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บทคดัย่อ

	 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี	1)	เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล,	

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท�างาน,	การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง,	การรับรู้ 

ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	กบัความผกูพนั

ต่อองคก์รของขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

2)	 เพ่ือน�าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รให้มากข้ึน	 โดยมี 

การศึกษาแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	ประกอบดว้ย	1)	การวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	

Research)	 โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล	ไดรั้บตอบกลบั

จ�านวน	365	ราย	ท�าการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ	(Multiple	

Regression)	เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจิยั	2)	การวจิยัเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

เพ่ือคน้หาขอ้มลูในเชิงลึก	โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	มีผูใ้หข้อ้มลู

จ�านวน	16	ราย	ท�าการสมัภาษณ์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาและสรุปผลเพ่ือน�ามาอธิบายผลของขอ้มูล
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เชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูร

ภาคเหนือตอนบน	และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงคุณภาพ	การสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่ง

ขา้ราชการต�ารวจ	16	ราย	ส่วนใหญ่ใหส้มัภาษณ์สนบัสนุนวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลท�าใหอ้ยู่

ปฏิบติัหนา้ท่ีจนใกลเ้กษียณอายรุาชการและเกษียณอายรุาชการ

ค�าส�าคญั: ปัจจยัส่วนบุคคล,	ความพึงพอใจในการท�างาน,	การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง,	การรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา,	สภาพแวดลอ้มในการท�างาน

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	test	the	relationship	between	the	factors	

of	 personal	 factors,	 satisfaction	 at	work,	 compliance	with	 the	 sufficiency	 economy,	

concept	perception	of	support	 from	supervisors,	and	working	environment	 factors	on	

organizational	commitment	of	non-commissioned	police	of	the	Provincial	Police	Division	

in	the	Upper	North	Region,	and	2)	the	results	of	the	research	was	introduced	to	use.	The	

study	 is	Mixed	method	consists	of	1)	quantitative	 research	by	using	questionnaire	as	 

a	 tool	 to	 collect	 data.	 There	were	 365	 returned	 despondences.	Data	were	 analyzed	 

by	using	multiple	regression	analysis	to	test	the	hypothesis.	2)	qualitative	Research	was	

used	 to	 find	 in-depth	 information	 by	 using	 in-depth	 interviews	with	 a	 total	 of	 

16	 informative	 interview	data	 for	 content	 and	 results	 in	 order	 to	 explain	 the	 results	 

of	the	quantitative	data.

	 The	study	found	that	personal	factors,	satisfaction	at	work,	compliance	with	 

the	sufficiency	economy	concept	and	perceived	support	from	supervisors	has	a	positive	

correlation	with	the	organization	of	non-commissioned	police	of	the	Provincial	Police	

Division	in	the	Upper	North	region.	And	qualitative	data	found	that	it	is	in	accordance	

with	the	quantitative	results.

Keywords:	 Personal	 factors,	 Satisfaction	 at	work,	Compliance	with	 the	 sufficiency	

economy	concept,	The	perception	of	support	from	supervisors,	Working	environment
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บทน�า

 ภายใตยุ้คของการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ	 องคก์รตอ้งปรับตวั	พฒันา	 และ 

สร้างนวตักรรม	ใหก้า้วไกลกวา่การเปล่ียนแปลงของโลก	จ�าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้	

ความสามารถ	 เป็นเลิศในดา้นต่างๆ	 ร่วมกนั	พฒันาองคก์ร	การบริหารจดัการเพ่ือให้มี

บุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มาร่วมบริหารองค์กร	 องค์กรจึงตอ้งสร้างนโยบายท่ีให ้

ผลตอบแทนท่ีมากกวา่	ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเพียงอยา่งเดียวจะเห็นไดว้า่

บุคลากรเป็นเสมือนฟันเฟืองท่ีส�าคญัอย่างยิ่งขององคก์รโดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้	

ความคิดสร้างสรรค	์และสามารถผลิตนวตักรรมใหม่ๆ	 ในการบริหารจดัการจึงตอ้งมีวิธี

การธ�ารงไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพเหล่านั้นให้อยู่กบัองค์กร	 การสร้างความพึงพอใจ 

หรือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอ	หากองคก์รอ่ืนไดย้ืน่ขอ้เสนอ

หรือผลตอบแทนท่ีดีกวา่	บุคลากรอาจจะลาออก	และปัจจยัใดบา้งท่ีจะท�าใหบุ้คลากรเหล่านั้น

ขององคก์รไม่ลาออก	 แมมี้การเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่าก็ตาม	 องคก์รสมยัใหม่จึงใช ้

การวดัระดบัความผกูพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์รเขา้มาแทนท่ีการวดัระดบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน	 เพราะสามารถท�านายอตัราการลาออก	 โยกยา้ยไดดี้กว่า	 ผลการวิจยั 

เร่ืองการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร	เป็นการลดอตัราการลาออก	การโยกยา้ย	ทั้งยงัลดค่าใชจ่้าย

จากกระบวนการคดัเลือกบุคลากรมาทดแทนกบัท่ีสูญเสียไป	ความผกูพนัต่อองคก์ร	จึงถือเป็น

เร่ืองส�าคญัท่ีทุกองคก์รพยายามสร้างข้ึนเพ่ือความมัน่คงดา้นการบริหารดา้นทรัพยากรบุคคล	

การบริหารทัว่ไปและการบริหารดา้นงบประมาณและการเงินใหก้บัองคก์รเพ่ือน�าองคก์ร

ไปสู่เป้าหมาย	

	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 เป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลสายการ 

บงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี	ปรากฏกรอบอตัราก�าลงั	ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

ว่าปัจจุบนัส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีก�าลงัพลทั้งหมด	 216,958	นาย	 แบ่งเป็นต�ารวจ 

