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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของความผูกพนัต่อองคก์ารของ

บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การท่ีจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 
จ านวน 168 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และค่า One-Way ANOVA และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe’ โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ผลการวิจยัน้ี พบว่า บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ มีระดบัความคิดเห็นของความ
ผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความเต็ม
ใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลงัความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดบัมาก 
รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และ
ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกภาพองค์การตลอดไป อยู่ในระดับปานกลาง  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนมาก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร 
(เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน เงินเดือนและลกัษณะของ
การปฏิบติังาน) ส่วนต าแหน่งงาน พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร
สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 
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Abstract 
 
The objectives of this research were to study the level of organizational commitment of 

personnel in the National Institute of Animal Health (NIAH) , to compare their organizational 
commitment according to personal factors.  The samples consisted of 168 people were selected 
from personnel in the NIAH.  The methodology for data collection was questionnaire.  The data 
was analyzed by using the statistical software.  Statistical tools used for data analysis included 
percentage, means, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Multiple Comparison Test 
by Scheffe’s Method. The level of statistical significance was set at .05 
 
 The results revealed that the organizational commitment of personnel in the NIAH had a 
moderate level.  Considering each issue firstly found that their work attempts were at high level. 
Secondly, their strong acceptances to organizational goal and the value I, as well as the remaining 
permanent organizational membership were at moderate level.  The hypothesis test showed that 
the most personal factors were not significantly related to organizational commitment ( sex, age, 
marital status, education, employment length, salary and work characteristics) .  Whereas, job 
position was key factor related to the personnel’s organizational commitment towards the NIAH. 
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บทน า 
 

ความส าเร็จขององค์การในโลกยุคโลกาภิวตัน์ คือ  ความสามารถของผูบ้ริหารในการ
บริหารจดัการทรัพยากรภายในองคก์ารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยหลกั 6 M’s 
(Management resource) ประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) ว ัตถุดิบ (Material) เคร่ืองจักร 
(Machine) วิธีการบริหารจดัการ (Method of management) และตลาด (Market) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์
และคณะ, 2545 : 18) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ทรัพยากรมนุษย ์ถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าความส าเร็จ
มาสู่องค์การ เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยจ์ะช่วยผลกัดนัการด าเนินกิจการทุกอย่างขององค์การให้
ก าเนิดและส้ินสุดลง รวมถึงเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจการทั้ งหมดของ
องคก์ารได ้ซ่ึงในยคุปัจจุบนัองคก์ารจะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง พร้อมกบัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นหากองคก์ารไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของบุคลากรได ้
บุคลากรในองค์การย่อมจะเร่ิมมองหาโอกาสหรืองานใหม่ๆ และพร้อมท่ีจะลาออก โอนหรือยา้ย
งานได้ องค์การจึงจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการปฏิบติังานให้กับบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรเกิดทศันคติเชิงบวกต่อองคก์าร ต่องานท่ีปฏิบติั ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อตนเอง จนเกิดการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร มีความรู้สึกเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ และมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสถานภาพสมาชิกขององคก์าร (Steers, 
1977 : 46) นัน่ก็คือ การสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารนัน่เอง 

ความผูกพนัต่อองคก์าร (Organization Commitment) คือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั ความ
ผกูพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร รวมถึงการปฏิบติังานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารนั้น (Buchanan, 1974: 533) ซ่ึงความผูกพนัต่อองคก์ารเป็น
เพียงรูปแบบพฤติกรรมองคก์ารแบบหน่ึง ท่ีจะแสดงถึงประสิทธิผลขององคก์ารและความพึงพอใจ
ของบุคลากรในองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อตัราการเปล่ียนงานของบุคลากรท่ีมีผลกบัความผกูพนั
ต่อองคก์าร โดยบุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารมากก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะอยูก่บัองคก์ารนาน และ
มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้ส่วนบุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารนอ้ยหรือขาดความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์าร จะก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อองค์การ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนจากการสมัครงาน การฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากร ขั้นตอนในการปฏิบติังานขาดความคล่องตวัและท าให้ความมัน่ใจท่ีมีต่อองค์การของ
บุคลากรลดลง ดงันั้น การสร้างความผูกพนัต่อองค์การ จึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การ
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าต่อองคก์าร และท าใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ จนพยายามพฒันาเป้าหมายของตนให้



