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บทคัดย่อ 

 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี 1) เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์ารในส านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารในส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การในส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารในส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. จ านวน 285 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
    ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การ และความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นด้วยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่งงาน หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ และจ านวนคร้ังในการ
เปล่ียนงานตั้งแต่จบการศึกษาแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์าร ไม่แตกต่างกนั โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และวฒันธรรมองคก์ารโดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารในเชิงบวกอยูใ่น
ระดบัต ่า 

 
ค ำส ำคญั : วฒันธรรมองค์การ, ความผูกผนัต่อองค์การ, ส านักงาน ป.ป.ช. 
1 อาจารยป์ระจ าภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study organizational culture in the Office of the 
National Anti-Corruption Commission. 2) to study organizational commitment in the Office of the 
National Anti-Corruption Commission. 3)to compare level organizational commitment based on personal 
factors in the Office of the National Anti-Corruption Commission and 4) to study the relationship between 
organizational culture and organizational commitment in the Office of the National Counter Corruption 
Commission. The sample in this research was 285 government officials used the questionnaire as a tool 
for data analyzed. Statistics analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA 
and Pearson product moment correlation coefficient. At the .05 level of significance. 
 

The study indicated that Office of the National Anti-Corruption Commission Office of had 
opinion on organizational culture and organizational commitment as a whole were at a high level. The 
results of the hypothesis testing showed that personal factors in terms of gender, age, status, education, 
work duration, job level, mission-based agencies and the number of times to change jobs since graduation 
different but organizational commitment not different at .05 level of statistical significance and 
organizational culture correlated with organizational commitment was positively low. 
 
Keyword : organizational culture, organizational commitment, ONACC. 
 

บทน า 
 

วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture) เป็นประเด็นท่ีได้รับการศึกษาอย่างกวา้งขวางและ
บ่อยคร้ังไดน้ ามาท าการศึกษากลุ่มบุคคลภายในองคก์าร และปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลภายในองคก์ารซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงทิศทางทางวฒันธรรมขององคก์ารดงักล่าว วฒันธรรมองค์การไดรั้บอิทธิพลอย่างมากอย่างมาก
จากสาขาวชิาจิตวทิยา สังคมวทิยา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยา โดยในทุกสาขาวิชาลว้นมีความส าคญั นอกจากน้ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีบทบาทส าคญัใน
การก าหนดวฒันธรรมขององคก์าร มกัมีค าถามท่ีวา่ท าไมวฒันธรรมเป็นส่ิงส าคญัส าหรับองคก์ารต่างๆ จาก
มุมมองของนกัวจิยัและทฤษฎีท่ีมีอยูม่ากมาย ความส าเร็จขององคก์รใดๆ ข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ซ่ึง
ได้รับการพฒันาโดยผูก่้อตั้งหรือเป็นผลมาจากการเอาชนะความทา้ทายหรือความใส่ใจในส่วนของการ
จดัการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ วฒันธรรมองคก์ารไดถู้กพฒันาข้ึนสามารถดูไดจ้ากความผูกพนัของพนกังาน 
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และขณะท่ีกลยุทธ์ขององคก์ารพฒันาพร้อมกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วฒันธรรมองค์การถือเป็นคนั
โยกท่ีส าคญั ในการเพิ่มขีดความสามารถท่ีส าคญัของพนกังานและองคก์าร เพื่อให้พนกังานเกิดการแข่งขนั
ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา วฒันธรรมองค์การท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้จะช่วยลดความไม่
แน่นอน สร้างล าดับทางสังคม สร้างความต่อเน่ือง สร้างอัตลักษณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันและช้ีแจง
วสิัยทศัน์ในอนาคต  
    นอกจากเร่ืองวฒันธรรมองคก์ารแลว้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานและองคก์ารมีลกัษณะเป็น
พลวตัรซ่ึงทา้ทายความสามารถของนกัทรัพยากรมนุษย ์องคก์ารตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
โดยให้ผูป้ฏิบัติงานมีความผูกพนัต่อองค์การ สังเกตได้ว่าถ้าพนักงานเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ตดัสินใจขององค์การระดบัความมุ่งมัน่ของพนกังานจะเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีความมุ่งมัน่ไดรั้บการพิสูจน์ว่า
เป็นตวัท านายท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานและพฤติกรรมการเป็นพลเมือง การสร้างความผูกพนัของ
องค์การหมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์การรับรู้ด้านการศึกษา การสร้างความร่วมมือกบัคนและระบบการให้
รางวลัในองคก์าร  
   ในงานวิจัยเร่ืองน้ีได้เลือกศึกษาศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อความผูกพนั:
กรณีศึกษาในส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) เพราะ
มีสัญญาณแสดงให้เห็นว่าประเด็นเร่ืองความผูกผนัต่อองค์การก าลงัถูกทา้ทาย ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวน
ขา้ราชการในส านกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการท างาน
สูง ลาออกก่อนถึงก าหนดอายุราชการ บางส่วนลาออกเพื่อไปท างานท่ีส านกังานอยัการสูงสุด ศาลปกครอง 
ศาลยุติธรรม หรือองค์กรอิสระอ่ืนๆ จากปัญหาการลาออกและการโอนยา้ยท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา
ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์าร: กรณีศึกษาในส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารส านกังาน ป.ป.ช. เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาความผูกพนัต่อองค์การภายใตก้รอบวฒันธรรม
องคก์ารของส านกังาน ป.ป.ช. คือ “ซ่ือสัตย ์เป็นธรรม มืออาชีพ”  
     