ชั้นสญัญาบตัร	จ�านวน	58,941	นาย	คิดเป็นร้อยละ	27.17	ของต�ารวจทั้งหมด	ส่วนต�ารวจ

ชั้นประทวนมีจ�านวน	158,017	นาย	คิดเป็นร้อยละ	72.83	ของต�ารวจทั้งหมดหากจ�าแนก

ตามเพศพบวา่	 มีต�ารวจเพศชาย	200,637	นาย	 คิดเป็นร้อยละ	92.48	 เพศหญิง	16,321	นาย	 

คิดเป็นร้อยละ	7.52	 (ท่ีมา:	ส�านกังานก�าลงัพล	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ)	 และเป็นอีก 

องคก์รหน่ึงท่ีพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างความผกูพนัระหวา่งบุคลากรกบัองคก์รข้ึน	แต่ก็

ปรากฏวา่	ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา	มีขา้ราชการต�ารวจไดล้าออกจากราชการก่อนเกษียณ

อายุราชการ	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	 2557	พบว่ามีขา้ราชการต�ารวจลาออกก่อนเกษียณ 

อายรุาชการจ�านวน	150	ราย	และในปีงบประมาณ	2558	อีกจ�านวน	189	ราย	(ท่ีมา	:	ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ)	หากพิจารณาจากตวัเลขดงักล่าวแลว้	อาจจะเป็นตวัเลขท่ีไม่มากนกั	แต่ก็
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เป็นตวัเลขท่ีมีนยัส�าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นต่างๆ	 ท่ีส�านกังานต�ารวจแห่งชาติตอ้ง 

รับผดิชอบต่อบุคลากรเหล่าน้ี	นบัแต่กระบวนการคดัเลือก	จดัอบรม	สวสัดิการดา้นต่างๆ	

เห็นไดว้า่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติจะตอ้งสูญเสียงบประมาณไปในจ�านวนท่ีมาก	หากสามารถ

ลดความสูญเสียทั้งบุคลากรเหล่าน้ีรวมทั้งงบประมาณท่ีจะตอ้งจ่ายไปในกระบวนการ 

ใหไ้ดม้าซ่ึงบุคลากรเหลา่น้ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีหรือกระทัง่งบประมาณท่ีส�านกังานต�ารวจจะตอ้ง

สูญเสียไปเพ่ิมเติมในการท่ีจะคดัเลือกบุคลากรอ่ืนมาทดแทนกดี็	แนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถ 

ช่วยลดอตัราการลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายรุาชการของขา้ราชการต�ารวจ	และ 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน	ก็คือการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รให้กบั

ขา้ราชการต�ารวจให้รักในองคก์ร	 ทุ่มเทก�าลงักายและก�าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง 

เตม็ก�าลงัความสามารถ	ใหข้า้ราชการต�ารวจมีความสุขกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย	 ซ่ึงส่ิงท่ี

จะช่วยลดภาระการสูญเสียดงักลา่วขององคก์ร	ประการหน่ึงท่ีองคก์รสามารถรักษาบุคลากร

เหล่าน้ีใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ	มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์ร	

และไม่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายรุาชการ	ก็คือการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร	

นัน่เอง	

	 ผูว้จิยัไดใ้หค้วามสนใจเร่ืองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร	ของขา้ราชการต�ารวจ

ภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	เน่ืองจากขา้ราชการต�ารวจ

ชั้นประทวน	 เป็นขา้ราชการระดบัท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีสัมผสักบัประชาชนและถือว่า

เป็นตน้ธารแห่งกระบวนการยติุธรรม	ในการบริหารจดัการเพ่ือเป้าประสงคใ์นการผดุงไวซ่ึ้ง

ความยติุธรรมและความสงบสุขของสงัคม	ต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	เป็นหน่วยงาน

ท่ีข้ึนตรงต่อต�ารวจภธูรภาค	5	ซ่ึงมีฐานะเป็นกองบญัชาการ	มีจ�านวนก�าลงัพลท่ีอยูใ่นระดบั

ชั้นประทวนทั้งหมด	8,824	นาย	(ท่ีมา:	งานก�าลงัพล	ต�ารวจภธูรภาค	5)	และมีพ้ืนท่ีรับผดิชอบ	

8	จงัหวดัภาคเหนือตอนบน	ประกอบดว้ย	ต�ารวจภธูรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	จงัหวดัเชียงราย	

จงัหวดัเชียงใหม่	จงัหวดัพะเยา	จงัหวดัล�าพนู	จงัหวดัล�าปาง	จงัหวดัแพร่	และต�ารวจภธูร

จงัหวดัน่าน	หากพิจารณาตามความเหมาะสมระหวา่งก�าลงัพลและปริมาณงาน	ปริมาณ

อาชญากรรม	และความรับผดิชอบต่างๆ	ดว้ยภารกิจท่ีต�ารวจภธูรจะตอ้งรับผดิชอบสูงข้ึน	

ปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน	 แต่คงปรากฏขอ้เท็จจริงว่าอตัราส่วนระหว่างประชากรและ 

เจา้หนา้ท่ีต�ารวจภธูรระดบัชั้นประทวนท่ีจะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการป้องกนัปราบปราม

และหรือป้องปราม	 เพ่ือน�าไปสู่การคงไวซ่ึ้งปริมาณจ�านวนคดีท่ีเกิดข้ึนไม่ให้มีจ�านวน 

เพิ่มข้ึนในเชิงปริมาณ	 จึงท�าให้ขอบเขตและอ�านาจและจ�านวนบุคลากรท่ียงัไม่เพียงพอ 

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี	เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพิม่มากข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล	
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อีกทั้งกรอบการวดัประสิทธิภาพการปฏิบติังานแบบการบริหารงานสมยัใหม่	ปรากฏดว้ย 

ตวัช้ีวดัต่างๆ	และงานท่ีถูกมอบหมายให้ปฏิบติัเป็นภารกิจเร่งด่วนซ่ึงอาจจะไม่สามารถ 

คาดเดาไดว้า่ในแต่ละช่วงของเหตุการณ์จะเกิดข้ึนหรือไม่	 เช่น	งานดา้นการควบคุมฝงูชน 

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความขดัแยง้ทางการเมือง	 ท่ีผา่นมาถือไดว้า่เป็นงานท่ีขา้ราชการต�ารวจ

