Thai Army which were set expected all possible factors related to 

organization commitment  as following ;  

 The samples composed of 400 of  Army officers selected from  Royal Thai 

Army by proportional stratified random sampling. Questionnaires were used   for 

data and information collecting which analyzed by computer program. Statistical 

tools used were descriptive statistic such as frequency, percentage, means, standard 

deviation, t-Test, F-Test and inference statistics such as One Way ANOVA and 

MRA, at the 0.05 level of significance. The result of study indicated that the 

level of organizational commitment of Royal Thai Army was in the high level 

according by hypothesis. Personal factors which composed of age, marital status, 

education background, work period, rank, and position caused their organization 

commitment at the 0.05 level of significance. 

 Meanwhile work experiences and attitude factors had related with their 

organizational commitment caused their organization commitment at the 0.05 level 

of significance. 

 

KEY WORD:    JOB CHARACTERISTICS, WORK EXPERIENCE, ATTITUDE, 

ORGANIZATION COMMITMENT,  ROYAL THAI ARMY 
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บทนํา 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในโลกอยา่งรวดเร็ว และสภาวะเศรษฐกิจ สังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการบริหารขององค์การ

ธุรกิจ เพื่อให้องค์การอยู่รอดได้ จึงจาํเป็นท่ีองค์การต้องมีการปรับตัว เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยการพฒันาและการบริหาร

จดัการองคก์าร ท่ีสาํคญัคือการมุ่งเนน้การจดัการพฒันาและมุ่งเนน้คนเป็นสาํคญั 

 ความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารจะเป็นดชันีช้ีวดั ประสิทธิภาพองคก์ารอยา่งหน่ึง 

และเป็นส่ิงพึงประสงค ์ เม่ือหากขา้ราชการมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูง ก็จะ

ทาํใหข้า้ราชการปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป โดยขา้ราชการจะมุ่งมัน่ 

ตั้งใจ และเต็มใจท่ีจะทาํงานให้กบัองค์การอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งทุ่มเทการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพันในองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อเป็นแนวทางให้

กองทพับกสามารถธํารงรักษากาํลงัพลท่ีมีคุณภาพให้อยู่กบักองทพับกในอนาคต

ขา้งหนา้  ทั้งน้ีเพื่อร่วมสร้างสรรคผ์ลงานใหบ้งัเกิดแก่แผน่ดินอนัเป็นท่ีรักยิ่งและดาํรง

เกียรติภูมิให้กบักองทพับกต่อไปควบคู่กบัความมีอธิปไตยของชาติ และดาํรงไวซ่ึ้ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสืบไป 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล  ของขา้ราชการทหารกองทพับก ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส คนในครอบครัวรับราชการทหาร ระดบัการศึกษา อายุงาน 

ยศ ตาํแหน่งงาน ภาระในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลอ่ืน   

 2.  เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการทหารกองทัพบก   

ประกอบดว้ยความมีอิสระในการทาํงาน , เอกลกัษณ์ของงาน, ความสําเร็จในการ

ทาํงานและผลป้อนกลบัของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบาย และโครงสร้าง

องคก์าร                                                  
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 3. เพื่อศึกษาปัจจยัแวดล้อมของขา้ราชการทหารกองทพับก  ประกอบด้วย

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์, เส้นทางสายอาชีพ หรือ แนวทางการรับ

ราชการ, การพฒันาบุคลากร, สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา, การบริหารงานของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

 4.  เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงานของขา้ราชการทหาร

กองทพับก ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ, ความรู้สึกว่า

องค์การเป็นท่ีพึ่ งพิงได้, ความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ, 

ความรู้สึกต่อองคก์าร และเพื่อนร่วมงาน ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ 

 5. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของขา้ราชการทหารกองทพับก  ประกอบดว้ย

ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัหลกัของชาติ  , ทศันคติต่อองคก์ร  และ อุดมการณ์และ

ความรักชาติ  

 6. เพื่อศึกษาปัจจยัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารกองทพับก  

ประกอบดว้ย  ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพ ของกองทพับกต่อไป,  ความ

เช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและอุดมการณ์กองทพับก, ความเต็มใจท่ีจะใช้ความ

พยายามอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถเพื่อประโยชน์แก่กองทพับก และ ความตอ้งการท่ี

จะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพ ของกองทพับกต่อไป 

 7. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัแวดลอ้ม ปัจจยั

ดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีส่งผลดา้นความผูกพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการทหารกองทพับก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทราบปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการทหารกองทพับก    เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการนาํเสนอแนวทางการพิจารณาคดัเลือกบุคคล แนวทางการสัมภาษณ์

บุคคลเพื่อเขา้ร่วมงานกบักองทพับกต่อไปในอนาคต 

 2.  ทราบปัจจยัดา้นลกัษณะงานของขา้ราชการทหารกองทพับก  เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทาํกลยุทธ์และนําเสนอแนวทางการพฒันาลักษณะงานใน
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ตําแหน่งต่างๆ ของข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ความผูกพันต่อ

กองทพับก 

3. ทราบปัจจัยแวดล้อมของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้

ประโยชน์ในการจดัทาํกลยุทธ์ และนาํเสนอแนวทางการพฒันาปัจจยัแวดลอ้มของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก อนัจะนาํไปสู่ความผกูพนัต่อกองทพับก 

4. ทราบปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานของข้าราชการทหาร

กองทพับก เพื่อนาํไป ใช้ประโยชน์ในการจดัทาํกลยุทธ์ และนาํเสนอแนวทางการ

พฒันาปัจจยัประสบการณ์ของขา้ราชการทหารกองทพับก อนัจะนาํไปสู่ความผกูพนั

ต่อกองทพับก 

 5.  ทราบปัจจยัดา้นทศันคติ ของขา้ราชการทหารกองทพับก เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทํากลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการพัฒนาทัศนคติของ

ขา้ราชการทหารกองทพับก อนัจะนาํไปสู่ความผกูพนัต่อกองทพับก 

6. ทราบความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารกองทพับก เพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการจัดทาํกลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการพฒันาความผูกพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการทหารกองทพับก 

7. ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงานปัจจยั

แวดลอ้ม ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน  ปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการกองทพับก เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในจดัทาํกลยุทธ์การ

เสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการกองทพับก และแนวทางสําหรับ

ผูบ้ริหาร ในการศึกษาปรับปรุง ตลอดจนวางแผนกาํลงัพล รวมถึงเป็นแนวทางใน

การศึกษาสําหรับองค์การต่างๆ ในเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นประเด็นของ

ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน อนัจะก่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อกองทพับก

ต่อไปโดยมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งานวจิยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงาน ปัจจยัแวดลอ้ม  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน ปัจจยัดา้นทศันคติ  

และ ปัจจัยท่ีส่งผลด้านความผูกพันในองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
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 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือขา้ราชการทหาร

สังกดักองทพับก  ทั้งระดบัสัญญาบตัรและตํ่ากว่าสัญญาบตัรทัว่ประเทศ  เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 นาย 

ขอบเขตระยะเวลา   งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 ตุลาคม 

2555  
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 กรอบแนวคิดของการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1   เพศ 

1.2   อายุ  

1.3   สถานภาพสมรส  

1.4   คนในครอบครัวรับราชการทหาร 

1.5   ระดบัการศึกษา  

1.6   อายงุาน 

1.7   ยศ 

1.8   ตาํแหน่งงาน 

1.9   ภาระในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลอ่ืน 

 

2.ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

2.1 ความมีอิสระในการทาํงาน  

2.2 เอกลกัษณ์ของงาน 

2.3 ความสาํเร็จในการทาํงานและผลป้อนกลบัของงาน  

2.4 ความพึงพอใจในงาน 

2.5 นโยบายและโครงสร้างองคก์าร  

 

 3.ปัจจยัแวดลอ้ม  

3.1  ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

3.2 เส้นทางสายอาชีพ หรือ แนวทางการรับราชการ 

3.3  การพฒันาบุคลากร 

3.4  สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 

3.5  การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

4.1 ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร  

4.2 ความรู้สึกวา่ องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้

4.3 ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจาก   

      องคก์าร 

4.4 ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพ่ือนร่วมงาน 

4.5 ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ 

6.ความผกูพนัต่อองคก์าร 

6.1 ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมาย 

        และอุดมการณ์ กองทพับก  
6.2   ความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็กาํลงั 
        ความสามารถเพ่ือประโยชน์แก่กองทพับก 

6.2 ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพของ 

กองทพับกต่อไป 

 