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.  เพื่อศึกษาวฒันธรรมองค์การในส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
   2.  เพื่อศึกษาความผูกพนัต่อองค์การในส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามปัจจยัส่วนบุคคล (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
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  4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การและความผูกพนัต่อองค์การใน
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

          1. ผูบ้ริหารไดส้ารสนเทศเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
     2. ผูบ้ริหารไดส้ารสนเทศเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
    3. เพื่อใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การภายใตว้ฒันธรรมองค์การของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

        ขา้ราชการในส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท่ีปฏิบติัราชการ
อยูใ่นส่วนกลางและส านกังานประจ าจงัหวดัตามภารกิจหลกัโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มภารกิจดา้น
ป้องกนัการทุจริต 2) กลุ่มภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต 3) กลุ่มภารกิจด้านตรวจสอบทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน รวมจ านวน 1,100 คน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 2559) 
 

แนวความคิดและทฤษฎี 
   Buchanan II (1974) ให้ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ารไวว้า่เป็นความรักใคร่ของสมาชิกท่ี
จะยดึติดกบัเป้าหมายและคุณค่าขององคก์าร พิจารณาจากองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 
          1. ความเป็นหน่ึงเดียวกนักบัองคก์าร (Identification) หมายถึง การแสดงออกของสมาชิก
ถึงความภาคภูมิใจต่อองคก์าร และการยอมรับจุดมุ่งหมายขององคก์าร  
     2. การเขา้มามีส่วนร่วมในองค์การ (Involvement) หมายถึง การเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์ารอยา่งเตม็ท่ีมีความเตม็ใจท างานเพื่อความกา้วหนา้และประโยชน์ขององคก์าร  
  3. ความจงรักภกัดีต่อองค์การ (Loyalty) หมายถึง ความรู้สึกรักและผูกพนัต่อองค์การของ
สมาชิกโดยมีความรู้สึกและแสดงออกถึงการยึดมัน่ในองคก์ารและปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป 
  Porter et al. (1974) ไดนิ้ยามความผกูพนัในองคก์ารวา่เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกบั
องคก์ารซ่ึงบ่งช้ีออกมาในรูปแบบ ดงัน้ี 
   1. สมาชิกมีทศันคติท่ีกลมกลืนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละค่านิยมขององคก์าร 
    2. สมาชิกมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารนั้นต่อไป 
    3. สมาชิกมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ารนั้นต่อไป 
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Meyer and Allen (1997) กล่าววา่ความผกูพนัต่อองคก์ารมี 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
    1. ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากการคิดค านวณของบุคคลท่ีอยู่บนพื้นฐานของการลงทุนท่ีบุคคลให้กับองค์การและ
ผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร  
     2. ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ี
เกิดข้ึนจากความรู้สึกภายในส่วนบุคคล เป็นความรู้สึกผกูพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร  
    3. ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง 
ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยมหรือบรรทดัฐานของสังคม 
 