ต้องสุ่มเส่ียงต่อการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอย่างมาก	 แต่บุคลากรขององค์กรหรือจ�านวน

ขา้ราชการต�ารวจท่ีไดรั้บบรรจุอตัราเพ่ิมเติมยงัไม่สมดุลกบัการแกไ้ขปัญหาของสังคม	 

ท่ีส�าคญัปัญหาท่ีเกิดจากกฎหมายและระเบียบท่ีเคร่งครัดจนเกินควร	กระทบถึงภาวะความ 

คล่องตวัของการปฏิบติัหนา้ท่ีและส่งผลกระทบถึงประโยชน์	 ท่ีจะน�าไปสู่ความผาสุก 

ของสงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได	้ปัญหาท่ีเกิดจากการมอบหมายใหข้า้ราชการต�ารวจปฏิบติั

ไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ	ปัญหาความกา้วหนา้ในต�าแหน่งหนา้ท่ี	ปัญหาดา้นสวสัดิการ

ต่างๆ	ตลอดจนปัญหาการบริหารจดัการของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ดงักล่าวมาแลว้อาจจะส่งผล

ท�าใหข้า้ราชการต�ารวจจ�านวนหน่ึง	 เกิดภาวะเครียดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี	และเป็นสาเหตุ

หน่ึงของการตดัสินใจลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ	ท�าให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	 

ส้ินเปลืองงบประมาณในการผลิตก�าลงัทดแทน	ในอตัราค่อนขา้งสูง	ทั้งยงัอาจเป็นสาเหตุ 

ท่ีท�าใหข้า้ราชการต�ารวจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความจ�าเป็นต่อหนา้ท่ี	โดยไม่มีความรู้สึกผกูพนั

กบัองค์กร	 หรือมีความผูกพนัน้อยลง	 ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�างานและกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างาน	กระทัง่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของบุคลากรในองคก์ร	เน่ืองจากภารกิจท่ีขา้ราชการต�ารวจชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูร

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน	ท่ีไดรั้บมอบหมายจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	ถือเป็นเป้าหมาย

ท่ีขา้ราชการต�ารวจภูธรทุกนายจะตอ้งร่วมมือ	 ร่วมใจกนัปฏิบติัให้บรรลุประสิทธิผล 

และมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล

	 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัในฐานะท่ีรับราชการเป็นขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวน

ในสงักดัต�ารวจภธูร	จงัหวดัภาคเหนือตอนบน	 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผกูพนัต่อ

องคก์รของขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	

เพ่ือจะไดท้ราบถึงระดบัความผกูพนัของขา้ราชการต�ารวจภธูรและปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รของขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

โดยมุ่งหวงัให้ผลท่ีจะไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี	ประกอบเป็นแนวทางการบริหารพฒันา 

และก�าหนดยทุธศาสตร์การบริหารของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป
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วตัถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ	 ไดแ้ก่	 ปัจจยัส่วนบุคคล	 

ความพึงพอใจในการท�างาน	การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 การรับรู้ถึงการ

สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	กบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน

	 2.	 เพื่อน�าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รต่อไป

ขอบเขตการวจิยั

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

	 		 1.1		ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร	(ตวัแปรอิสระ)	ไดแ้ก่

	 		 	 1.1.1	 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล	 ประเด็นท่ีศึกษาได้แก่	 อายุ	 รายได	้ 

และอายรุาชการ

	 		 	 1.1.2	 ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท�างาน	 ประเด็นท่ีศึกษาได้แก่	 

ความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร	ความมัน่คงในอาชีพ	 คุณค่าในตนเอง 

ท่ีมีต่อองคก์ร

	 		 	 1.1.3	 ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ประเดน็ท่ีศึกษา

ไดแ้ก่	ความพอประมาณ	ความมีเหตุมีผล	การมีภมิูคุม้กนัท่ีดีในตวั	ความรู้	คุณธรรม

	 		 	 1.1.4	 ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	ประเด็น 

ท่ีศึกษาไดแ้ก่	หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานอยา่งยติุธรรม	การเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บรู้

ข่าวสารขอ้มูล	การรับรู้การก�าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม	

	 		 	 1.1.5	 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	 ประเด็นท่ีศึกษาไดแ้ก่	

โอกาสความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน	ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน	การยอมรับทางสงัคม

และชุมชน	

	 		 1.2		ความผูกพนัต่อองค์กร	 (ตัวแปรตาม)	 ได้แก่	 การใช้ความพยายาม 

อยา่งเต็มท่ีเพ่ือองคก์ร	ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร	ความห่วงใย 

ต่อองคก์ร	การปกป้องศกัด์ิศรีและช่ือเสียงขององคก์ร	ความตอ้งการด�ารงความเป็นสมาชิก

ขององคก์ร	

 2. ขอบเขตด้านพืน้ที่

	 	พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน	ไดแ้ก่	ต�ารวจภธูรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เชียงราย	เชียงใหม่	

พะเยา	ล�าพนู	ล�าปาง	แพร่	และจงัหวดัน่าน
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 3. ขอบเขตด้านประชากร 

	 ขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เชียงราย	

เชียงใหม่	พะเยา	ล�าพนู	ล�าปาง	แพร่	และต�ารวจภธูรจงัหวดัน่าน	ท่ีครองยศตั้งแต่สิบต�ารวจตรี

ถึงดาบต�ารวจ	 และดาบต�ารวจท่ีไดรั้บการเล่ือนต�าแหน่งและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหล	

จ�านวน	8,824	ราย

สมมตฐิาน

 สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล	ไดแ้ก่	อาย	ุอายรุาชการ	รายได	้มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

 สมมตฐิานที ่2 ความพึงพอใจในการท�างาน	การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

การรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	สภาพแวดลอ้มในการท�างาน	มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

วธีิการด�าเนินการวจิยั

	 ขั้นตอนการวิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 และ

เชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)
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 1. การวจิยัเชิงปริมาณ

	 	 1.2.1	ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั	(Population)	คือ	ขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวน

ในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	ล�าพนู	ล�าปาง	แพร่	และ

จงัหวดัน่าน	จ�านวน	8,824	ราย

	 	 1.2.2	กลุ่มตวัอยา่ง	(Sample)	ขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	ล�าพนู	ล�าปาง	แพร่	และต�ารวจภธูรจงัหวดัน่าน	

โดยการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร	Yamanae	(Yamane,	1967)	ท่ีระดบัความเช่ือมัน่	95% 

สัดส่วนความคลาดเคล่ือน	 เท่ากบั	 0.05	 ใชด้งัน้ี	 จ �านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของ

ต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดั	ภาคเหนือตอนบน	ตามตาราง	1นอกจาก

นั้น	ผูว้จิยัยงัไดใ้ชว้ธีิการก�าหนดสดัส่วนของแต่ละจงัหวดั	แยกตามสดัส่วนของประชากร

ในแต่ละสถานีต�ารวจภธูรของจงัหวดันั้นๆ	เช่น	ต�ารวจภธูรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	มีประชากร

ทั้งหมด	 606	 ราย	 สัดส่วนกลุ่มตวัอย่างจ�านวน	 26	 ราย	 ในส่วนของสถานีต�ารวจภูธร 

เมืองแม่ฮ่องสอน	มีประชากรทั้งหมด	115	ราย	ดงันั้นสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั	5	ราย	

ตารางที ่1		แสดงกลุ่มตวัอย่างของต�ารวจภูธรชั้นประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรจงัหวดั	 

ภาคเหนือตอนบน

*ทีม่า:	งานก�าลงัพล	ต�ารวจภธูรภาค	5
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 	 1.2.3		เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั	

	 		 	 	 	 -	 แบบสอบถาม

	 		 	 	 	 -	 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง

	 	 1.2.4	 การสร้างเคร่ืองมือ

	 	 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม	ไดแ้ก่	เพศ	อาย	ุรายได	้อายรุาชการ	สถานภาพสมรส	ระดบัการศึกษา	ยศ	

และจงัหวดัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี	โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ

	 	 ตอนท่ี	 2	 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

ของขา้ราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	 

โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	ถามระดบั

ความคิดเห็น	5	ระดบั	คือ	มากท่ีสุด	มาก	ปานกลาง	นอ้ย	และนอ้ยท่ีสุด

	 5		 หมายถึง	 เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด

	 4		 หมายถึง	 เห็นดว้ยในระดบัมาก

	 3		 หมายถึง	 เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง

	 2		 หมายถึง	 เห็นดว้ยในระดบันอ้ย

	 1		 หมายถึง	 เห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด

 2. แบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์	 

รูปแบบก่ึงโครงสร้างโดยไดส้ัมภาษณ์ขา้ราชการต�ารวจภูธรระดบัชั้นประทวน	รวมทั้ง

ขา้ราชการต�ารวจชั้นประทวนท่ีไดรั้บการเล่ือนไหลต�าแหน่งและเล่ือนยศ	ประเดน็ท่ีสมัภาษณ์	

ไดแ้ก่	 ความพึงพอใจในการท�างาน	การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 การรับรู้ 

ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	สภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์ร	สาเหตุท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีจนใกลเ้กษียณและเกษียณอายรุาชการ	โดยใชว้ธีิสมัภาษณ์

เชิงลึก	(In-depth	Interview)	เป็นรายบุคคล	จงัหวดัละ	2	ราย	รวมทั้งหมด	จ�านวน	16	ราย	

ซ่ึงขา้ราชการต�ารวจกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว	 จะด�ารงยศ	 ร้อยต�ารวจตรี	 และร้อยต�ารวจโท	

เน่ืองจากเป็นโครงการของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติท่ีตอ้งการสร้างขวญัและก�าลงัใจ	 

ปูนบ�าเหน็จแก่ขา้ราชการต�ารวจชั้นประทวนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีและสร้างคุณูปการให้กบั 

ทางราชการ	โดยวิธีการเล่ือนไหลยศใหก้บัขา้ราชการต�ารวจท่ีด�ารงยศ	ดาบต�ารวจ	และ

มีอาย	ุ53	ปีบริบูรณ์	เป็น	ร้อยต�ารวจตรี	และร้อยต�ารวจโท	ตามล�าดบั	จึงท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีสมัภาษณ์จ�าตอ้งเป็นขา้ราชการต�ารวจท่ีด�ารงยศดงักล่าว	(กลุ่มตวัอยา่งจึงมิใช่ขา้ราชการ

ต�ารวจท่ีได้รับการบรรจุและเล่ือนยศมาจากการสอบคดัเลือกเป็นขา้ราชการต�ารวจ 

ชั้นสัญญาบตัร	ตามกระบวนการและวิธีการของส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ)	 และไดน้�า 

ผลท่ีไดรั้บจากการสมัภาษณ์มาสรุปผลต่อไป
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

 3.การหาคุณภาพเคร่ืองมอื

  เม่ือสร้างแบบสอบถามแลว้	ผูว้จิยัจะน�าแบบสอบถามไปหาความตรงเชิงเน้ือหา	

(Content	Validity)	 และความตรงเชิงโครงสร้าง	 (Construct	Validity)	 โดยใชสู้ตร	 IOC	

(สุวมิล	ติรกานนัท,์	2543)	เพ่ือใหป้ระเดน็ค�าถามในแบบสอบถามแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของเร่ืองท่ีศึกษา	ตรวจดูเน้ือหา	ภาษา	ความชดัเจนของค�าถาม

วา่ตรงประเด็นแต่ละดา้นหรือไม่	และมีความเป็นปรนยัมากนอ้ยเพียงใด	 และขอ้ค�าถาม

แต่ละขอ้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั	ผูว้จิยัน�าเคร่ืองมือใหผู้ท้รงคุณวฒิุช่วยตรวจและ

ปรับแกแ้ต่ละประเด็นเพ่ือใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได	้ โดยน�าผลการตรวจ