 
5.ปัจจยัดา้นทศันคติ 

5.1 ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัหลกัของชาติ 

5.2 ทศันคติต่อองคก์าร  

5.3 อุดมการณ์และความรักชาติ 
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สมมุติฐานในการวจัิย  

สมมุติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหารกองทัพบก 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  คนในครอบครัวรับราชการทหาร  ระดบั

การศึกษา  อายุงาน  ยศ  ตาํแหน่งงาน ภาระในการอุปการะเล้ียงดูบุคคลอ่ืน  ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการทหารกองทพับก 

ประกอบดว้ย ความมีอิสระในการทาํงาน, เอกลกัษณ์ของงาน, ความสําเร็จและผล

ป้อนกลบัของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบายและโครงสร้างองคก์าร ท่ีแตกต่าง

กนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 สมมุติฐานที ่3 ปัจจยัแวดลอ้มของขา้ราชการทหารกองทพับก  ประกอบดว้ย 

ความพร้อมด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์, เส้นทางสายอาชีพ หรือแนวทางการรับ

ราชการ, การพฒันาบุคลากร, สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา, การบริหารงานของ

ผูบ้งัคบับญัชา  ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนั   

  สมมุติฐานที่ 4  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงานของขา้ราชการทหาร

กองทพับก ประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ, ความรู้สึกว่า

องค์การเป็นท่ีพึ่ งพิงได้, ความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ, 

ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพื่อนร่วมงาน ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ  ส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนั   

สมมุติฐานที ่5  ปัจจยัดา้นทศันคติของขา้ราชการทหารกองทพับก ประกอบดว้ย 

ความจงรักภกัดี ต่อสถาบนัหลกัของชาติ, ทศันคติต่อองคก์าร   และ อุดมการณ์และ

ความรักชาติ ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนั 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได ้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
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1. แนวคิด 

     1.1  ความหมายและความผกูพนัต่อองคก์าร                                                                                                 

      1.2 ลกัษณะโดยทัว่ไปของความผกูพนัต่อองคก์าร 

      1.3 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร                                                                 

     1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร                                                    

      1.5 ผลท่ีเกิดข้ึนจากความผกูพนัต่อองคก์าร 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

 3. ขอ้มูลเก่ียวกบักองทพับก 

4. ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1. แนวคิด 

1.1 ความหมายและความผกูพนัต่อองคก์าร       

ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง   ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารและมีการ

แสดงออกทางพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความเตม็ใจ

ทุ่มเทเพื่อผลประโยชน์ขององคก์าร  การเสียสละเวลา กาํลงักาย กาํลงัความคิด ในการ

ทาํงานอยา่งเตม็ท่ี โดยมุ่งหวงัใหง้านท่ีปฏิบติัประสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงส่งผลดีต่อองคก์ารในภาพรวม  ความปรารถนาอยา่ง

แรงกลา้ในการคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์าร  หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะ

ปฏิบติังานในฐานะกาํลงัพลคนหน่ึงอยา่งแน่วแน่ และไม่มีแนวคิดหรือความตอ้งการ

ท่ีจะลาออกจากการเป็นสมาชิกขององคก์าร  

 1.2 ลกัษณะโดยทัว่ไปของความผกูพนัต่อองคก์าร 

 Baron, (1986 : 162    อา้งถึงในประทีป  วงศศ์รีสุนทร , 2547 :16)ให้แนวคิด

ไวว้่า  ความผูกพนัต่อองค์การเป็นทศันคติท่ีมีต่อองค์การ ซ่ึงแตกต่างจากความพึง

พอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ตามสภาพการทาํงาน แต่ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นทศันคติท่ีมีความมัน่คงมากกวา่ 

นัน่คือ เป็นทศันคติท่ีคงอยูใ่นช่วงเวลานาน แต่ความผกูพนัต่อองคก์ารก็เกิดจากปัจจยั

ต่าง ๆท่ีคลา้ยคลึงกบัความพึงพอใจในการทาํงาน  
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1.3 ความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์าร 

 นภาเพ็ญ  โหมาศวิน (2533:16)  เห็นว่าความผูกพนัเป็นทศันคติท่ีสําคญัยิ่ง

สําหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบใดเพราะความผูกพนัเป็นตวัเช่ือมระหว่าง

จินตนาการของมนุษยก์บัจุดหมาย  ขององค์การ ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็น