สมมติฐานการวจัิย 
   1. ขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  
   2. วฒันธรรมองคก์ารส านกังาน ป.ป.ช. มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
   

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

                                      ตวัแปรอสิระ  
 

                                                                    
                                                                                                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

     ปัจจยัส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
6.ระดบัต าแหน่งงาน 
7. หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ 
8. จ านวนคร้ังในการเปล่ียนงาน     
    ตั้ งแต่จบการศึกษา 

          
  ความผูกพนัต่อองค์การ  
  1. ดา้นจิตใจและความรู้สึก     
  2. ดา้นการคงอยู ่
  3. ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

               วฒันธรรมองค์การ 
                       1. ซ่ือสตัย ์
                       2. เป็นธรรม 

                       3. มืออาชีพ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการในส านกังาน ป.ป.ช. ท่ีปฏิบติังานอยู่ในส านกังาน 
ป.ป.ช. ส่วนกลางและปฏิบติังานอยูใ่นส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1,100 คน  
  การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้ค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมจากสูตร Taro 
Yamane (1967) ซ่ึงในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรโดยค านวณไดจ้ากสูตร   

 
การสุ่มตัวอย่าง 

     ขั้นท่ี 1 ค านวณหาจ านวนตวัอยา่งประชากรในแต่ละกลุ่มโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และในแต่ละชั้นภูมิจะท าการสุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วน (Proportional Random 
Sampling) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 285 คน 
         ขั้นท่ี 2 สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่มจบัรายช่ือขา้ราชการ
ในแต่ละกลุ่มภารกิจ แบบไม่ใส่คืนจากหน่วยตวัอยา่งมาทีละหน่วย (Without Replacement) จนกระทัง่ครบ
จ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าตวัแปรในการก าหนดรายขอ้
ค าถาม และแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่งงาน หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ และจ านวนคร้ังในการเปล่ียนงาน
ตั้งแต่จบการศึกษา แบบสอบถามจ านวน 8 ขอ้ เป็นแบบเลือกตอบ 

    ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารตามค่านิยมของส านกังาน ป.ป.ช. 3 ดา้น 
คือ 1) ซ่ือสัตย ์ 2) เป็นธรรม 3) มืออาชีพ แบบสอบถามจ านวน 18 ขอ้  

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ดา้นจิตใจ
และความรู้สึก 2) ดา้นการคงอยู ่และ 3) ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม แบบสอบถามจ านวน 21 ขอ้ 
   แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 น้ี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’ Scale) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบัความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ย  

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 1. การทดสอบหาความแม่นตรง (Validity) ในการวิจัยน้ีผู ้ท  าการวิจัยได้ท าการสร้าง
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด น าไปแจกให้กับขา้ราชการส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 30 คน และท าการ
ปรับปรุงค าถามเพื่อด าเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pre – Test) ต่อไป  
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    2. การทดสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปใช้
กบัขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. กลุ่มภารกิจอ านวยการ จ านวน 30 ชุด เพื่อแสดงวา่แบบสอบถามน้ีมีความ
เช่ือมัน่เพียงพอโดยค าถามทั้งส้ิน 30 ขอ้ โดยผลการทดสอบของแบบสอบถามในการวิจยัน้ีไดค้่า Alpha อยูท่ี่
ระดบั 0.888  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  1. ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดของวฒันธรรม
องค์การ แนวคิดของความผูกพนัต่อองค์การ และความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา แลว้น ามาสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
    2. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความตรงและความเช่ือมัน่แล้ว ไปสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ย
ตนเอง เพื่ออธิบายและช้ีแจงถึงจุดประสงคข์องการวิจยั จ  านวน 285 ชุด และเก็บกลบัคืนไดจ้  านวน 285 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100  

