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การศึกษาความผูกพันต่ อองค์ การของข้ าราชการทหารกองทัพบก
A STUDY OF ORGANIZATION COMMITMENT OF
ROYAL THAI ARMY’S OFFICERS
ปั ทมา สมสนัน่ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร 2
------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึ งความผูกพันต่อองค์การ ของ
ข้าราชการทหารกองทัพบก โดยกําหนดปั จจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะของงาน ปั จจัย
แวดล้อม ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน ปั จจัยด้านทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั คือ ข้าราชการทหารกองทัพบก จํานวน 400 นาย และใช้แบบสอบถาม
ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล แล้วนํา ข้อมู ล ไปทํา การประมวลผล โดยใช้โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ สําหรับสถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ ม าน แบบการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) , t – Test , F – Test และ MRA (Multiple
Regression Analysis ) หรื อ การถดถอยพหุ คูณ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการทหารกองทัพบก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ยศ ตําแหน่ งงาน ปั จจัยประสบการณ์ในการทํางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมี
ความสําคัญต่อองค์การ ความรู ้สึก ว่าองค์การเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ ความคาดหวังที่จะได้รับ
การตอบสนองจากองค์การ ความรู ้ สึก ต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทาํ มีส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ของข้าราชการทหารกองทัพบก
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ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ทัศนคติต่อ
องค์การ และ อุดมการณ์และความรักชาติ ส่ งผลต่อความผูกพันองค์การของข้าราชการ
ทหารกองทัพบกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อย่ทางสถิติ )
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนบุคคล,ปั จจัยด้านลักษณะงาน, ปัจจัยแวดล้อม,ปัจจัยด้าน