เจา้ขององค์การ โดยสรุปแล้วความผูกพนัต่อองค์การเป็นเง่ือนไขล่วงหน้าสําหรับ

องคก์ารทางสังคมท่ีประสบความสาํเร็จ 

1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

 สุพิณดา  ศิวานนท์ (2545 : 24) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีเป็นตวัส่งเสริมหรือลดทอน

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคคลไวด้งัน้ี 

 ปัจจยัท่ีจะเป็นตวัส่งเสริมความผกูพนัต่อองค์การของบุคคล ไดแ้ก่ ศกัยภาพ

ในการจูงใจของงานเฉพาะด้าน  ความมีอิสระในการทํางานระดับท่ีสูง   การ

ประเมินผลอย่างยุติธรรม ความมีอาวุโสหรือระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์การอายุ

งานท่ีมากข้ึน ความพึงพอใจในงานของตนเอง การบริหารและบังคับบัญชาท่ีมี

คุณธรรม 

 ปัจจยัท่ีจะลดทอนความผูกพนัต่อองค์การ ไดแ้ก่ ความคลุมเครือในบทบาท  

โอกาสในการหางานใหม่  ระบบการบงัคบับญัชาแบบการลงโทษ ความตึงเครียดใน

การทาํงานและความเช่ือวา่องคก์ารไม่สามารถจะดูแลพนกังานได ้

1.5 ผลท่ีเกิดข้ึนจากความผกูพนัต่อองคก์าร 

Steers, 1977 : 48 (อา้งถึงในวารุณี คาํแกว้,2550 :17)  ความผกูพนัต่อองคก์าร

สามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้ – ออกจากงานของสมาชิกองคก์าร ไดดี้กวา่เร่ืองความ

พึงพอใจในงานเสียอีก เพราะ 

 ความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นแนวคิดซ่ึงมีลกัษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง

พอใจในงาน สามารถสะทอ้นถึงผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อองค์การ โดย

ส่วนรวมในขณะท่ีความพึงพอใจสะทอ้นถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรือแง่

ใดแง่หน่ึงของงานเท่านั้น 
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  ความผกูพนัต่อองคก์าร ค่อนขา้งจะมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจ 

ถึงแมว้า่จะมีการพฒันาไปอยา่งชา้ ๆ แต่ก็จะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและเป็นตวัช้ีวดัถึงความ

มีประสิทธิภาพขององคก์าร  

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร    

 2.1 ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการของ Maslow  อา้งถึง  Hoyer and  

MacInnis (1997 : 39 อา้งถึงใน ฉนัทะ  พุทธสุภะ, 2549:9) วา่ มาสโลว ์ไดจ้ดัลาํดบัขั้น

ความตอ้งการ  ซ่ึงเม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานเบ้ืองตน้ ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ี

พอใจก่อน  ความตอ้งการในระดบัสูงจึงจะเกิดข้ึน     

2.2 ทฤษฎีความเสมอภาค    ( Equity Theory )  อา้งถึง  J.Stacy Adams  

ฉนัทะ  พุทธสุภะ  (2549 :11) ไวว้า่ โดยปกติคนเราจะแสวงหาความยุติธรรม

ในการทาํงานโดยการเปรียบเทียบผลงานท่ีเราอุทิศให้กบัองคก์ารกบัส่ิงท่ีไดรั้บตอบ

แทนจากองค์การ การท่ีจะรู้ว่าตนไดรั้บความยุติธรรมหรือไม่ ก็โดยการเปรียบเทียบ

กบัผูอ่ื้นท่ีมีสถานภาพเดียวกนัหรือใกลเ้คียง  

2.3ทฤษฎีสองปัจจยั  ของเฮิร์ซเบิร์ก หรือ  Herzberg     

Herzberg  (อ้างถึงในสุวิมล ขันติชัยขจร ,2552:40 ) ว่า   ปัจจัยหรือ

องคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยั

ชนิดแรกเรียกวา่ องคป์ระกอบจูงใจ   (Motivator Factors)  ส่วนปัจจยัอีกชนิด เรียกวา่ 

องคป์ระกอบคํ้าจุน (Maintenance Factor  หรือ Hygiene Factors)   