3. น าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการวเิคราะห์และแปลความหมาย 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  เม่ือรวบรวมแบบสอบถามได้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแล้วน าไปประมวลผลด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดา้นสังคมศาสตร์ 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
                1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
      2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบาย
ผลกระทบวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในส านกังาน ป.ป.ช. 
    3. t - test เปรียบเทียบความเตกต่างค่าเฉล่ียของผลกระทบวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. จ านวน 2 กลุ่ม 
    4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการส านกังาน 
ป.ป.ช. ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป  
      5. ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชใ้นการศึกษาหาความสัมพนัธ์และทิศทางของความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารกรณีศึกษาในส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการศึกษา 
ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
    1. เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 และ
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4  
    2. อายุ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 36 ปี จ  านวน 148 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอาย ุ36 – 45 ปี จ  านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และกลุ่มท่ี
มีอาย ุ46 ปีข้ึนไป จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
   3. สถานภาพ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่คือ โสด จ านวน 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ สมรส(รวมถึงหมา้ย/หยา่ร้าง) จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 

  4. ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 
และระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
    5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 1-5 ปี จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 และ 11ปีข้ึนไป จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9  

  6. ระดับต าแหน่งงงาน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่คือ ระดับปฏิบติัการ 
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ ระดบัช านาญการ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 และ
ระดบัช านาญการพิเศษ/ระดบัเช่ียวชาญ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 
    7. หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่คือ กลุ่มภารกิจดา้น
การตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสิน จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาคือ กลุ่มภารกิจด้าน
ปราบปรามการทุจริต จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และกลุ่มภารกิจดา้นป้องกนัการทุจริต จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 
    8. จ  านวนคร้ังในการเปล่ียนงานตั้งแต่จบการศึกษา กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วน
ใหญ่มีการเปล่ียนงานตั้งแต่ 1-3 คร้ัง จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 รองลงมาคือ ไม่เคย จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ21.8 และ 4 คร้ังข้ึนไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถวเิคราะห์ได้ดังนี ้ 