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

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างรวดเร็ ว และสภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่
เปลี่ ยนแปลงไป ทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางการบริ หารขององค์การ
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ อ งค์ก ารอยู่ร อดได้ จึ ง จํา เป็ นที่ อ งค์ก ารต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและการบริ หาร
จัดการองค์การ ที่สาํ คัญคือการมุ่งเน้นการจัดการพัฒนาและมุ่งเน้นคนเป็ นสําคัญ
ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การจะเป็ นดัชนีช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพองค์การอย่างหนึ่ ง
และเป็ นสิ่ งพึงประสงค์ เมื่อหากข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสู ง ก็จะ
ทําให้ขา้ ราชการปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิ กขององค์การต่อไป โดยข้าราชการจะมุ่งมัน่
ตั้งใจ และเต็มใจที่จะทํางานให้กบั องค์การอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งทุ่มเทการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจยั สนใจศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อ
ความผู ก พัน ในองค์ ก ารของข้า ราชการทหารกองทัพ บก เพื่ อ เป็ นแนวทางให้
กองทัพบกสามารถธํารงรั ก ษากํา ลัง พลที่มี คุณภาพให้อยู่กบั กองทัพบกในอนาคต
ข้างหน้า ทั้งนี้เพื่อร่ วมสร้างสรรค์ผลงานให้บงั เกิดแก่แผ่นดินอันเป็ นที่รักยิ่งและดํารง
เกียรติภูมิให้กบั กองทัพบกต่อไปควบคู่กบั ความมีอธิ ปไตยของชาติ และดํารงไว้ซ่ ึ ง
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขสื บไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการทหารกองทัพบก ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส คนในครอบครัวรับราชการทหาร ระดับการศึกษา อายุงาน
ยศ ตําแหน่งงาน ภาระในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลอื่น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นลั ก ษณะงานของข้ า ราชการทหารกองทั พ บก
ประกอบด้วยความมีอิสระในการทํางาน , เอกลักษณ์ของงาน, ความสําเร็ จในการ
ทํางานและผลป้ อนกลับ ของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบาย และโครงสร้ า ง
องค์การ
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3. เพื่อศึกษาปั จจัยแวดล้อมของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความพร้ อ มด้า นเครื่ องมื อและอุ ป กรณ์ , เส้ น ทางสายอาชี พ หรื อ แนวทางการรั บ
ราชการ, การพัฒนาบุค ลากร, สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา, การบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
4. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประสบการณ์ ในการทํางานของข้าราชการทหาร
กองทัพบก ประกอบด้วย ความรู้ สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ, ความรู้ สึกว่า
องค์ก ารเป็ นที่ พ่ ึ ง พิ ง ได้, ความคาดหวัง ที่ จ ะได้รั บ การตอบสนองจากองค์ก าร,
ความรู ้สึกต่อองค์การ และเพื่อนร่ วมงาน ความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ
5. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านทัศนคติของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ , ทัศนคติต่อองค์กร และ อุดมการณ์และ
ความรักชาติ
6. เพื่อศึกษาปั จจัยความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
ประกอบด้วย ความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกภาพ ของกองทัพบกต่อไป, ความ
เชื่อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมายและอุดมการณ์ กองทัพบก, ความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์แก่กองทัพบก และ ความต้องการที่
จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกภาพ ของกองทัพบกต่อไป
7. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงาน ปั จจัยแวดล้อม ปั จจัย
ด้านประสบการณ์ ในการทํางาน และปั จจัยด้านทัศนคติ ที่ส่งผลด้านความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบปั จจัยส่ วนบุคคลของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการนําเสนอแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคคล แนวทางการสัมภาษณ์
บุคคลเพื่อเข้าร่ วมงานกับกองทัพบกต่อไปในอนาคต
2. ทราบปั จจัยด้านลักษณะงานของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ใ นการจัด ทํา กลยุ ท ธ์ แ ละนํา เสนอแนวทางการพัฒ นาลัก ษณะงานใน
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ตํา แหน่ ง ต่ า งๆ ของข้า ราชการทหารกองทัพ บก อัน จะนํา ไปสู่ ค วามผูก พัน ต่ อ
กองทัพบก
3. ทราบปั จ จัย แวดล้อ มของข้า ราชการทหารกองทัพ บก เพื่ อนํา ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทํากลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการพัฒนาปั จจัยแวดล้อมของ
ข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ ความผูกพันต่อกองทัพบก
4. ทราบปั จ จัย ด้ า นประสบการณ์ ใ นการทํา งานของข้ า ราชการทหาร
กองทัพบก เพื่อนําไป ใช้ประโยชน์ในการจัดทํากลยุทธ์ และนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาปั จจัยประสบการณ์ของข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ ความผูกพัน
ต่อกองทัพบก
5. ทราบปั จจัยด้านทัศนคติ ของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ใ นการจัด ทํา กลยุ ท ธ์ และนํา เสนอแนวทางการพัฒ นาทัศ นคติ ข อง
ข้าราชการทหารกองทัพบก อันจะนําไปสู่ ความผูกพันต่อกองทัพบก
6. ทราบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ ใ นการจัด ทํา กลยุ ท ธ์ และนํา เสนอแนวทางการพัฒ นาความผูก พัน ต่ อ
องค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก
7. ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงานปั จจัย
แวดล้อม ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน ปั จจัยด้านทัศนคติ ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกองทัพบก เพื่อใช้เป็ นแนวทางในจัดทํากลยุทธ์การ
เสริ มสร้ า งความผูก พันต่อองค์การของข้าราชการกองทัพบก และแนวทางสําหรั บ
ผูบ้ ริ หาร ในการศึกษาปรับปรุ ง ตลอดจนวางแผนกําลังพล รวมถึ งเป็ นแนวทางใน
การศึกษาสําหรับองค์การต่างๆ ในเรื่ องการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในประเด็นของ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชนสู งสุ ดต่อกองทัพบก
ต่อไปโดยมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้าน
ลักษณะงาน ปั จจัยแวดล้อม ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน ปั จจัยด้านทัศนคติ
และ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลด้า นความผูก พัน ในองค์ก ารของข้า ราชการทหารกองทัพ บก
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ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือข้าราชการทหาร
สังกัดกองทัพบก ทั้งระดับสัญญาบัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตรทัว่ ประเทศ เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 400 นาย
ขอบเขตระยะเวลา งานวิจยั ครั้งนี้ศึกษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 ตุลาคม
2555
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
1.ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพสมรส
1.4 คนในครอบครัวรับราชการทหาร
1.5 ระดับการศึกษา
1.6 อายุงาน
1.7 ยศ

4.ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
4.1 ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ
4.2 ความรู ้สึกว่า องค์การเป็ นที่พ่ ึงพิงได้
4.3 ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก

องค์การ
4.4 ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน
4.5 ความรู ้ความเชี่ ยวชาญในงานที่ทาํ

1.8 ตําแหน่งงาน
1.9 ภาระในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลอื่น

6.ความผูกพันต่อองค์การ
2.ปั จจัยด้านลักษณะงาน
2.1 ความมีอิสระในการทํางาน
2.2 เอกลักษณ์ของงาน

2.3 ความสําเร็ จในการทํางานและผลป้ อนกลับของงาน
2.4 ความพึงพอใจในงาน
2.5 นโยบายและโครงสร้างองค์การ

6.1 ความเชื่ อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมาย
และอุดมการณ์ กองทัพบก
6.2 ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่กองทัพบก
6.2 ความต้องการที่จะคงอยูเ่ ป็ นสมาชิ กภาพของ
กองทัพบกต่อไป

3.ปั จจัยแวดล้อม
3.1 ความพร้อมด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์
3.2 เส้นทางสายอาชี พ หรื อ แนวทางการรับราชการ
3.3 การพัฒนาบุคลากร
3.4 สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา
3.5 การบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา

5.ปั จจัยด้านทัศนคติ
5.1 ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ
5.2 ทัศนคติต่อองค์การ
5.3 อุดมการณ์และความรักชาติ
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สมมุติฐานในการวิจัย
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของข้า ราชการทหารกองทัพ บก
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส คนในครอบครัวรับราชการทหาร ระดับ
การศึกษา อายุงาน ยศ ตําแหน่ งงาน ภาระในการอุปการะเลี้ ยงดูบุคคลอื่น ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
สมมุ ติ ฐานที่ 2 ปั จจัย ด้า นลัก ษณะงานของข้า ราชการทหารกองทัพ บก
ประกอบด้วย ความมีอิสระในการทํางาน, เอกลักษณ์ของงาน, ความสําเร็ จและผล
ป้ อนกลับของงาน, ความพึงพอใจในงาน, นโยบายและโครงสร้างองค์การ ที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 ปั จจัยแวดล้อมของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความพร้ อ มด้า นเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ , เส้ น ทางสายอาชี พ หรื อแนวทางการรั บ
ราชการ, การพัฒนาบุค ลากร, สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา, การบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ส่ งผลต่อความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางานของข้าราชการทหาร
กองทัพบก ประกอบด้วย ความรู้ สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ, ความรู้ สึกว่า
องค์ก ารเป็ นที่ พ่ ึ ง พิ ง ได้, ความคาดหวัง ที่ จ ะได้รั บ การตอบสนองจากองค์ก าร,
ความรู้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ ส่ งผลต่อ
ความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านทัศนคติของข้าราชการทหารกองทัพบก ประกอบด้วย
ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ, ทัศนคติต่อองค์การ และ อุดมการณ์และ
ความรักชาติ ส่ งผลต่อความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
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1. แนวคิด
1.1 ความหมายและความผูกพันต่อองค์การ
1.2 ลักษณะโดยทัว่ ไปของความผูกพันต่อองค์การ
1.3 ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ
1.4 ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
1.5 ผลที่เกิดขึ้นจากความผูกพันต่อองค์การ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพบก
4. ผลงานที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด
1.1 ความหมายและความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู ้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การและมีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอในการทํางาน ได้แก่ ความเต็มใจ
ทุ่มเทเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ การเสี ยสละเวลา กําลังกาย กําลังความคิด ในการ
ทํางานอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้งานที่ปฏิบตั ิประสบความสําเร็ จอย่างมีคุณภาพ
ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่ งส่ งผลดีต่อองค์การในภาพรวม ความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าในการคงไว้ซ่ ึ งการเป็ นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ความต้องการที่จะ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกําลังพลคนหนึ่งอย่างแน่วแน่ และไม่มีแนวคิดหรื อความต้องการ
ที่จะลาออกจากการเป็ นสมาชิกขององค์การ