2.4 ทฤษฎีความคาดหวงั( Expectancy Theory )ของ Vroom   

Vroom (อา้งถึงในสุวิมล  ขนัติชัยขจร, 2552:42) ซ่ึงตามทศันะของ Vroom นั้น 

แรงจูงใจของคนถูกกาํหนดโดยความคาดหวงัในผลลพัธ์ (Outcomes) ท่ีจะเกิดข้ึน   

3. ขอ้มูลเก่ียวกบักองทพับก  

กองทพับกไดถื้อกาํเนิดมาพร้อมกบัการกาํเนิดของประเทศไทย โดยเร่ิมตั้งแต่

การท่ีชนเผา่ไทยไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนแหลมทอง ก่อนจึงไดร้วมตวักนัก่อตั้ง

อาณาจกัรสุโขทยั และไดมี้การทาํสงครามกบัชนชาติใกลเ้คียงเพื่อแผข่ยายอาณาเขต

ของชาติไทย จึงไดมี้การจดัตั้งกาํลงักองทพัเพื่อป้องกนัขา้ศึกศตัรูมิใหเ้ขา้มารุกราน
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และปกป้องเอกราชของชาติมาโดยตลอด   

 กองทพับกยคุปัจจุบนั ไดมี้บทบาทและภารกิจในการป้องกนัประเทศตามท่ี

ระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงกาํหนดไวว้า่ รัฐ

ตอ้งพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เอกราช อธิปไตย และ บูรณภาพแห่ง

เขตอาํนาจรัฐ และตอ้งจดัให้มีกาํลงัทหาร อาวธุยทุโธปกรณ์ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

จาํเป็นและพอเดียงเพื่อพิทกัษรั์กษาเอกราชอธิปไตยความมัน่คงของรัฐ สถาบนั

พระมหากษตัริย ์ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและเพื่อการพฒันาประเทศ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

    ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการท่ี

สังกดักองทพับก ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารทั้งระดบัสัญญาบตัรและตํ่ากวา่สัญญาบตัร 

สังกดักองทพับก  ทั้งน้ีมิไดร้วม ทหารกองประจาํการ ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจาํ 

และ พนกังานราชการในสังกดักองทพับก 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เน่ืองจากขา้ราชการทหารสังกดักองทพับก

มีจาํนวนมากกว่า 100,000 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตาราง

สาํเร็จรูปคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ  Taro Yamane (1967)  (อา้งถึงใน เอก

ชยั  อภิศกัด์ิกุล, กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และ จตุพร   เลิศลํ้ า, 2551)  ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และ ระดบัความคลาดเคล่ือน    ± 5 % จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 นาย  ทาํ

การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบโควตา้  โดยจดัแบ่งขา้ราชการออกเป็นกลุ่ม

ต่างๆ ตามชั้นยศ จาํนวน 12 กลุ่ม แลว้ทาํการกาํหนดสัดส่วน จาํนวน  400 คน 

               จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ศึกษาวิจยัทาํการบนัทึกขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ และ
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ตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ANOVA F-test การ

ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นผูน้าํท่ีพึงประสงค ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  โดยกาํหนดระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2    

และเพศหญิง จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8   กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มใหญ่ท่ีสุด  มีอายุ

ระหวา่ง  21 – 30 ปี  จาํนวน 124 คน และ 31 – 40 ปี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.0  กลุ่มตวัอยา่ง  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.0    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีบุคคลในครอบครัวรับราชการ จาํนวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.2  กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 207  คน คิดเป็นร้อยละ 51.8  กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มใหญ่ท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีมีอายุ

ราชการ 26 ปีข้ึนไป จาํนวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ  22.5  ส่วนใหญ่ครองยศ  จ่าสิบตรี 

–  จ่าสิบเอก จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  กลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีตาํแหน่งงานเป็น

กาํลงัพลระดบัปฏิบติังาน จาํนวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 กลุ่มตวัอย่าง   ส่วน

ใหญ่รับภาระปานกลาง (ทาํให้เดือนร้อนกงัวลใจพอประมาณ) จาํนวน 183 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.8  
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 จากผลการวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ

ทหารกองทพับก พบวา่ 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั เป็นไปตาม 

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไป

ตาม

สมมตฐิาน 

เพศ F-Test 0.022 √  

อายุ t-Test 0.001 √  

สถานภาพสมรส F-Test 0.190  √ 

คนในครอบครัวเป็นทหาร F-Test 0.302  √ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.043 √  