บรรลุผลส าเร็จไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายขององคก์าร ทา้ยสุดบุคลากรและองคก์ารจะอยูใ่น
สถานการณ์ชนะ-ชนะ (win-win situation) หรือมีเป้าหมายแห่งความส าเร็จดว้ยกนัทั้งคู่  

สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ เป็นสถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์และวิจยั
ทางห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัโรคท่ีเป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว ์โรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน และการ
ตรวจสอบชีววตัถุส าหรับสัตว ์โดยเป็นองค์การท่ีมีความเส่ียงในการปฏิบติังานและไม่แสวงหาผล
ก าไรจากผูรั้บบริการ ดงันั้นจึงตอ้งให้ความส าคญักบับุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอย่างมาก 
และจากขอ้มูลจ านวนบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีการโอน ยา้ยและลาออก จากจ านวน
บุคลากรทั้งหมดตามโครงสร้างองค์การใหม่ คือ 288 คน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
โดยปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนบุคลากรท่ีมีการโอน ยา้ย และลาออก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.68 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด และในปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนบุคลากรท่ีโอน ยา้ยและ
ลาออก จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด    ส่วนในปีงบประมาณ 60 
เพียงในช่วงวนัท่ี 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2560 ก็มีบุคลากรท่ีโอน ยา้ย และลาออกแลว้ จ  านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด ( บริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทัว่ไป สถาบนั
สุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ, 2560) เป็นสภาพการสูญเสียบุคลากรขององคก์ารท่ีก่อให้เกิดปัญหาท่ีส าคญั
อย่างมาก ซ่ึงองค์การตอ้งให้ความสนใจของสาเหตุของปัญหา และควรหาทางแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ งสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากรสถาบนั
สุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ จึงท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบนัสุขภาพ
สัตวแ์ห่งชาติ เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ใน
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน เงินเดือน และลกัษณะของการปฏิบติังาน ท่ีมีกบัความผูกพนัต่อองค์การในดา้นความ
เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอยา่งเต็มก าลงัความสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความตอ้งการด ารงความ
เป็นสมาชิกภาพองค์การตลอดไป ซ่ึงจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารท่ีจะใช้เป็นแนวทางพฒันาองค์การ และปรับปรุงการบริหารจดัการทรัพยากร รวมทั้ ง
เสริมสร้างระดบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรให้มากยิ่งข้ึน อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
องคก์ารและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไป 

 
 
 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 
    จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
 

วธิีการวจิัย 
  
ประชากรและตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี  ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจา้งประจ าท่ีปฏิบติังานในสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จ านวน 15 
หน่วยงาน ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 288 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ จ านวน 102 คน พนกังานราชการ 
166 คน และลูกจ้างประจ า จ  านวน 20 คน ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ( บริหารงานบุคคล          
ฝ่ายบริหารทัว่ไป สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ, 2560) โดยวธีิการค านวณขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี
ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบและค าถามแบบเติมค า ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบติังาน เงินเดือน และลกัษณะของการปฏิบติังาน
ซ่ึงเป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้และค าถามแบบเติมข้อความ จ านวน 3 ขอ้ ส่วนท่ี 2  
แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นค าถามปลายปิดให้แสดงความคิดเห็นมาปรับใช ้ทั้งขอ้ความเชิงบวกและเชิงลบจ านวน 
30 ขอ้ค าถาม ซ่ึงเป็นค าถามท่ีใช้มาตราประเมินค่าแบบ Likert’s scale และส่วนท่ี 3  ค  าถามแบบ
ปลายเปิดเป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาส่ิงท่ีตอ้งการของบุคลากร 



เพื่อให้องคก์ารจดัหาหรือส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและความผูกพนัต่อองค์การมาก
ยิง่ข้ึน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามทั้ งหมดมาวิเคราะห์ และประมวลผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ         
One-way ANOVA จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และเรียบเรียงให้เป็นระบบในรูปแบบของ
รายงานผลการวจิยัต่อไป 
 

สมมติฐานในการวจิัย 
 

สมมติฐานที่ 1  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัจะมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 5  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัจะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่6  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัจะ
มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 7  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีเงินเดือนต่างกนัจะมีความผูกพนั
ต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 8  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีลกัษณะของการปฏิบติังานต่างกนั
จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
 
 