1.2 ลักษณะโดยทัว่ ไปของความผูกพันต่อองค์การ
Baron, (1986 : 162 อ้างถึงในประทีป วงศ์ศรี สุนทร , 2547 :16)ให้แนวคิด
ไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็ นทัศนคติที่มีต่อองค์ก าร ซึ่ งแตกต่างจากความพึง
พอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ตามสภาพการทํางาน แต่ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นทัศนคติที่มีความมัน่ คงมากกว่า
นัน่ คือ เป็ นทัศนคติที่คงอยูใ่ นช่วงเวลานาน แต่ความผูกพันต่อองค์การก็เกิดจากปั จจัย
ต่าง ๆที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจในการทํางาน
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1.3 ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ
นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533:16) เห็นว่าความผูกพันเป็ นทัศนคติที่สําคัญยิ่ง
สําหรับองค์การไม่ว่าจะเป็ นองค์การแบบใดเพราะความผูกพันเป็ นตัวเชื่ อมระหว่าง
จินตนาการของมนุ ษย์กบั จุ ดหมาย ขององค์การ ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู้ สึกเป็ น
เจ้าขององค์การ โดยสรุ ปแล้วความผูกพันต่อองค์การเป็ นเงื่ อนไขล่ วงหน้าสําหรั บ
องค์การทางสังคมที่ประสบความสําเร็ จ
1.4 ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
สุ พิณดา ศิวานนท์ (2545 : 24) ได้แบ่งปั จจัยที่เป็ นตัวส่ งเสริ มหรื อลดทอน
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคคลไว้ดงั นี้
ปั จจัยที่จะเป็ นตัวส่ งเสริ มความผูกพันต่อองค์การของบุคคล ได้แก่ ศักยภาพ
ในการจู ง ใจของงานเฉพาะด้า น ความมี อิ ส ระในการทํา งานระดับ ที่ สู ง การ
ประเมินผลอย่างยุติธรรม ความมี อาวุโสหรื อระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิงานในองค์การอายุ
งานที่ ม ากขึ้ น ความพึ ง พอใจในงานของตนเอง การบริ ห ารและบัง คับ บัญ ชาที่ มี
คุณธรรม
ปั จจัยที่จะลดทอนความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความคลุมเครื อในบทบาท
โอกาสในการหางานใหม่ ระบบการบังคับบัญชาแบบการลงโทษ ความตึงเครี ยดใน
การทํางานและความเชื่อว่าองค์การไม่สามารถจะดูแลพนักงานได้
1.5 ผลที่เกิดขึ้นจากความผูกพันต่อองค์การ
Steers, 1977 : 48 (อ้างถึงในวารุ ณี คําแก้ว,2550 :17) ความผูกพันต่อองค์การ
สามารถใช้ทาํ นายอัตราการเข้า – ออกจากงานของสมาชิกองค์การ ได้ดีกว่าเรื่ องความ
พึงพอใจในงานเสี ยอีก เพราะ
ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นแนวคิดซึ่ งมีลกั ษณะครอบคลุมมากกว่าความพึง
พอใจในงาน สามารถสะท้อนถึ งผลโดยทัว่ ไปที่ บุคคลสนองตอบต่อองค์ก าร โดย
ส่ วนรวมในขณะที่ความพึงพอใจสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคคลต่องานหรื อแง่
ใดแง่หนึ่งของงานเท่านั้น
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ความผูกพันต่อองค์การ ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจ
ถึงแม้วา่ จะมีการพัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่ก็จะอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและเป็ นตัวชี้วดั ถึงความ
มีประสิ ทธิ ภาพขององค์การ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
2.1 ทฤษฎีลาํ ดับความต้องการของ Maslow อ้างถึง Hoyer and
MacInnis (1997 : 39 อ้างถึงใน ฉันทะ พุทธสุ ภะ, 2549:9) ว่า มาสโลว์ ได้จดั ลําดับขั้น
ความต้องการ ซึ่งเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานเบื้องต้น ได้รับการตอบสนองจนเป็ นที่
พอใจก่อน ความต้องการในระดับสู งจึงจะเกิดขึ้น
2.2 ทฤษฎีความเสมอภาค ( Equity Theory ) อ้างถึง J.Stacy Adams
ฉันทะ พุทธสุ ภะ (2549 :11) ไว้วา่ โดยปกติคนเราจะแสวงหาความยุติธรรม
ในการทํางานโดยการเปรี ยบเทียบผลงานที่เราอุทิศให้กบั องค์การกับสิ่ งที่ได้รับตอบ
แทนจากองค์การ การที่จะรู ้ว่าตนได้รับความยุติธรรมหรื อไม่ ก็โดยการเปรี ยบเทียบ
กับผูอ้ ื่นที่มีสถานภาพเดียวกันหรื อใกล้เคียง
2.3ทฤษฎีสองปั จจัย ของเฮิร์ซเบิร์ก หรื อ Herzberg
Herzberg (อ้ า งถึ ง ในสุ วิ ม ล ขัน ติ ชั ย ขจร,2552:40 ) ว่ า ปั จ จัย หรื อ
องค์ประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ปั จจัย
ชนิดแรกเรี ยกว่า องค์ประกอบจูงใจ (Motivator Factors) ส่ วนปั จจัยอีกชนิด เรี ยกว่า
องค์ประกอบคํ้าจุน (Maintenance Factor หรื อ Hygiene Factors)
2.4 ทฤษฎีความคาดหวัง( Expectancy Theory )ของ Vroom
Vroom (อ้างถึ งในสุ วิมล ขันติ ชัยขจร, 2552:42) ซึ่ ง ตามทัศนะของ Vroom นั้น