เคร่ืองมือของผูท้รงคุณวฒิุแต่ละท่านมารวมกนัค�านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา	หลงัจาก 

ไดป้รับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือการวิจยัตามค�าแนะน�าของผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือตรวจเคร่ืองมือ 

ถึงความตรงตามเน้ือหาแล้ว	 ผู ้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปทดสอบเคร่ืองมือกับ 

กลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง	แต่มีลกัษณะประชากรเหมือนกนั	จ�านวน	30	ราย	เพื่อ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	Validity)	ผลการทดสอบโดยใช	้Confirmatory	

Factor	Analysis	 :	CFA	ไดค่้า	Factor	Loading	 เกินกวา่	 0.4	 (Hair	 et	 al.,2006)	โดยมีค่า 

อยูร่ะหวา่ง	0.496	–	0.966	แสดงใหเ้ห็นวา่เคร่ืองมือท่ีใชมี้ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง	และ

ผูว้จิยัไดท้ดสอบเพื่อหาความเช่ือมัน่	(Reliability)	ตามแนวคิดของครอนบาค	(Cronbach)	

โดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา	 ( 	 –	 Coefficient)	 ไดผ้ลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ 

อยูร่ะหวา่ง	0.787	–	0.901	แสดงใหเ้ห็นวา่เคร่ืองมือในการจดัเกบ็ขอ้มูลสามารถน�าไปใชไ้ด้

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

		 การด�าเนินการเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการจดัเกบ็

ขอ้มูลคือ	แบบสอบถามและไดท้�าการวเิคราะห์ขอ้มูลพร้อมสรุปผล	ดว้ยขั้นตอนการจดัเกบ็

รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี

	 1.	 จดัท�าหนงัสือขออนุญาตด�าเนินการเพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลจากมหาวทิยาลยันอร์ท-

เชียงใหม่	ถึงผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	เพ่ือขออนุญาตจดัเกบ็ขอ้มูล

	 2.	 ผูว้จิยัประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละสถานีต�ารวจท่ีสงักดัต�ารวจภธูร

จงัหวดัภาคเหนือตอนบนเพ่ือขอความร่วมมือให้ขา้ราชการต�ารวจชั้นประทวนท่ีเป็น 

กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม

	 3.	 ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงัสถานีต�ารวจท่ีสังกดัต�ารวจภูธร

จงัหวดัภาคเหนือตอนบน	 ซ่ึงไดจ้ดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน	 383	 ชุด	 

และไดรั้บการตอบแบบสอบถามกลบัมาและน�ามาวิเคราะห์ทางสถิติจ�านวน	 365	 ชุด	 

คิดเป็นร้อยละ	95.30
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 5. สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล (Statistics Analysis)

	 	 5.1	 สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ไดแ้ก่	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	ร้อยละ	

	 		 5.2	 การวเิคราะห์ขอ้มูล	ผูว้จิยัใช	้Multiple	Regression	Analysis	ในการวเิคราะห์

ขอ้มูลสมการ	การวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ	(Multiple	Regression	Analysis	OLS)	ดงัน้ี

 6. ท�าการสัมภาษณ์ในเชิงลกึ	(In-depth	Interview)	กบัขา้ราชการต�ารวจกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใกลเ้กษียณอายุราชการและปฏิบติัหน้าท่ีจนกระทัง่เกษียณอายุราชการ	

จงัหวดัละ	2	ราย	รวม	16	ราย	ถึงปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีจนใกลเ้กษียณ

และจนกระทัง่เกษียณอายรุาชการ	ประกอบดว้ย	 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	

การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	 

สภาพแวดลอ้มในการท�างานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร

ผลการวจิยั 

	 ผูว้จิยัไดท้ �าการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ	(Multiple	Regression 

Analysis)	เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี	1		

ตารางที ่2		ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร

***	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01	**มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05
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	 จากตารางท่ี	 2	พบว่า	 ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนัอาจเกิดปัญหา	

Multicollinearity	ดงันั้น	ผูว้จิยัจึงท�าการทดสอบ	Multicollinearity	โดยดูจากค่า	VIF	ปรากฏวา่ 

ค่า	VIF	ของตวัแปรอิสระ	ความพึงพอใจในการท�างาน	การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียง	และการรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	มีค่าระหวา่ง	1.271	–	3.293	ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกวา่	10	แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัแต่ไม่มีนยัยะส�าคญั	อยา่งไรกต็าม

ตวัแปรอาย	ุรายได	้มีค่าระหวา่ง	6.063	–	6.136	ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่	10	จึงสรุปไดว้า่จากการทดสอบ

ไม่พบปัญหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ	(Multicollinearity)	

 

ตารางที ่3	 การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธ์ิถดถอย	กบัความผกูพนัต่อองคก์รของ

ขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน

	***	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.01	**มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

	 จากตารางท่ี	 3	สามารถสร้างสมการพยากรณ์ของความผกูพนัต่อองคก์รไดด้งัน้ี	

ความผกูพนัขององคก์ร	=	0.195	+	0.273	ความพึงพอใจในการท�างาน	+	0.446	การปฏิบติั

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	+	0.181	การรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	จากสมการ

ขา้งตน้สามารถอธิบายไดว้า่	ถา้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติสร้างความพึงพอใจในการท�างานให้

กบัขา้ราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรจงัภาคเหนือตอนบน	 จะมี 

ผลท�าใหร้ะดบัความผกูผนัต่อองคก์รเกิดข้ึน	 ( 	=	0.273	 ;	 p<	0.01)	 เม่ือพิจารณารายดา้น	 

พบวา่	 ความคิดเห็นดา้นคุณค่าในตนเองท่ีมีต่อองคก์รจะอยู่ในระดบัมาก	ท�าให้เห็นว่า

ขา้ราชการต�ารวจชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	มีความรู้สึกภมิูใจ

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร	 มีความสุขกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและภูมิใจกบังานท่ีได้

ปฏิบติั	 ส่วนดา้นความคาดหวงัท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร	 และดา้นความมัน่คง 
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ในอาชีพท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัปานกลาง	และหากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติส่งเสริมการปฏิบติั