สรุปผลการวจิัย 
 
ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
 

ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ  พบว่า 
บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (x̅= 3.61) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ (x̅= 3.85) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ            
(x̅= 3.51) และ ดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกภาพองคก์ารตลอดไป (x̅= 3.47) ท่ีมี 
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวท่ี์แตกต่างกนั 
ส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน เงินเดือน และลกัษณะของการปฏิบติังาน ยกเวน้ ต าแหน่งงาน
เน่ืองจากบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อ 
องคก์ารแตกต่างกนั ซ่ึงปรากฏผลการทดสอบสมมติฐานในการวจิยัคร้ังน้ี  สรุปไดด้งัน้ี 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นตามสมมตฐิาน ไม่เป็นตามสมมตฐิาน 

1. เพศ .529   

2. อาย ุ .110   

3. สถานภาพสมรส .071   

4. ระดบัการศึกษา .115   

5. ต  าแหน่งงาน    .006*   
6. ระยะเวลาการปฏิบติังาน .059   

7. เงินเดือน .114   

8. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั .771   

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



ข้อวจิารณ์ 
 

ข้อวจิารณ์ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ  
จ  านวน 168 คน พบวา่ ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.61 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทราบวา่ ดา้นความเต็ม
ใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลงัความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
โดยมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางและดา้นความตอ้งการด ารง
ความเป็นสมาชิกภาพองค์การตลอดไป มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั จากระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ ยงัมี
บุคลากรบางส่วนท่ียงัตอ้งการแรงจูงใจในการกระตุน้ให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์ารให้เพิ่มมากข้ึน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
ข้อวจิารณ์ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

เม่ือท าการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน เงินเดือน และลกัษณะของ
การปฏิบติังาน  สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

 
สมมติฐานที่ 1  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีเพศต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อ

องคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการวจิยั พบวา่ บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเน่ืองมาจากบุคลากรสถาบัน
สุขภาพสัตวแ์ห่งชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงมีศกัยภาพและความสามารถท่ีเท่าเทียมกนัในทุกดา้น 
เพราะยุคสังคมปัจจุบนัมีความเคล่ือนไหวและทา้ทายของบทบาททางเพศมากข้ึน ประกอบกบัมี
แนวคิดท่ีชายและหญิงมีความเท่าเทียมกนั ท าให้ต่างมีอิสระในการแสวงหาโอกาสในการควบคุม
และอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Huselid and Day (1991, อ้างใน 



อิชยา  โสมนัส, 2556: 47-48) จากการศึกษาพนักงานระดับผูจ้ดัการร้านต่างๆ พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ ยุทธนา ชมโคกกรวด (2553) ได้ศึกษาข้าราชการกรม
ส่งเสริมการเกษตร พบว่า เพศไม่ส่งผลกับความผูกพนัต่อองค์การ จินตนา  สุนทรสีมะ (2554) 
ท าการศึกษาขา้ราชการส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องค์การ และ รชต  มาเจริญ (2557) ก็พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความผูกพนัต่อองค์การไม่
แตกต่างกนัของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
สมมติฐานที่ 2  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อ

องคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการวจิยั พบวา่ บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีอายตุ่างกนั จะมีความผกูพนัต่อ

องคก์ารโดยภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของจินตนา  สุนทรสีมะ (2554) จาก
การศึกษาขา้ราชการส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา พบวา่ อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์การ และ รชต  มาเจริญ (2557) ก็พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความผูกพนัต่อองค์การไม่
แตกต่างกนัของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
สมมติฐานที่ 3  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัจะมี

ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการวจิยั พบวา่ บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั จะ

มีความผูกพนัต่อองค์การโดยภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้โดยทั้งสถานภาพโสดและสมรส(หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่) มีค่าเฉล่ียระดบั
ความคิดเห็นของความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  อาจะเน่ืองมาจากบุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้ จะมีความรู้สึกวา่ตนมีภาระท่ีตอ้งรับผดิชอบ
ต่อครอบครัว มีความตอ้งการความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน จึงมีความพยายามท่ีปฏิบติังานอยา่งเต็ม
ก าลงัความสามารถ เพื่อความเจริญกา้วหน้า และส่วนใหญ่บุคลากรท่ีมีสถานภาพโสดมีโอกาสท่ี
เปล่ียนงานไดม้ากกวา่ เพราะไม่มีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบหรือตอ้งการความมัน่คงสูงมากนกั มีความ
พร้อมท่ีรับกับการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส าหรับบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมี
สถานภาพโสดส่วนใหญ่มีความผูกพนัท่ีแน่นแฟ้นกบัองค์การ ท าให้ไม่ส่งผลกระทบกับความ
ผูกพนัต่อองคก์ารแต่อยา่งใด มีทั้งความเช่ือมัน่ในองค์การ และพร้อมท่ีจะทุ่มเทในการปฏิบติังาน
อย่างเต็มก าลัง รวมทั้ งมีความศรัทธาจนเกิดแรงจูงใจท่ีจะท างานในองค์การต่อไปเร่ือยๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จินตนา  สุนทรสีมะ (2554) จากการศึกษาขา้ราชการส านกังานเลขาธิการ