แรงจูงใจของคนถูกกําหนดโดยความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcomes) ที่จะเกิดขึ้น
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพบก
กองทัพบกได้ถือกําเนิดมาพร้อมกับการกําเนิ ดของประเทศไทย โดยเริ่ มตั้งแต่
การที่ชนเผ่าไทยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแหลมทอง ก่อนจึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง
อาณาจักรสุ โขทัย และได้มีการทําสงครามกับชนชาติใกล้เคียงเพื่อแผ่ขยายอาณาเขต
ของชาติไทย จึงได้มีการจัดตั้งกําลังกองทัพเพื่อป้ องกันข้าศึกศัตรู มิให้เข้ามารุ กราน
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และปกป้ องเอกราชของชาติมาโดยตลอด
กองทัพบกยุคปั จจุบนั ได้มีบทบาทและภารกิจในการป้ องกันประเทศตามที่
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งกําหนดไว้วา่ รัฐ
ต้องพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เอกราช อธิปไตย และ บูรณภาพแห่ง
เขตอํานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกาํ ลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
จําเป็ นและพอเดียงเพื่อพิทกั ษ์รักษาเอกราชอธิ ปไตยความมัน่ คงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ข้าราชการที่
สังกัดกองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการทหารทั้งระดับสัญญาบัตรและตํ่ากว่าสัญญาบัตร
สังกัดกองทัพบก ทั้งนี้มิได้รวม ทหารกองประจําการ ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างประจํา
และ พนักงานราชการในสังกัดกองทัพบก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก
มีจาํ นวนมากกว่า 100,000 คน ซึ่ งกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง
สําเร็ จรู ปคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) (อ้างถึงใน เอก
ชัย อภิศกั ดิ์ กุล, กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกียรติ และ จตุพร เลิศลํ้า, 2551) ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95% และ ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % จะได้กลุ่มตัวอย่าง 400 นาย ทํา
การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่ มแบบโควต้า โดยจัดแบ่งข้าราชการออกเป็ นกลุ่ ม
ต่างๆ ตามชั้นยศ จํานวน 12 กลุ่ม แล้วทําการกําหนดสัดส่ วน จํานวน 400 คน
จากนั้นแจกแบบสอบถามและเก็บ ข้อมูล ในส่ วนที่เกี่ ย วข้องกับการ
ศึกษาวิจยั ทําการบันทึ กข้อมูลและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่เป็ นตัวแปรเชิ งคุณภาพ และ
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ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้ ANOVA F-test การ
ทดสอบสมมุติฐานเพื่อการพยากรณ์ หาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูน้ าํ ที่พึงประสงค์
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) โดยกําหนดระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 381 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.2
และเพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มใหญ่ที่สุด มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 124 คน และ 31 – 40 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.0 กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.0 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ไม่มีบุคคลในครอบครัวรับราชการ จํานวน 225 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 56.2 กลุ่ ม ตัว อย่า ง ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ตํ่า กว่า ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.8 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มที่มีอายุ
ราชการ 26 ปี ขึ้นไป จํานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.5 ส่ วนใหญ่ครองยศ จ่าสิ บตรี
– จ่าสิ บเอก จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 กลุ่มใหญ่ที่สุดมีตาํ แหน่งงานเป็ น
กําลังพลระดับปฏิบตั ิงาน จํานวน 311 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.8 กลุ่ มตัวอย่าง ส่ วน
ใหญ่รับภาระปานกลาง (ทําให้เดื อนร้ อนกังวลใจพอประมาณ) จํานวน 183 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 45.8
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จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ทหารกองทัพบก พบว่า
ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิตทิ ใี่ ช้