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บัขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูร

จงัหวดัภาคเหนือตอนบนเพ่ิมข้ึน	 จะมีผลท�าให้ระดบัของความผกูพนัต่อองคก์รเกิดข้ึน	 

( 	=	0.446;	p<	0.01)	เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นความพอประมาณ	ดา้นความมีเหตุมีผล	

ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั	ดา้นความรู้	 และดา้นความมีคุณธรรมในระดบัมากทั้งหมด	 

ในขณะเดียวกนัหากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติสร้างการรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบั

บญัชาใหก้บัขา้ราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรจงัภาคเหนือตอนบน

เพิม่ข้ึน	จะมีผลท�าใหร้ะดบัความผกูพนัต่อองคก์รเพิม่ข้ึน	( 	=	0.181	;	p<	0.01)	เม่ือพิจารณา 

เป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง	ทั้งดา้นหลกัธรรมภิบาลในการบริหารงาน 

อยา่งยติุธรรม	ดา้นการเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บรู้ข่าวสารขอ้มูล	และดา้นการรับรู้การก�าหนด

ผลตอบแทน

	 นอกจากนั้น	 ผูว้ิจยัไดท้ �าการสัมภาษณ์เชิงลึกขา้ราชการต�ารวจชั้นประทวน 

ท่ีรับราชการกระทัง่ใกลเ้กษียณอายรุาชการและเกษียณอายรุาชการไปแลว้	ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง	

เป็นขา้ราชการต�ารวจท่ีไดรั้บการเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลจากขา้ราชการต�ารวจชั้นยศ	 

ดาบต�ารวจท่ีมีอายคุรบ	53	ปีบริบูรณ์	ไม่อยูใ่นระหวา่งถกูด�าเนินคดีอาญาหรือด�าเนินการ

ทางวินยั	 ให้ไดรั้บการเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเป็นร้อยต�ารวจตรี	 และสามารถเล่ือนยศ 

ถึงร้อยต�ารวจเอก	เพื่อเป็นขวญัและก�าลงัใจ	แก่ขา้ราชการต�ารวจ	(ไม่ไดผ้า่นกระบวนการ

คดัสรรจากการสอบตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการต�ารวจก�าหนด)	 เพ่ือให้ไดข้อ้มูล 

เชิงคุณภาพ	โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	 ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น 

ของตวัแปรอิสระดงัน้ี	 ความพึงพอใจในการท�างาน	 การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียง	การรับรู้ถึงการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	 และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	 

ถึงปัจจยัท่ีส่งผลท�าใหป้ฏิบติัราชการจนกระทัง่เกือบเกษียณอายแุละจนเกษียณอายรุาชการ	

โดยผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ขา้ราชการต�ารวจกลุ่มดงักล่าว	จากทั้งหมด	8	จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

รวมทั้งส้ิน	16	ราย	ดงัน้ี

	 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ขา้ราชการต�ารวจ 

กลุ่มตวัอยา่ง	พบวา่	มีขา้ราชการต�ารวจจ�านวน	15	ราย	จากทั้งหมด	16	ราย	คิดเป็นร้อยละ	93.75 

ท่ีมีผลของการสมัภาษณ์เชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ร	ในดา้น	มีความภมิูใจในศกัด์ิศรี

ความเป็นขา้ราชการต�ารวจ	 ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างกนัในการ 

แกไ้ขปัญหา	หากไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ยกเ็พียงเป็นการหมุนเวยีนภายในจงัหวดัท�าใหป้ฏิบติั

หนา้ท่ีอยูใ่กลภ้มิูล�าเนาสามารถดูแลครอบครัวได	้ส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงตามความถนดั 
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ทั้งยงัไดรั้บการจดัสรรบา้นพกัอาศยัเป็นสวสัดิการ	เม่ือประสบปัญหาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์

ในการท�างานผูบ้งัคบับญัชาสามารถจดัหาเพ่ือสนบัสนุนไดท้นัท่วงทีซ่ึงผลการสมัภาษณ์

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท�างาน	 ส่งผลต่อ 

ความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรภาคเหนือ

ตอนบน	อยูใ่นล�าดบัท่ี	2	(	ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย	=	0.273)

	 ปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ขา้ราชการ

ต�ารวจกลุ่มตวัอยา่ง	พบวา่	มีขา้ราชการต�ารวจจ�านวน	16	ราย	คิดเป็น	100	%	ท่ีใหส้มัภาษณ์

มีผลเชิงบวกว่า	 ขา้ราชการต�ารวจเป็นอาชีพท่ีรายได้ต่อเดือนไม่มากเฉกเช่นกบัการ 

ประกอบอาชีพอ่ืน	ท�าใหม้กัประสบปัญหาดา้นการบริหารและจดัการดา้นการเงินอยูบ่่อยๆ	 

การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางท่ีดีต่อการใช้เป็นกรอบใน 

การด�าเนินชีวติทั้งในดา้นหนา้ท่ีการงานและดา้นครอบครัว	ไม่วา่จะเป็นการยดึถือแนวทาง 

พออยูพ่อกิน	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	 ยดึถือหลกัคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังานและการบริหาร

ครอบครัว	ปลกูพืชผกัสวนครัว	ประกอบอาชีพเสริม	 เช่น	ปลกูผกัปลอดสารพิษจ�าหน่าย	

และเพาะเห็ดนางฟ้ารวมทั้งประกอบอาชีพเขียงหมูถูกกฎหมาย	กระทัง่ในองคก์รหากมี

วสัดุอุปกรณ์ส�านกังานใดท่ีช�ารุดแต่พอท่ีจะสามารถซ่อมแซมให้ใชก้ารได	้ก็จะช่วยกนั

แกไ้ขเพื่อประหยดังบประมาณ	โดยผลการสมัภาษณ์สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงปริมาณ

ท่ีปัจจยัดา้นการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 

ของขา้ราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

อยูใ่นล�าดบัท่ี	1	(ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย	=	0.446)