วุฒิสภา พบว่า สถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ และ รชต          
มาเจริญ (2557) ก็พบว่า สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันส่งผลกับความผูกพนัต่อองค์การไม่
แตกต่างกนัของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
สมมติฐานที่ 4  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมี

ความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีกมล     
ฟูเฟ่ือง (2552) จากการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ไม่แตกต่างกนัของขา้ราชการกรมวิชาการเกษตร ยุทธนา ชมโคกกรวด (2553) ไดศึ้กษาขา้ราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความผูกพนัต่อองค์การไม่
แตกต่างกนั และจินตนา  สุนทรสีมะ (2554) ท าการศึกษาขา้ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  
 

สมมติฐานที่ 5  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัจะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั จะมีความ
ผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐานหรือเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนัชยา 
วงษ์ลือ (2553) จากการศึกษาพนักงานบริษทัไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จ ากดั พบว่า สายงานของ
ต าแหน่งปัจจุบนัมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร จุรินทร์  ประสารวรรณ์ (2553) ไดศึ้กษาขา้ราชการ
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์พบวา่ ระดบัต าแหน่งต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองคก์าร
แตกต่างกนั และ จีรพฒัน์  พฤฒิสืบ (2558) ท าการศึกษา พนกังานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย พบวา่ ระดบัชั้นหรือระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

สมมติฐานที ่6  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัจะ
มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

ผลการวจิยั พบวา่ บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั 
จะมีความผูกพนัต่อองค์การโดยภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นถึง ลกัษณะของการ



ปฏิบติังานและพนัธกิจของสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติเป็นองค์การในภาครัฐ ท่ีตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาล จึงค่อนขา้งมีความมัน่คงในองค์การและมีโอกาสพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น
เงินเดือนและผลตอบแทน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ  ส่งผลให้บุคลากรท่ีไม่ว่าจะปฏิบติังานนาน
เพียงใดก็เกิดความผูกพนัต่อองคก์ารอยา่งแน่นแฟ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Huselid and Day 
(1991, อา้งใน อิชยา  โสมนสั, 2556: 47-48) จากการศึกษา พนกังานระดบัผูจ้ดัการร้านต่างๆ พบวา่ 
ระยะเวลาการปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร และ รชต  มาเจริญ (2557) ก็
พบว่า ระยะเวลาท างานท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนัของบุคลากร
ส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานที่ 7  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีเงินเดือนต่างกนัจะมีความผูกพนั
ต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีเงินเดือนต่างกัน จะมีความ
ผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินตนา  สุนทรสีมะ 
(2554) จากการศึกษา ขา้ราชการส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา พบวา่ เงินเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 
สมมติฐานที่ 8  บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีลกัษณะของการปฏิบติังานต่างกนั

จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
ผลการวิจยั พบวา่บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานต่างกนั 

จะมีความผูกพนัต่อองค์การโดยภาพรวมท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีก าหนดไวโ้ดยทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มงานห้องปฏิบติัการ และกลุ่มงานสนับสนุน มี
ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นถึง บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ ในทุกกลุ่มงานมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารใกลเ้คียงกนั ดงันั้นเม่ือมีการท างานร่วมกนั หรือมีการสลบัหนา้ท่ีกนัของบุคลากร
สถาบนัสุขภาพสัตวก์็สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ ตามบทบาทและหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะความผูกพนัต่อองค์การ 
 จากผลการศึกษาวิจัย เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ ผูว้จิยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นจึงควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารท่ีสูงข้ึน จึงใคร่ขอเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานขององค์การ อาจเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การ เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

1. ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 ควรมีการส่ือสารระหว่างองค์การกับบุคลากร เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและค่านิยมใน