อายุราชการ t-Test 0.004 √  

ยศ t-Test 0.000 √  

ตาํแหน่งงาน F-Test 0.000 √  

ภาระการอุปการะบุคคลอืน่ F-Test 0.701  √ 

ปัจจยัลกัษณะงาน MRA 0.192  √ 

ปัจจยัแวดล้อม MRA 0.198  √ 

ปัจจยัประสบการณ์ MRA 0.000 √  

ปัจจยัทศันคต ิ MRA 0.000 √  

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์าร ของขา้ราชการทหารกองทพับก ไดแ้ก่   เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  อายุ

ราชการ  ยศ  ตาํแหน่งงาน  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 2  ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ความมีอิสระใน

การทาํงาน   ความมีเอกลกัษณ์และความน่าสนใจของงาน  ความสาํเร็จและผล

ป้อนกลบัของงาน  ความพึงพอใจในงานนโยบายและโครงสร้างองคก์ารไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อกองทพับก 
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัแวดลอ้ม ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ เส้นทางสายอาชีพหรือแนวทางรับราชการ การพฒันาบุคลากร 

สัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความสัมพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อกองทพับก 

              ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 4  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

ไดแ้ก่ ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งพิงได ้

ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพื่อน

ร่วมงานความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

กองทพับก เพราะประสบการณ์ในการทาํงานทาํใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหบุ้คคลสามารถแกไ้ขปัญหา และมีความคิดในการ

สร้างสรรคแ์ละพฒันาต่างๆ ซ่ึงโดยภาพรวมขา้ราชการกองทพับกมีระดบัความ

คิดเห็นต่อปัจจยัประสบการณ์ในการทาํงานในระดบัค่อนขา้งสูง ทาํใหรู้้สึกวา่ตนมี

ความสาํคญัต่อองคก์าร และการปฏิบติังานทาํให้รู้สึกวา่ตนมีค่าต่อกองทพับก มี

ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพื่อนร่วมงาน  สามารถพึ่งพิงองคก์ารได ้ ท่ีผา่นมาไดรั้บ

มอบหมายงานท่ีมีความน่าสนใจ  มีความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ รวมถึงความ

คาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร  

ผลการทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 5  ปัจจยัดา้นทศันคติ  ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดี 

ต่อสถาบนัหลักของชาติ ทศันคติต่อองค์การ และอุดมการณ์และความรักชาติ  มี

ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อกองทพับก โดยรวมเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ 

สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย เร่ิมจาก อุดมการณ์และความรักชาติ อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด , ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติในระดบัสูงมาก และ ทศันคติต่อ

องคก์ารในระดบัสูงมาก ซ่ึงทศันคติจะทาํใหค้นเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร และทุ่มเท 

และปรารถนาจะมีส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์าร  

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ และนยัสาํคญัของตวัแปรท่ีอยูใ่นสมการพยากรณ์ Enter 
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ตวัแปร 

Unstandardized 

Coeffients 

Standardized 

Coeffients t sig 

B Std.Error Beta 

ค่าคงท่ี  

   ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

   ปัจจยัแวดลอ้ม 

  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

   ปัจจยัดา้นทศันคติ 

-.309 

.077 

-.077 

.355 

.680 

.330 

.059 

.060 

.068 

.039 

 

 

.075 

-.083 

.355 

.585 

 

-.936 

1.307 

-1.289 

5.233 

17.271 

 

.350 

.192 

.198 

.000* 

.000* 

 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

            ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์  ขอ้มูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression  Analysis) เพื่อใช้เป็นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ

ดงัน้ี                         

Y = C + ß1 X1 + ß2 X2  

                              โดยสามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี 

                      Y    หมายถึง ระดบัความผกูพนัต่อกองทพับก 

                      C    หมายถึง      ค่าคงท่ี (Constant) 

                    ß     หมายถึง ค่าเบตา้ (Beta) 

                      X1   หมายถึง ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

                       X2   หมายถึง ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

( Multiple Regression Analysis ) เพื่อใชเ้ป็นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ

ดงัน้ี 

    Y =   -.309  +.355 x1 + .680 x2  
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ตวัแปร 

Unstandardized 

Coeffients 

Standardiz

ed 

Coeffients t sig 

B 
Std. 