	 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผูบ้ ังคบับัญชา	 ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์

ขา้ราชการต�ารวจกลุ่มตวัอยา่ง	พบว่ามีขา้ราชการต�ารวจจ�านวน	 16	 ราย	 คิดเป็น	 100%	 

ใหส้มัภาษณ์เชิงบวกวา่	ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา	ใหไ้ดรั้บการศึกษา

หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความรู้	วสิยัทศัน	์ตลอดจนการน�าองคค์วามรู้กลบัมาพฒันาองคก์ร 

การรับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ	ประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม�่าเสมอ	

หากมีปัญหาในการปฏิบติัหน้าท่ีก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 

ในการแกไ้ขปัญหา	ไดรั้บแจง้เก่ียวกบัเบ้ียเล้ียงตลอดจนค่าตอบแทนต่างๆ	นอกเหนือจาก

เงินเดือน	ทั้งยงัรับรู้ถึงการสนบัสนุนดา้นการพิจารณาความดีความชอบเล่ือนขั้นเงินเดือน

ในกรณีพิเศษ	และการพิจารณาคดัสรรการรับรางวลัขา้ราชการต�ารวจดีเด่น	 อีกดว้ย	 ซ่ึงผล 

การสมัภาษณ์สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงปริมาณ	ท่ีปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงการสนบัสนุนจาก 

ผูบ้งัคบับญัชา	 ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวน 

ในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบนอยูใ่นล�าดบัท่ี	3	(ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย	=	0.181)	
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	 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ขา้ราชการต�ารวจ 

กลุ่มตวัอยา่ง	พบวา่	มีขา้ราชการต�ารวจจ�านวน	8	ราย	จากทั้งหมด	16	ราย	คิดเป็นร้อยละ	50	 

ให้สัมภาษณ์เชิงผกผนัว่า	 การปฏิบติัหนา้ท่ียงัประสบปัญหาดา้นการสนบัสนุนอุปกรณ์

เก่ียวกบัการป้องกนัความปลอดภยัยงัไม่เพียงพอ	สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานเช่น	 

ห้องท�างานไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ	 เพ่ือบรรเทาผลกระทบของสภาวะอากาศในปัจจุบนั	

ปัญหาการขาดแคลนดา้นยานพาหนะ	น�้ ามนัเช้ือเพลิง	ตลอดจนเบ้ียเล้ียงท่ีสนบัสนุนการ

ปฏิบติัภารกิจพิเศษนอกเหนือจากหนา้ท่ีปกติ	ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุน

ในการปรับปรุงภมิูทศันข์องสถานท่ีปฏิบติังาน	ซ่ึงผลการสมัภาษณ์สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

เชิงปริมาณ	ท่ีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	ไม่ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

ขา้ราชการต�ารวจภธูรชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรภาคเหนือตอนบน	(P	–	Value	=	0.861)

	 นอกจากนั้น	 ผูว้ิจยัได้น�าผลการวิจยัไปเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือพิจารณา 

น�าไปประกอบการก�าหนดยทุธศาสตร์และนโยบายในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

แก่ขา้ราชการต�ารวจ	ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี	2

อภปิรายผล

	 การวจิยั	 เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร	ของขา้ราชการต�ารวจภธูร

ชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี

 1. ข้าราชการต�ารวจช้ันประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท�างาน	ดา้นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	

และหากพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่	ความคิดเห็นดา้นคุณค่าในตนเองท่ีมีต่อองคก์ร	จะอยู่

ในระดบัมาก	และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร	ท�าใหเ้ห็นวา่ขา้ราชการ

ต�ารวจชั้นประทวนในสงักดัต�ารวจภธูรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	มีความรู้สึกภมิูใจท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์ร	 มีความสุขกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและภูมิใจกบังานท่ีไดป้ฏิบติั	 

เป็นความผกูพนัดา้นความรู้สึก	(Affective	Commitment)	ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร	

เป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบแทนในส่ิงท่ีบุคลากรไดรั้บจากองคก์ร	แสดงออกในรูป

ของความจงรักภกัดี	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	Allen	and	Meyer	(1990	:	1	-	18)	และ

งานวจิยัของ	รุจี	อุศศิลป์ศกัด์ิ,	2546	)	ท่ีพบวา่	ภาวะทางจิตใจ	ของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร	เป็น

ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจ	เป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในองคก์ร 

ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี	 จะเป็นผูท่ี้ทุ่มเทความพยายามในการท�างานเพ่ือองคก์ร	นอกจากนั้น 

ยงัแสดงออกดว้ยพฤติกรรมท่ีคงเสน้คงวาในการท�างาน	เช่น	ไม่โยกยา้ย	เปล่ียนแปลงท่ีท�างาน	

พยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพไว	้และมีความจงรักภกัดีเตม็ใจท่ีจะอุทิศตนใหก้บัองคก์ร
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 2. มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากทั้งหมดและมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร	ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ	ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเฉพาะดา้นความจ�าเป็นและเป็นไปตามภาระ

หนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบดว้ยงบประมาณซ่ึงเพียงพอใชบ้ริหารจดัการในภาพรวม	 จึงท�าให้

ขา้ราชการต�ารวจตระหนักในปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างดีกอปรกบัได้รับการบ่มเพาะ	 

ความอดทนและความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและประชาชนตลอดจนประเทศชาติ	ด�ารงชีวติ

ดว้ยความประหยดั	 ทั้งยงัยึดมัน่ในการครองตน	ครองงาน	 ให้มีทั้งความพอประมาณ	 
ความมีเหตุมีผล	 มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั	 มีการพฒันาความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม	 

เพ่ือท่ีจะเป็นขา้ราชการท่ีดี	พออยู	่ พอกิน	สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ของ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช	อนัประกอบดว้ย	3	ห่วง	ความพอประมาณ	

ความพอดี	ท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป	โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น	ความมีเหตุมีผล

และ	2	 เง่ือนไข	กล่าวคือ	 เง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม	ทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ	พชัรี	ปานแกว้	(2014	:	1	–	22	)	ซ่ึงพบวา่	ทศันคติต่อหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมของการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและสงัคม	รวมทั้ง