ค่ านัยสําคัญ

เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
คนในครอบครัวเป็ นทหาร
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อายุราชการ
ยศ
ตําแหน่ งงาน
ภาระการอุปการะบุคคลอืน่
ปัจจัยลักษณะงาน
ปัจจัยแวดล้ อม
ปัจจัยประสบการณ์
ปัจจัยทัศนคติ

F-Test
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
t-Test
t-Test
F-Test
F-Test
MRA
MRA
MRA
MRA

0.022
0.001
0.190
0.302
0.043
0.004
0.000
0.000
0.701
0.192
0.198
0.000
0.000

√
√

ไม่ เป็ นไป
ตาม
สมมติฐาน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ ของข้าราชการทหารกองทัพบก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ยศ ตําแหน่งงาน
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านลักษณะงาน ความมีอิสระใน
การทํางาน ความมีเอกลักษณ์และความน่าสนใจของงาน ความสําเร็ จและผล
ป้ อนกลับของงาน ความพึงพอใจในงานนโยบายและโครงสร้างองค์การไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อกองทัพบก
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

789
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยแวดล้อม ความพร้อมด้านเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ เส้นทางสายอาชีพหรื อแนวทางรับราชการ การพัฒนาบุคลากร
สัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา การบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อกองทัพบก
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 4 ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
ได้แก่ ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ ความรู ้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่ ึงพิงได้
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อน
ร่ วมงานความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
กองทัพบก เพราะประสบการณ์ในการทํางานทําให้มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ทําให้บุคคลสามารถแก้ไขปั ญหา และมีความคิดในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาต่างๆ ซึ่ งโดยภาพรวมข้าราชการกองทัพบกมีระดับความ
คิดเห็นต่อปั จจัยประสบการณ์ในการทํางานในระดับค่อนข้างสู ง ทําให้รู้สึกว่าตนมี
ความสําคัญต่อองค์การ และการปฏิบตั ิงานทําให้รู้สึกว่าตนมีค่าต่อกองทัพบก มี
ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน สามารถพึ่งพิงองค์การได้ ที่ผา่ นมาได้รับ
มอบหมายงานที่มีความน่าสนใจ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ รวมถึงความ
คาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ
ผลการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 5 ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความจงรักภักดี
ต่ อสถาบันหลัก ของชาติ ทัศ นคติ ต่อองค์ก าร และอุ ดมการณ์ และความรั ก ชาติ มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อกองทัพบก โดยรวมเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว
สามารถเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย เริ่ มจาก อุดมการณ์และความรักชาติ อยู่ในระดับ
มากที่สุด , ความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติในระดับสู งมาก และ ทัศนคติต่อ
องค์การในระดับสู งมาก ซึ่ งทัศนคติจะทําให้คนเกิดความผูกพันต่อองค์การ และทุ่มเท
และปรารถนาจะมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จขององค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ และนัยสําคัญของตัวแปรที่อยูใ่ นสมการพยากรณ์ Enter
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ตัวแปร
ค่าคงที่
ปั จจัยด้านลักษณะงาน
ปั จจัยแวดล้อม
ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
ปั จจัยด้านทัศนคติ

Unstandardized
Coeffients
B
Std.Error
-.309
.330
.077
.059
-.077
.060
.355
.068
.680
.039

Standardized
Coeffients
Beta
.075
-.083
.355
.585

t

-.936 .350
1.307 .192
-1.289 .198
5.233 .000*
17.271 .000*

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้เป็ นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ
ดังนี้
Y
=
C + ß1 X1 + ß2 X2
โดยสามารถแทนค่าสมการได้ดงั นี้
Y หมายถึง ระดับความผูกพันต่อกองทัพบก
C หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
ß หมายถึง ค่าเบต้า (Beta)
X 1 หมายถึง ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการทํางาน
X 2 หมายถึง ปั จจัยด้านทัศนคติ
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
( Multiple Regression Analysis ) เพื่อใช้เป็ นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ
ดังนี้
Y = -.309 +.355 x 1 + .680 x 2
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ตัวแปร