ในส่วนการทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว ้2 สมมติฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 สมมติฐานที ่1 ขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์าร
แตกต่างกนั  
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  ผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองคก์ารพบวา่ลกัษณะส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานระดบัต าแหน่งงาน หน่วยงานตาม
กลุ่มภารกิจ และจ านวนคร้ังในการเปล่ียนงานตั้งแต่จบการศึกษา ตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความ
ผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากลกัษณะงานของ
ส านกังาน ป.ป.ช. เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย เอกสารวิชาการ ลกัษณะงานมีความละเอียดรอบคอบ มี
กฎระเบียบ และก าหนดวิธีการปฏิบติังานไวอ้ย่างชดัเจน เป็นงานท่ีตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีความรู้เฉพาะดา้น
นิติศาสตร์ ความเช่ียวชาญ และความรับผิดชอบสูง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ความกระตือรือร้น ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัความคิดและทศันคติจึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดงันั้น ปัจจยัส่วนบุคคล
ขา้ราชการส านกังาน ป.ป.ช. ท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
  ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mowday (1982) ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความผูกพนัต่อ
องค์การโดยสรุปผลการศึกษาจ าแนกออกเป็น 4 ปัจจยัหลกั ได้แก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล คุณลกัษณะใน
เร่ืองงานและบทบาทหนา้ท่ีโครงสร้างขององคก์าร และประสบการณ์จากการท างาน และแนวคิดของ Baron 
(1986) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็นทศันคติท่ีมีต่อองค์การซ่ึงแตกต่างจากความพึงพอใจในการ
ท างาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามสภาพการท างาน แต่ความ
ผูกพนัต่อองค์การเป็นทศันคติท่ีมีความมัน่คงมากกว่านั้นคือเป็นทศันคติท่ีคงอยู่ในช่วงเวลานาน แต่ความ
ผกูพนัต่อองคก์ารก็เกิดจากปัจจยัต่างๆ ประกอบเขา้ดว้ยกนั 
  เพราะฉะนั้ นจึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงดาว สิทธิพล (2556) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั ทีโอที 
จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานท่ีมี สถานภาพ ระดบัการศึกษา สังกดั (สายงาน) 
ของพนกังานต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนัและการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
สมมติฐานที ่2 วฒันธรรมองคก์ารส านกังาน ป.ป.ช. มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
         ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลกระทบของวฒันธรรมองค์การส านกังาน ป.ป.ช. ด้านความ
ซ่ือสัตย ์ดา้นความเป็นธรรม และดา้นมืออาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากขา้ราชการยิ่งมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีเหมาะสมมากข้ึนเท่าใดก็จะ
ท าใหข้า้ราชการเขา้ใจและสามารถมองเห็นเป้าหมายท่ีองคก์ารตั้งไวอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจนมากข้ึน รวมถึง
ทราบปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสมท่ีองคก์ารตอ้งพยายามหาหนทางเพื่อ
แกปั้ญหา โดยขา้ราชการเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมองค์การในส่ิงท่ีดี และขจดัวฒันธรรม
องคก์ารท่ีไม่ดีออกไป ซ่ึงการรับรู้ถึงวฒันธรรมองคก์ารนั้น ท าให้พนกังานรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร มีความภาคภูมิใจความจงรักภกัดี เกิดความรัก หวงแหน ตอ้งการเห็นองคก์ารเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน 
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ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานและประสิทธิภาพของงานเพิ่มข้ึน และเช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถอยูก่บัองคก์าร
น้ีไดต่้อไป  
  ซ่ึงได้สอดคล้องกับแนวความคิด Porter et al. (1974) นิยามว่าความผูกพนัเป็นลักษณะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกกบัองคก์ารซ่ึงบ่งช้ีออกมาในรูปแบบสมาชิกมีทศันคติท่ีกลมกลืนสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์และค่านิยมขององค์การ สมาชิกมีความเต็มใจ ผูกพนัและปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานใน
องคก์ารนั้นต่อไป และแนวคิดของ Buchanan (1974) ให้ความหมายวา่ความผูกพนัต่อองคก์ารคือ ความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกนั (partisan) ความผูกพนัท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารรวมทั้งการปฏิบติังานตาม
บทบาทของตนเองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารดว้ย 
  เพราะฉะนั้นจึงไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ จินตนา ศรีนุรัตน์ (2553) ไดท้  าการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การกรณีศึกษาบริษทั สยามเฟอร์โร อินดสัทร้ี 
จ  ากัด วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้วฒันธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานพบวา่ พนกังานมีระดบัการรับรู้
วฒันธรรมองค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัสูง พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุ
อายุงาน และระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกนั ส่วนพนักงานท่ีมีภูมิล าเนา
ต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั การรับรู้วฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  
 
วฒันธรรมองค์การส านักงาน ป.ป.ช. 
    ภาพรวมของวฒันธรรมองค์การในส านักงาน ป.ป.ช. มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก         
(x̅=3.97, S.D. = 0.614) และเม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารรายดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 
พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ดา้นความเป็นธรรม (x̅=4.03,S.D. = 0.662) รองลงมา
คือ ดา้นความซ่ือสัตย ์(x̅=3.95, S.D. = 0.814) และดา้นมืออาชีพ (x̅=3.92, S.D. = 0.707) มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด     
 

