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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนา รวมถึงศึกษา
เรื่องราวพฤติกรรมของมนุษย์ของบุคลากรในองค์การ และเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการเสรมิสร้างและเพิ่มพูนให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่จะให้บุคลากรกรมการศาสนามีความรัก มีความ
สามัคคี และความพึงพอใจท่ีจะร่วมปฏิบัติงานต่อไป โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่าสิ่งทีจ่ะ
ท าให้บุคลากรกรมการศาสนาเกิดความผูกพันกับองค์การนั้นควรจะต้องสร้างจิตส านึกปลูกฝังสร้างด้านคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างค่านิยมและทศันคติที่ดี รวมถึงผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับการปฏบิัติงาน และร่วมการประชุมเพื่อก าหนดนโยบายตามความเหมาะสมอย่างมีขอบเขต และให้
บุคลากรไดม้ีโอกาสไดเ้สนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์และเพือ่องค์การจะได้รับทราบปัญหา เพือ่จะได้น า
ข้อมูลที่ไดม้าเป็นประโยชน์ในการน ามาแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนา และพัฒนาทักษะ  
มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสมัพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผูบ้ริหาร หรือประสบการร่วมกันเพือ่ให้เกิดความ
สามัคครีะหว่างบุคลากรภายในกรมการศาสนาด้วยกัน โดยเฉพาะความพึงพอใจในงานท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ  อาทิ 
เช่น โอกาสการการเลื่อนต าแหน่ง โอกาสในการบรรจุเข้ารับราชการ โบนัส สวสัดิการต่างๆ ท้ังที่เป็นตวัเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งจะน าไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ นอกจากน้ีองค์การสามารถน าข้อมลูที่ท าการสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้างมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการปรับปรุงแนวทางและวิธีการในการท างานต่างๆ สภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบัติงาน และปัจจัยอื่นๆเกี่ยวขอ้งกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การให้แกบุ่คลากรต่อไป  

ค าส าคัญ:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การ, กรมการศาสนา 

บทน า 
 ด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากความ 
ผันผวนของเศรษฐกิจ สถานการณท์างการเมืองขาดความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้ ในแตล่ะองค์กรต้องมีการปรับเปลีย่นนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสง่ผลกระทบให้เกิดทั้งทางบวก และทางลบต่อ
องค์กร โดยผลกระทบทางบวกเช่น องค์การสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ บุคลากรมีความ 