Unstandardized
Coeffients

t

sig

.531

.596

0.186

Std.
Error
.350

.178
-.030
.118
-.017
.061

.043
.044
.049
.055
.047

.208
-.039
.153
.017
.067

4.148
-.676
2.400
-.298
1.302

.000*
.499
.017*
.766
.194

.077
.306
.285

.046
.040
.060

.076
.355
.247

1.679
7.602
4.759

.094
.000*
.000*

B
ค่าคงที่ (a)
ปัจจัยด้ านประสบการณ์ ในการทํางาน
ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ
ความรู ้สึกว่าองค์การเป็ นที่พ่ งึ พิงได้
ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ
ความรู ้สึกต่อองค์การและเพื่อนร่ วมงาน
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานที่ทาํ
ปัจจัยด้ านทัศนคติ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
ทัศนคติต่อองค์การ
อุดมการณ์และความรักชาติ

Standardiz
ed
Coeffients
Beta

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ดา้ น
ความมี เ อกลัก ษณ์ แ ละความน่ า สนใจของงาน และด้า นนโยบายและโครงสร้ า ง
องค์การ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อกองทัพบกปั จจัยด้านประสบการณ์ในการ
ทํางาน ได้แก่ ด้านความรู ้ สึกว่าตนมี ความสําคัญต่อองค์การ และ ความคาดหวังที่
ได้รับการตอบสนองจากองค์การ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน ต่อกองทัพบก
ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ด้าน ทัศนคติต่อองค์การ และ อุดมการณ์และ
ความรักชาติมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อกองทัพบก
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Y = C + ß 1 x 1 + ß 2 x 2 + ß 3 x 3 + ...... ß n x n
y = ระดับความผูกพันต่อกองทัพบก
C = ค่าคงที่
ß = Beta
x 1 = ความรู ้สึกว่าตนมีความสําคัญต่อองค์การ
x 2 = ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจากองค์การ
x 3 = ทัศนคติต่อองค์การ
x 4 = อุดมการณ์และความรักชาติ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้เป็ นค่าพยากรณ์ โดยมีรูปแบบของสมการ
ดังนี้
Y = .186 + .178 x 1 + .118 x 2 + .306 x 3 +.285 x 4
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิ จ ัย พบว่า ข้า ราชการทหารกองทัพ บก มี ร ะดับ ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยด้านทัศนคติ ในด้านของอุดมการณ์และความรักชาติ ในระดับสู งมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่กองทัพไม่ได้รับงบประมาณด้านการ
พัฒนากองทัพเท่าที่ควร การพัฒนาและปลูกฝั งอุดมการณ์ จะช่วยธํารงรักษาความ
ผูกพันของกําลังพลไว้ได้ในระดับสู งมาก แต่หากกองทัพมีงบประมาณสนับสนุน ใน
การจัดซื้ อ อาวุธ ยุ ท โธปกรณ์ ในระดับ พอสมควร ก็ จะสร้ า งความผูก พันให้มี ต่ อ
องค์การมากขึ้น เนื่องจากอาชี พทหารเป็ นอาชีพที่สามารถสละได้แม้กระทัง่ ชีวิต การ
ที่มีเครื่ องมือ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ทนั สมัยอันส่ งผลถึงความปลอดภัยและจะช่วยรักษา
ชีวติ ของกําลังพลไว้ได้ การเพิ่มเติมงบประมาณในส่ วนเงินเดือน จะช่วยให้ขา้ ราชการ
โดยส่ วนใหญ่ลดภาระและคลายความกังวลใจเกี่ยวกับภาระต่างๆ ตามสมควร จะเห็น
ได้วา่ ในส่ วนของข้าราชการชั้นสู งที่ไม่มีภาระทางการเงินต้องรับผิดชอบมากแล้ว จะ
มีระดับความผูกพันต่อองค์การสู งกว่า ผูม้ ีภาระมาก หรื อ ปานกลาง ซึ่ งเดือดร้อนใจ
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ระดับหนึ่ ง จากผลการวิจยั พบว่า กองทัพบกน่ าจะเพิ่มงบประมาณในการฝึ กอบรม
หรื อ ดูงานให้มากขึ้น เพราะระดับความคิดเห็นต่อการฝึ กอบรม หรื อเปิ ดโอกาสใหม่ๆ
ยังไม่สูงมากนัก น่าจะช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการได้ กองทัพบก
ควรกําหนดนโยบายในการคัดเลือกผู ้ บังคับบัญชาของส่ วนราชการต่างๆ โดยเน้นผูท้ ี่