ภาพรวมขององคก์าร ให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน เพราะเม่ือบุคลากรมี
ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายขององคก์าร ก็สามารถปฏิบติังานเพื่อองคก์ารไดอ้ยา่งเตม็ก าลงั
ความสามารถ จนเป้าหมายองค์การกลายเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายของบุคลากรในท่ีสุด ย่อม
ส่งผลใหอ้งคก์ารด าเนินตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. ด้านความเต็มใจทีจ่ะใช้ความพยายามอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์การ  
ควรส่งเสริมหลักเกณฑ์การประเมินผลหรือเพิ่มขั้นต าแหน่งท่ีเป็นธรรม ไม่ใช้ระบบ

อุปถมัภ์ อิงผลงานและผลส าเร็จของงานท่ีได้ รวมทั้งควรมีการช้ีแจงโอกาสในความก้าวหน้าใน
อาชีพให้ มีความชัดเจนมากข้ึน อีกทั้ งควรมีการส่งเสริมให้ บุคลากร มีการจัดอบรมหรือ
ประชุมสัมมนา เพื่อให้ได้มีความรู้ใหม่ๆ มาพฒันาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง และจะส่งผลต่อความกา้วหนา้ขององคก์ารโดยตรง 

3. ด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกภาพองค์การตลอดไป 
ควรจดักิจกรรมท่ีให้บุคลากรในองค์การให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างสม ่าเสมอ เพราะ

กิจกรรมดงักล่าวจะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้บุคลากรมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากยิ่งข้ึน 
พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในตดัสินใจหรือบริหารองคก์ารไดบ้า้งในบางเร่ือง บุคลากรจะได้
รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นส่วนเดียวกบัองคก์าร 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบายในการบริหารองคก์ารท่ีสร้างขวญัและก าลงัใจใน
การท างานให้กบับุคลากร หรือมีการปรับปรุงเก่ียวกบัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น    
ค่ารักษาพยาบาลและทุนเล่าเรียนบุตร เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั และจะส่งผลใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

 



ข้อเสนอแนะจากสมมติฐาน 
จากผลการศึกษาวิจัย เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ พบวา่ บุคลากรสถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัจะมีความผูกพนั
ต่อองค์การแตกต่างกนั นั่นคือ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งขา้ราชการมีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่า
บุคลากรต าแหน่งอ่ืน โดยเฉพาะต าแหน่งพนักงานราชการ เน่ืองมาจากต าแหน่งขา้ราชการ เป็น
ต าแหน่งงานท่ีมีความมัน่คงและไดรั้บสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดชีวิตการท างานและ
หลงัเกษียณอายุราชการมากกว่า ดงันั้นจึงมีโอกาสน้อยท่ีสุดท่ีต าแหน่งขา้ราชการ จะมีการลาออก
จากองคก์าร ถึงแมว้า่ ระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การจะอยูร่ะดบัใดก็ตาม ดงันั้นต าแหน่งงานอ่ืน 
จึงมีโอกาสมากกวา่ท่ีจะมีผลท าให้อตัราการขาดงานและการลาออกจากงานขององคก์ารเพิ่มข้ึนซ่ึง
จะส่งผลท าให้องค์การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  เพราะนอกจากจะตอ้งเสียงบประมาณ
ในการจดัสรรบุคลากรใหม่อยูส่ม  ่าเสมอแลว้  ยงัขาดเสถียรภาพในการท างานภายในองคก์าร และ
ส่งผลให้องคก์ารเกิดการเติบโต มีความกา้วหนา้ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิในเป้าหมายขององคก์ารเป็น
อย่างลา้ช้า ดงันั้นคณะผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชา จึงตอ้งรีบปรับปรุงและแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เพื่อ
เสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารให้กบัต าแหน่งดงักล่าวเหล่าน้ี ให้มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงกบัองค์การ และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อองค์การมากข้ึน รวมทั้งมีการสร้างขวญั
ก าลงัใจ เพื่อเกิดความเตม็ใจในการทุ่มเทแรงกาย และแรงใจในการปฏิบติังาน ยกตวัอยา่งเช่น  

1. การจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ภายในองค์การ เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งงานไดม้าท า
กิจกรรมร่วมกนั เรียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบั แนวทางในการบริหารจดัการองคก์ารท่ีทางคณะ
ผูบ้ริหารไดว้างไว ้ประกอบกบัจะท าให้ความรู้สึกเหล่ือมล ้ าของต าแหน่งงานลดลง เน่ืองมีการให้
ความส าคญัของทุกต าแหน่งงานอยา่งเท่าเทียมกนั จะส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกวา่เป็นคน
ส าคญัขององคก์ารเพิ่มมากข้ึน เช่น กีฬาสานสัมพนัธ์ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ การท าบุญร่วมกนั
และการจดัประชุมสัมมนา ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในองคก์าร  