กระตือรือร้นในการปฏบิัติงานมากข้ึน แต่ผลกระทบด้านลบ เช่น บคุลากรอาจมีความกดดัน และรูส้ึกไม่ดตี่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในทางลบนี้เองส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองคก์ารลดลงเรื่อยๆ และเมื่อมีโอกาสที่ดีกว่าก็จะ
ย้าย หรือลาออกไปสู่องค์กรอื่นท่ีมคีวามก้าวหน้ากว่าและผลจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมยังท าให้อัตราค่าตอบแทนของภาคธุรกิจเอกชนขยายจ านวนอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดปัญหาสมองไหลในภาค
ราชการ  
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 ความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) เป็นพฤตกิรรมรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกมาของ
สมาชิกในรูปแบบของความสม่ าเสมอของพฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์การ ความพึงพอใจของ
สมาชิก และเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ขององค์การทั่วไป หากสมาชิกขาดความรูส้ึกผูกพันต่อองค์การ ผลทีต่ามมาคือ 
ความสญูเสยีขององค์การในรูปแบบต่างๆ อาจเป็นในรูปแบบของทรพัยากรบุคคล ขวัญก าลังใจพนักงาน 
ค่าตอบแทน การลดลงของประสทิธิผลการท างาน  การเสียเวลาคดัเลือก ด้านระบบงาน และฝึกอบรมบุคลากรใหม่ 
ซึ่งองค์การจ าเป็นท่ีจะต้องหาแนวทางการแก้ไขเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและเพิม่คุณภาพชีวิตในการท างานให้กับ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีก าลังกาย ก าลังใจในการปฏิบตัิหน้าที่ สรา้งความรักความผูกพันต่อองค์การ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนบรรลเุป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ้
 ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้พนักงานรู้สึกได้วา่องค์การได้ให้
ความส าคญักับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน การเรียนรู้และการเข้าถึงความต้องการของพนักงานในองค์การ การสร้างความ
พึงพอใจในการท างานและความผกูพันต่อองค์การ เป็นวิธีหน่ึงในการธ ารงรักษาทรัพยากรอันมีค่าขององค์การ  
โดยให้พนักงานอยู่ในองค์การอย่างมีความสุข มีความรูส้ึกและมีจิตใจที่อยากปฏิบัติงานกับองค์การด้วยความเตม็ใจ 
จะท าใหเ้จ้าหน้าท่ีเกิดความกระตอืรือร้นและทุม่เทความรู้ความสามารถในอันท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวพนักงานและองค์การอย่างยั่งยืน 
 การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้นั้นหน่วยงานต้องเปลี่ยนแนวความคดิให้พนักงานในทุก
ระดับมีทัศนคติเชิงบวก เพราะจะมีส่วนช่วยให้คนท างานมีความรู้สกึท่ีดีเมื่อได้รับผลกระทบทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ โดยกระบวนการสรา้งความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์การต้องเริม่จากการจัดการระบบบริหาร
คนภายใน ซึ่งต้องมีการก าหนดเครื่องมือวัดความผูกพันของพนักงานให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพจรงิๆ เพราะ
หลายครั้งท่ีเครื่องมือเหล่านั้นมีความผิดพลาดส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานท่ีมีความทุ่มเทอยู่เดิมให้ลด
ประสิทธิภาพการท างานลง ขณะเดียวกันต้องสรุปประเด็นความส าเร็จที่ไดจ้ากการแก้ปญัหาด้วยการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ โดยต้องจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ เช่น ระดับกลุ่มภายในองค์กรหรือข้อมูลระดบัองค์การในแต่ละแผนก 
การสร้างความผูกพันให้กับพนักงานต้องเริ่มต้นท่ีการคัดเลือกคนท่ีมคีวามสามารถเหมาะสมกับงานท่ีท า เนื่องจาก
ปัญหาที่ผ่านมาหลายองค์การไม่มกีระบวนการคดัเลือกอย่างเหมาะสมท าให้พนักงานพอท าไปได้สักพักก็เริ่มเบื่อ 
เพราะเป็นงานท่ีตนไม่ถนดั ซึ่งจะเป็นตัวบัน่ทอนประสิทธิภาพของคนท างาน ขณะเดียวกันองค์การต้องมีการสื่อสาร
ที่ชัดเจนว่าหน่วยงานต้องการประสิทธิภาพการท างานอย่างไรในตัวของพนักงาน ซึ่งจะเป็นการสื่อสารความคาดหวัง
ให้บุคลากรไดร้ับรู้ตลอดจนต้องมผีู้ที่สามารถให้ค าแนะน าที่อาจเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา
ให้กับพนักงานเพื่อถ่ายทอด และแลกเปลีย่นความรู้การท างานระหว่างกัน ซึ่งการออกแบบส ารวจความผูกพันต่อ
องค์การเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีหน่วยงานต้องมีการประเมินอยูเ่ป็นประจ า 
 การที่องค์การจะได้คนดีมีคณุภาพเข้าท างานในองค์การจะต้องใช้ทุนทรัพย์และสูญเสียเวลาจ านวนมาก 
นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา คัดเลอืก บรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญตลอดจนทักษะที่ดีที่จะเปน็ ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของบุคคลนั้น และเป็นประโยชน์ต่อการที่จะท าให้
องค์การ สามารถบรรลุภารกิจได้ ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการลงทุนขององค์การ ทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่งที่
องค์การจะต้องค านึงถึงอยูเ่สมอกค็ือท าอย่างไรจึงจะสรรหาคนดมีีฝมีือมาอยู่กับองค์การ และเมื่อได้มาแล้วจะท า
อยา่งไรจึงจะพัฒนาเขาให้ดีขึ้น พร้อมท้ังจูงใจ ให้เขาอุทิศก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปญัญาให้แกง่านท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อใหไ้ด ้งานท่ีมีประสทิธิภาพสูงสุด และบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ และท าอยา่งไรจึงจะ
รักษาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ไว้กบองค์การให้ยาวนานทีสุ่ด ดว้ยเหตผุลนี้การศึกษาความผูกพันต่อองค์การจึง
เป็นสิ่งที่ผู้บรหิารหรือนักวิชาการหันมาให้ความสนใจกันมาก ด้วยเหตุผลทีส่ าคญัคือความผูกพันต่อองค์การมีส่วน
เกี่ยวข้องอยา่งมากต่อการลาออกจากงาน หรือเปลีย่นงาน การขาดงาน และการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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 ดังนั้น สิ่งที่องค์การต่างๆ จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคณุภาพให้อยู่กับองค์การได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
สร้างแรงจูงใจ เจตคติที่ดตี่อองค์การ และความผูกพันท่ีดตี่อองค์การ  ซึ่งถือเป็นการท าให้สมาชิกในองค์การเกิดการ
พัฒนาและองค์การกลายเป็นองคก์ารที่เข็มแข็ง แต่อย่างไรก็ดีการพฒันาบุคลากรใหเ้พียงทักษะความรู้คงจะเป็นการ
เพียงพอต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ หากขาดสิ่งที่เรยีกกันว่าความผูกพันต่อองค์การ ซึง่เมื่อบุคลากร
ได้รับผลตอบแทนท่ีดีก็จะท าใหเ้กดิแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งข้ึน โดยจะท าอย่างไรที่จะเสริมสร้างความผูกพัน
ให้แก่บุคลากรภายในองค์การ  