Error 
Beta 

ค่าคงท่ี (a) 

ปัจจยัด้านประสบการณ์ในการทาํงาน      

  ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร 

  ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้

  ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

  ความรู้สึกต่อองคก์ารและเพ่ือนร่วมงาน 

  ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํ 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ

  ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัหลกัของชาติ    

  ทศันคติต่อองคก์าร 

  อุดมการณ์และความรักชาติ 

0.186 

 

.178 

-.030 

.118 

-.017 

.061 

 

.077 

.306 

.285 

.350 

 

.043 

.044 

.049 

.055 

.047 

 

.046 

.040 

.060 

 

 

.208 

-.039 

.153 

.017 

.067 

 

.076 

.355 

.247 

.531 

 

4.148 

-.676 

2.400 

-.298 

1.302 

 

1.679 

7.602 

4.759 

.596 

 

.000* 

.499 

.017* 

.766 

.194 

 

.094 

.000* 

.000* 

 

* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

              จากตารางพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ดา้น 

ความมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจของงาน และด้านนโยบายและโครงสร้าง

องคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อกองทพับกปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ  และ ความคาดหวงัท่ี

ไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั ต่อกองทพับก  

  ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่  ดา้น ทศันคติต่อองค์การ และ  อุดมการณ์และ

ความรักชาติมีความสัมพนัธ์  กบัความผกูพนัต่อกองทพับก  

 จากตาราง ผลการวเิคราะห์ไดส้มการถดถอยดงัน้ี.- 
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 Y  =   C + ß 1 x1 + ß 2 x2 + ß 3 x3 + ...... ß n xn 

 y  =  ระดบัความผกูพนัต่อกองทพับก 

 C = ค่าคงท่ี 

 ß = Beta  

 x1  =   ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร 

 x2  =   ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

  x3 =  ทศันคติต่อองคก์าร 

 x4 =  อุดมการณ์และความรักชาติ  

ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล   ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis)  เพื่อใช้เป็นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ

ดงัน้ี 

 Y =   .186  + .178  x1 +   .118  x2 + .306  x3  +.285 x4  

            

สรุปผลการวจัิย  

             จากผลการวิจัย พบว่าข้าราชการทหารกองทัพบก มีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ในดา้นของอุดมการณ์และความรักชาติ ในระดบัสูงมาก

ท่ีสุด  แสดงให้เห็นวา่ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีกองทพัไม่ไดรั้บงบประมาณดา้นการ

พฒันากองทพัเท่าท่ีควร การพฒันาและปลูกฝังอุดมการณ์ จะช่วยธํารงรักษาความ

ผกูพนัของกาํลงัพลไวไ้ดใ้นระดบัสูงมาก  แต่หากกองทพัมีงบประมาณสนบัสนุน ใน

การจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ ในระดับพอสมควร  ก็จะสร้างความผูกพนัให้มีต่อ

องคก์ารมากข้ึน  เน่ืองจากอาชีพทหารเป็นอาชีพท่ีสามารถสละไดแ้มก้ระทัง่ชีวิต การ

ท่ีมีเคร่ืองมือ อาวธุ ยทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัอนัส่งผลถึงความปลอดภยัและจะช่วยรักษา

ชีวติของกาํลงัพลไวไ้ด ้การเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนเงินเดือน จะช่วยให้ขา้ราชการ

โดยส่วนใหญ่ลดภาระและคลายความกงัวลใจเก่ียวกบัภาระต่างๆ ตามสมควร จะเห็น

ไดว้า่ในส่วนของขา้ราชการชั้นสูงท่ีไม่มีภาระทางการเงินตอ้งรับผิดชอบมากแลว้ จะ

มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การสูงกว่า ผูมี้ภาระมาก หรือ ปานกลาง ซ่ึงเดือดร้อนใจ
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ระดบัหน่ึง จากผลการวิจยัพบว่า กองทพับกน่าจะเพิ่มงบประมาณในการฝึกอบรม 

หรือ ดูงานใหม้ากข้ึน เพราะระดบัความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม หรือเปิดโอกาสใหม่ๆ 

ยงัไม่สูงมากนกั น่าจะช่วยเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการได ้ กองทพับก 

ควรกาํหนดนโยบายในการคดัเลือกผู ้บงัคบับญัชาของส่วนราชการต่างๆ โดยเนน้ผูท่ี้

มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดีเพื่อให้ เกิดความยุติธรรม และธาํรง