ความผูกพนัต่อองค์การส านักงาน ป.ป.ช.  
  ภาพรวมของความผูกพนัต่อองค์การในส านกังาน ป.ป.ช. มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก (x̅=3.52, S.D. = 0.609) และเม่ือพิจารณาความผูกพนัต่อองคก์ารรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมาก
ไปหาน้อยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดคือ ด้านจิตใจและความรู้สึก  (x̅=3.62,                 
S.D. = 0.690) รองลงมา คือ ด้านบรรทดัฐานทางสังคม (x̅=3.56, S.D. = 0.659) และด้านการคงอยู่ (x̅=3.37,                
S.D. = 0.757) มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  
      ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วฒันธรรมองคก์ารส านกังาน ป.ป.ช. ทุกดา้น คือ ดา้นความเป็น
ธรรม ด้านความซ่ือสัตย ์และด้านมืออาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การในด้านจิตใจและ
ความรู้สึก ด้านบรรทดัฐานทางสังคม และด้านการคงอยู่ โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยู่ใน
ระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ความผูกพันต่อองค์การ 

ค่า
นัยส าคัญ 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  ขา้ราชการส านักงาน ป.ป.ช.ท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์การ
ต่างกนั 

   

 - เพศ .192   
 - อายุ .309   
 - สถานภาพ .451   
 - ระดบัการศึกษา .508   
 - ระยะเวลาในการปฏิบติังาน .176   
 - ระดบัต าแหน่งงาน .573   
 - หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ .088   

 
- จ านวนคร้ังในการเปล่ียนงานตั้งแต่จบ
การศึกษา 

.460   

สมมติฐานท่ี 2  วฒันธรรมองค์การส านักงาน ป.ป.ช. มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ .000   

 - ดา้นความซ่ือสัตย  ์ .000   
 - ดา้นความเป็นธรรม .000   

 - ดา้นมืออาชีพ .000   
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์าร:กรณีศึกษาใน
ส านกังาน ป.ป.ช. ผูว้จิยัขอเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 
 
1. ข้อเสนอแนะวัฒนธรรมองค์การ 
     จากการศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์าร:กรณีศึกษา
ในส านกังาน ป.ป.ช. พบว่าวฒันธรรมองค์การด้านมืออาชีพ (x̅=3.92) และด้านความซ่ือสัตย์ (x̅=3.95) มี
ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยทั้ง 2 ด้าน ส านักงาน ป.ป.ช. ควรด าเนินการพฒันา ดงัน้ี 
   1.1 ด้านมืออาชีพ  
     1.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยียุค 4.0 เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย การจดัหาระบบตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุกและโจมตีจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก (IPS) 
การจดัหาลิขสิทธ์ิการใชง้าน (License) ส าหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบป้องกนัไวรัส ส่งเสริมให้มี
การประชุมผา่นระบบถ่ายทอดทางไกล (VDO Conference) ส าหรับภูมิภาคและการใช ้e-mail ของส านกังาน
ในการติดต่อประสานงานและส่งขอ้มูลระหวา่งกนั  
   1.1.2 มีการจดัอบรมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถตามสายงานและพฒันาทกัษะ
ทางด้านอ่ืน ๆ จัดสรรวิทยากรท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านหรือการให้ผู ้เ ช่ียวชาญถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชนแก่ผูป้ฏิบติังาน (Knowledge Management) การพฒันาทางดา้น
ภาษาต่างประเทศ สนบัสนุนบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง พฒันาทกัษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic 
Skill) การพฒันาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) การพฒันาองค์ความรู้การสอนงาน 
(Coaching) ส่งเสริมพฒันาหอ้งสมุด และการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life learning) เป็นตน้ 
 