2. มีการจัดมอบรางว ัลประจ าปีกับต าแหน่งงานอ่ืน ได้แก่  พนักงานราชการและ
ลูกจา้งประจ า  กรณีท่ีประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่องคก์าร ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปของเงินรางวลั 
หรือการประกาศยกยอ่งสรรเสริญ เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในกระท าส่ิงนั้นต่อไป 
 3. ส าหรับพนักงานราชการท่ีมีการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงจดัเป็นบุคลากรท่ี
ทรงคุณค่าต่อองคก์าร ก็ควรมีการพิจาณาเล่ือนขั้นหรือบรรจุแต่งตั้ง อาจจะมีการเพิ่มสวสัดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อท าใหบุ้คลากรมีความตอ้งการด ารงสมาชิกภาพกบัองคก์ารตลอดไป  

สามารถสรุปไดว้่า การสร้างเสริมความผูกพนัต่อองค์การให้เพิ่มมากข้ึนนั้น ควรกระท าอย่าง
ต่อเน่ืองกบับุคลากรทุกคนในองคก์าร ถึงแมว้า่ระบบการท างานจะมีความมัน่คงสูง เพราะเป็น หน่วยงาน



ภาครัฐ คณะผูบ้ริหารหรือผูบ้ ังคับบัญชา ก็จ  าเป็นต้องให้ความส าคัญ เพราะบุคลากรจะขาดความ
กระตือรือร้นและแรงจูงใจในการปฏิบติังานเพื่อองคก์าร และถา้บุคลากรในองคก์ารมีระดบัความผูกพนั
ต่อองค์การมาก ย่อมก่อให้เกิดความส าเร็จและบรรลุในทุกเป้าหมายขององค์การท่ีตั้งไว ้ อีกทั้งไม่ว่า
สภาวการณ์ของโลกจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม องค์การก็จะมีความพร้อมดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์
พร้อมจะอุทิศตนและมีความเตม็ใจจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถเพื่อองคก์ารอยูต่ลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดท าการวจัิยในคร้ังต่อไป 

ทั้งน้ีเพื่อใหผ้ลของการจดัท างานวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่ง
กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงขอเสนอขอ้เสนอแนะ เพื่อการจดัท างานวจิยัในคร้ังต่อๆ ไป ดงัน้ี 
 1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตในการศึกษา และควรเพิ่มตวัแปร ท่ีมี
อิทธิพลหรือมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ เช่น ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัดา้น
ประสบการณ์ในการท างาน วฒันธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ สภาพแวดล้อมองค์การ พึง
พอใจในการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างาน รวมถึงภาวะผูน้ า เพื่อให้กรอบแนวคิดใน
การศึกษากวา้งและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
 2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัองค์ปรกอบของความผูกพนัต่อองค์การ โดย
อา้งอิงมาจากแบบจ าลองของ Richard M. Steers ควรศึกษาแบบจ าลองจากแนวคิดทฤษฎีของท่าน
อ่ืนๆ เพื่อน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกนัและเป็นการเพิ่มความทนัสมยั รวมถึงความครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน เช่น แนวคิดของ Mayer, Allen and Smith ท่ีมีองค์ประกอบคือ ความผูกพันต่อเน่ือง 
ความผูกพนัตอบสนองและความผูกพนัทางจิตใจ หรือ แนวคิดของ Miner ท่ีประกอบดว้ย ความ
ผกูพนัทางดา้นพฤติกรรม และความผกูพนัทางดา้นทศันคติ เป็นตน้ 
 3. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการมุ่งเน้นเฉพาะส่วนของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพันต่อองค์การ แต่มิได้ท าการศึกษาวิจยัในส่วนของผลของความผูกพันต่อองค์การ ควรมี
การศึกษาร่วมด้วย เช่น ผลการปฏิบติังาน การรักษาพนักงานไวไ้ด ้การเพิ่มความพยายามในการ
ท างานใหม้ากยิง่ข้ึน ความเอาใจใส่ในงานเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 4. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
ในเชิงคุณภาพ และน ามาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ หรือมีการใช้เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายๆ ช่องทาง เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต ทั้งเพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นจริง 
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