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการต่างๆ ให้มี

ความราบร่ืนตลอดเวลา   ควรมีการจัดโครงสร้างองค์การกองทัพบกใหม่  จาก

ผลการวิจยั จะเห็นไดว้่า เม่ือเทียบระดบัอายุและความผูกพนัต่อองค์การกองทพับก

แลว้ ทาํใหส้ะทอ้นภาพความเป็นจริงไดว้า่ เม่ือการรับราชการมาถึงจุดหน่ึงแลว้ ความ

ผกูพนัจะลดลง เน่ืองจาก ในช่วงระยะกลางถึงปลายของอายรุาชการ จะมีตาํแหน่งงาน

ท่ีไม่พึงประสงค์  เช่น ตาํแหน่งประจาํ  แทนท่ีจะเป็นตาํแหน่งบริหาร เน่ืองจากการ

ปรับโครงสร้างกองทพัท่ีผ่านมา ตอ้งการลดขนาดกองทพั จึงทาํให้กาํลงัพลท่ีอยู่ใน

สมยัของการเร่งผลิตกาํลงัพลเพื่อต่อสู้กบัภยัสงครามเยน็ในห้วงท่ีผ่านมา ไม่ได้รับ

ความกา้วหนา้ถว้นทัว่  ดงันั้น จึงควรปรับโครงสร้างดงักล่าว เพื่อรองรับกาํลงัพลท่ีมี

ประสบการณ์  ทั้งน้ีเพื่อจะไม่เป็นการเสียเปล่าของ งบประมาณดา้นกาํลงัพล  และยงั

สามารถสร้างงานให้กองทพัไดอี้ก เพราะดว้ยระยะเวลาในการทาํงานท่ีผ่านมา ไดมี้

การสั่ งสมประสบการณ์อันเป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนากองทัพให้มี ขีด

ความสามารถต่อไป  ระบบคุณธรรมจะช่วยให้การปฏิบติังานในกองทพับกทาํได้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดงันั้นการสร้างดชันีช้ีวดัการปฏิบติังาน และการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน เพื่อนาํผลท่ีไดม้าใช้ในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง จะทาํให้เกิดความพึง

พอใจมากข้ึน  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นให้ผลตอบแทนจากภายใน โดยการยกยอ่ง

ชมเชยขา้ราชการ เม่ือปฏิบติังานสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสําหรับ

ผลตอบแทนจากภายนอก จะตอ้งให้แก่ขา้ราชการตามสิทธิของแต่ละคนตามระเบียบ

ของทางราชการ โดยเฉพาะด้านสวสัดิการเก่ียวกับเงินช่วยเหลือและส่ิงของหรือ

บริการต่างๆ  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และปกครองบงัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
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 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองค์การของเหล่าทพัอ่ืน เพื่อศึกษาได้ในองค์รวมของทุกเหล่าทพั  

ทั้งน้ีจะไดเ้ป็นแนวทางบริหารปรับปรุงของแต่ละเหล่าทพัต่อไป  ควรมีการศึกษาวิจยั

ปัจจยัส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  และตาํรวจ

ตระเวนชายแดน หรือ ทหารพราน เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารท่ีมีลกัษณะการดาํเนินงานท่ีใกลเ้คียงกนั  ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ

ในดา้นปัจจยั  ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เพื่อให้ไดค้าํตอบเพิ่มเติมในประเด็น

ท่ีการศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทาํได ้ และ การศึกษาการทุ่มเทการทาํงานใน

องคก์ารสามารถวดัไดจ้าก อตัราการลาป่วย อตัราการขาดงาน เป็นตน้ 

เอกสารอ้างองิ 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ, ไกรชิต  สุตะเมือง,เฉลิมพร เยน็เยอืก  และเรวดี อนันนันบั.
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 อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง หลกัสูตร
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วารุณี  คาํแกว้.  “ความผกูพันต่อองค์การของพนักงาน ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกัด( 
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เอกชยั  อภิศกัด์ิกุล , กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และ จตุพร  เลิศลํ้า. การวจัิยธุรกจิ.  

 กรุงเทพฯ :  เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า,2552  

เอกสารศูนยป์ระชาสัมพนัธ์กองทพับก.  ประวตัิความเป็นมาของกองทพับก. เขา้ถึง

 ไดจ้าก  http://203.113.97.39/army/pdf/901531.pdf , 17 ตุลาคม 2554เอกสาร

ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์กองทพับก. สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2554. เขา้ถึง ไดจ้าก  

 http://203.113.97.39/army/pdf/901532.pdf, 17 ตุลาคม 2554            