งานวจิยัของ	กงัวาน	ยอดวศิิษฎศ์กัด์ิ	(2014:	1–10)	ท่ีไดท้ �าการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัการสร้าง

ความผกูพนัของพนกังาน	โดยแนวคิดองคก์รแห่งความสุขในคน	Gen–Y	พบวา่	ผูบ้ริหาร

จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการสร้างความผูกพนัของบุคลากร	 ซ่ึงประกอบดว้ย  

การสร้างความสุข	8	ประการ	ไดแ้ก่	ความสุขทางกาย	น�้าใจงาม	ทางสายกลาง	การพฒันาสมอง	

ศาสนาและศีลธรรม	ปลอดหน้ี	 การสร้างความสุขจาการมีครอบครัวท่ีดี	 และความสุข 

ท่ีเกิดจากสงัคม	

 3. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	และมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร	

สะทอ้นให้เห็นว่า	 องคก์รและผูบ้งัคบับญัชา	 เปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์รไดรั้บรู้	 

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน	 อีกทั้งให้มี 

ความเช่ือมโยงกบังานท่ีปฏิบติั	ดูแลความเป็นอยู	่สวสัดิการท่ีควรไดรั้บอยา่งเหมาะสมกบั

สมัมาอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ	

Zachratos,	Barling	และ	Iverson	(2005	:	77	–	93)	ไดก้ล่าววา่	เม่ือองคก์รไดใ้หร้างวลัส่ิงตอบแทน

เพ่ือเพิม่ความพยายาม	ในการท�างาน	จะท�าใหพ้นกังานตระหนกัถึงการสร้างมูลคา่เพ่ิม	แรงจูงใจ 

และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานให้ดีข้ึน	 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	Krishnan	 และ	Mary	 

(2012	:	1	–	13)	พบวา่การท่ีองคส์ามารถท�าใหพ้นกังานรับรู้ถึงการไดรั้บสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆ 
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จะท�าใหพ้นกังานรู้สึกถึงความสุขสบายและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ	ส่งผลใหพ้นกังานเหล่านั้น

ปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 4. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดบัปานกลาง	 แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร	 ไม่ว่าจะเป็น 

ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการท�างาน	การยอมรับทางสังคมและชุมชน	และหากมอง 

ในดา้นการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์	ท่ีช่วยเพ่ิมความปลอดภยัในการปฏิบติังานดว้ยแลว้	อยูใ่น

ระดบันอ้ย	สะทอ้นใหเ้ห็นวา่	ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างาน	เป็นปัจจยัท่ีองคก์รและ

ผูบ้งัคบับญัชาควรเร่งการปรับปรุง	พฒันา	เพื่อสร้างแรงปรารถนาใหก้บัขา้ราชการต�ารวจ	

ท่ีมีความคาดหวงัว่าองค์กรจะมีความพร้อมของสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการปฏิบติังาน	 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	Abdullah	and	Ramay	(2011:	89–102	)	ท่ีกล่าววา่	สภาพแวดลอ้ม 

ในการท�างานมีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองของบรรยากาศในการท�างาน	 ท่ีจะท�าใหพ้นกังาน

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี	การท่ีบุคคลไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในองคก์รนั้น	ยอ่มเกิด 

จากความตอ้งการและความคาดหวงัถึงสภาพท่ีเอ้ืออ�านวยในการท�างานและท�าให้เกิด 

ความพึงพอใจข้ึนได้	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของส่ิงอ�านวยความสะดวก	 ความปลอดภยั 

ในการท�างาน	เพราะเป็นส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการ

ข้อเสนอแนะ

 1.ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี	พบวา่	 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความผกูพนั 

ต่อองคก์รของขา้ราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรภาคเหนือตอนบน	

ประกอบดว้ย	การปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด	เท่ากบั	0.446	

รองลงมาคือ	ความพึงพอใจในการท�างาน	 เท่ากบั	 0.273	และล�าดบัสุดทา้ยคือ	การรับรู้ 

การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	เท่ากบั	0.181

		 	 ดังนั้ นหากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต้องการสร้างความผูกพนัต่อองค์กร 

ให้กบัขา้ราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวนในสังกดัต�ารวจภูธรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

เพิ่มมากข้ึน	ควรส่งเสริมการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	สร้างความพึงพอใจ 

ในการท�างาน	และสร้างการรับรู้การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา	เพิ่มข้ึน	
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 2.ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป

	 ควรมีการศึกษาวจิยั	เปรียบเทียบระหวา่งขา้ราชการต�ารวจชั้นประทวนในสงักดั

ต�ารวจภธูรในแต่ละภาควา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัขององคก์ร	

เน่ืองจากในการวจิยัในคร้ังน้ี	บริบทของงานวจิยั	ศึกษาเพียงขา้ราชการต�ารวจภธูรในสงักดั

ต�ารวจภูธรจงัหวดัภาคเหนือตอนบน	 ซ่ึงหากศึกษาปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์	หรือถ่ินท่ีอยู	่

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน	จะท�าใหก้ารวจิยักวา้งข้ึน	ท�าใหเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์รมากข้ึน	รวมทั้ง

ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มตวัอยา่งขา้ราชการต�ารวจทั้งประเทศและทุกหน่วยของสังกดั	 เช่น	

ขา้ราชการต�ารวจตระเวนชายแดน	ขา้ราชการต�ารวจชั้นสญัญาบตัร	ขา้ราชการต�ารวจภธูร

ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประจ�าต�ารวจภูธรภาคต่างๆ	 เพ่ือให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีเหมาะสม	และน�าไป 

ปรับใชใ้นการก�าหนดยุทธศาสตร์	 ให้เป็นรูปธรรมอยา่งเร่งด่วน	ควรศึกษาเชิงคุณภาพ 

และเพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างประชากรให้มากข้ึน	 เพ่ือการกระจายของข้อมูลและ 

ผลการวจิยัท่ีไดรั้บหลากหลายมากข้ึน
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