มีคุณธรรมและมีความรู ้ความสามารถเป็ นอย่างดีเพื่อให้ เกิดความยุติธรรม และธํารง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของส่ วนราชการต่างๆ ให้มี
ความราบรื่ น ตลอดเวลา ควรมี ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก ารกองทัพ บกใหม่ จาก
ผลการวิจยั จะเห็นได้ว่า เมื่อเทียบระดับอายุและความผูกพันต่อองค์การกองทัพบก
แล้ว ทําให้สะท้อนภาพความเป็ นจริ งได้วา่ เมื่อการรับราชการมาถึงจุดหนึ่ งแล้ว ความ
ผูกพันจะลดลง เนื่องจาก ในช่วงระยะกลางถึงปลายของอายุราชการ จะมีตาํ แหน่งงาน
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ตําแหน่ งประจํา แทนที่จะเป็ นตําแหน่ งบริ หาร เนื่ องจากการ
ปรับโครงสร้ างกองทัพที่ผ่านมา ต้องการลดขนาดกองทัพ จึงทําให้กาํ ลังพลที่อยู่ใน
สมัยของการเร่ งผลิตกําลังพลเพื่อต่อสู้กบั ภัยสงครามเย็นในห้วงที่ผ่านมา ไม่ได้รับ
ความก้าวหน้าถ้วนทัว่ ดังนั้น จึงควรปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อรองรับกําลังพลที่มี
ประสบการณ์ ทั้งนี้ เพื่อจะไม่เป็ นการเสี ยเปล่าของ งบประมาณด้านกําลังพล และยัง
สามารถสร้ างงานให้กองทัพได้อีก เพราะด้วยระยะเวลาในการทํางานที่ผ่านมา ได้มี
การสั่ ง สมประสบการณ์ อ ั น เป็ นต้ น ทุ น สํ า คั ญ ในการพัฒ นากองทั พ ให้ มี ขี ด
ความสามารถต่อไป ระบบคุ ณธรรมจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานในกองทัพบกทําได้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างดัชนีช้ ี วดั การปฏิบตั ิงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อนําผลที่ได้มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ ง จะทําให้เกิดความพึง
พอใจมากขึ้น ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้นให้ผลตอบแทนจากภายใน โดยการยกย่อง
ชมเชยข้าราชการ เมื่อปฏิบตั ิงานสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผลสําหรับ
ผลตอบแทนจากภายนอก จะต้องให้แก่ขา้ ราชการตามสิ ทธิ ของแต่ละคนตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยเฉพาะด้า นสวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ เงิ นช่ วยเหลื อและสิ่ ง ของหรื อ
บริ การต่างๆ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
และปกครองบังคับบัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความถูกต้องและมีคุณธรรม
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของเหล่ าทัพอื่ น เพื่อศึ ก ษาได้ใ นองค์รวมของทุ กเหล่ า ทัพ
ทั้งนี้จะได้เป็ นแนวทางบริ หารปรับปรุ งของแต่ละเหล่าทัพต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั
ปั จจัยส่ งผลต่ อความผูกพันต่อองค์การ ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และตํารวจ
ตระเวนชายแดน หรื อ ทหารพราน เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การที่มีลกั ษณะการดําเนิ นงานที่ใกล้เคียงกัน ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ
ในด้านปั จจัย ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อให้ได้คาํ ตอบเพิ่มเติมในประเด็น
ที่การศึ กษาเชิ งปริ มาณไม่สามารถทําได้ และ การศึกษาการทุ่มเทการทํางานใน
องค์การสามารถวัดได้จาก อัตราการลาป่ วย อัตราการขาดงาน เป็ นต้น
เอกสารอ้างอิง
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วารุ ณี คําแก้ว. “ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงาน ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(
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โรงงานอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ .” วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร
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