1.2 ด้านความซ่ือสัตย์ 
   1.2.1 มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา โครงการบรรยายธรรมะร่วมกบัสถานธรรมะ และวดั
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยใ์ห้แก่เจา้หน้าท่ีบูรณาการร่วมกบักิจกรรมบรรยาย
หลกัเศรษฐกิจพอพียงตามแนวพระราชด าริคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุม้กนั การเตรียมตวัให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน กิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการใน
พระราชด าริของในหลวง รัชกาลท่ี 9 เป็นตน้ 
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   1.2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างธรรมาภิบาลเพื่อความสุขของคนไทย มุ่งเน้น
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นองคก์รแห่งธรรมาภิบาล จดับอร์ดนิทรรศการ ป้ายประกาศ หนงัสือ แผน่
พบั จดัรายการเสียง และกิจกรรมการเสวนาเร่ืองจรรยาตามรอยพระยุคลบาท หลกัธรรมาภิบาลสากล นโยบาย
การก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีโดยมีการประชาสัมพนัธ์ทุกวนั เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกับธรรมาภิบาล การจดักิจกรรมเพื่อร่วมสนุกผ่านส่ือออนไลน์ (Activity Channels) การให้ข้อมูล
ข่าวสารกระจายขอ้มูลผา่นการสัมภาษณ์ (Information knowledge) เป็นตน้ 
 
2. ข้อเสนอแนะความผูกพันต่อองค์การ 
     จากการศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองค์การท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์การ:กรณีศึกษาใน
ส านักงาน ป.ป.ช. พบว่าความผูกพนัต่อองค์การด้านคงอยู ่ เกิดข้ึนน้อยที่สุด (x̅=3.37)โดยเฉพาะใน
หัวขอ้ฉันไม่เคยคิดจะลาออกจากองค์การน้ีส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการ ดงัน้ี 
 
   ด้านการคงอยู่ 
    1 การให้ความส าคัญกับความรู้สึกของบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การ
พิจารณาผลงานตามศกัยภาพ การให้ผลตอบแทนที่เสมอภาคและเป็นธรรม การยกย ่องผู ที้ ่ท  า
คุณประโยชน์ให้องค์การโดยไม่หวงัผลตอบแทน เพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความผูกพนัต่อองค์การให้
มากขึ้นนั้นส่งผลให้มีความตั้งใจ ทุ ่ม เทแรงกายแรงใจและใช ้ความรู้ความสามารถอย ่าง เต ็ม
ประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลด้วย เช่น จดัโครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในการท างาน 
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและความผาสุกของบุคลากร การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากร กิจกรรมยกยอ่งบุคลากรท่ียึดมัน่ตามประมวลจริยธรรม เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน การ
จดักิจกรรมในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร 
    2 การก าหนดแนวทางสายงานที่ชัดเจน  ส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
(Career Path) การเล่ือนต าแหน่งในหน่วยงานท่ีบุคลากรเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีควรเปิดเผยและโปร่งใสดว้ยเหตุผล
ท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สร้างความเช่ือมัน่ให้บุคลากรไดร่้วมก าหนดนโยบายการด าเนินงาน มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น เช่น การจดัตั้งคณะกรรมการโดยใหเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง มีการจดัท าเส้นทางในสาย
อาชีพโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลดว้ย 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 
  1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษา เพิ่มตวัแปร และเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การ ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน เช่น อตัราเงินเดือน สวสัดิการบรรยากาศการท างาน 
สภาพแวดลอ้ม และกลุ่มประชากร เพื่อใหท้ราบแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 
   2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ กบัเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาคเอกชนท่ีน่าเช่ือถือ 
หรือเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารวา่มีลกัษณะ
คลา้ยคลึง หรือแตกต่างอยา่งไร เพื่อน าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มาปรับใชก้บัองคก์ารเป็นแนวทางนโยบายต่อไป 
 
      3. การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเท่านั้นซ่ึงขอ้มูลท่ี
ได้เป็นแบบทางเดียว ในคร้ังต่อไปควรใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทอ่ืนนอกจาก
แบบสอบถาม เช่น มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม แบบบุคคล เพื่อให้มีการส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
ละเอียดยิง่ข้ึน  
 
       4. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ี เม่ือมีการปรับปรุงโครงสร้าง ส่วนราชการของ
ส านักงานซ่ึงส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ี โครงสร้างการบริหารงานนโยบายต่างๆ ควร
ท าการศึกษาเร่ืองความผกูพนัอยูเ่สมอเพื่อก าหนดแนวทางท่ีเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ารต่อไปในอนาคต 
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