 จากสภาพการณด์ังกล่าว ท าให้ผู้วจิัยมีแนวคิดที่จะวิจัยในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรกรมการศาสนา รวมถึงศกึษาเรื่องราวพฤติกรรมของมนุษยข์องบุคลากรในองค์การ และเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการเสริมสร้างและเพิม่พูนให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวท่ีจะให้
บุคลากรกรมการศาสนามีความรัก มีความสามัคคี และความพึงพอใจท่ีจะร่วมปฏิบัติงานต่อไป “คนเปน็ปัจจัยส าคญั
ที่สุดในการบริหาร”โดยเหตผุลที่ว่า คนเป็นผู้ควบคมุและก าหนดปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท้ังหมดในองค์การ ไม่ว่าปัจจัยอื่นๆ 
นัน้มีความส าคัญมากน้อยต่อองคก์ารอย่างไร เช่น ปัจจัยในด้านทุนทรัพย์ วิธีการบริหารงานวัตถุประสงค์ หรือ
เครื่องจักรใช้ในการท างาน โดยหากว่า “คน” ก าหนดทรัพยากรหรือปัจจัยส่วนอ่ืนๆ ไดด้ี การบรหิารกจ็ะมี
ประสิทธิภาพดีได้  (ชลิดา ศรมณี 2561, หน้า 27)   

 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมลูจากเอกสาร 

ทางวิชาการ แนวทางการด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงานโครงการ วารสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน 

การวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบตัิ ระเบยีบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ

ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การ 

 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์ 

แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview) 

 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ได้แก ่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ของกรมการ

ศาสนา 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purpositive 

Sampling) เป็นการวิจัยเลือกลุม่ตัวอย่างโดยก าหนดต าแหน่งของงาน กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการวิจยั (วิโรจน์ ก่อสกลุ, 

2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคญั (Key informats) โดยตั้งไว้ระดับต าแหน่ง 3 คน 

รวม 15 คน  ได้แก่ 

   2.1) ระดับช านาญการพเิศษ  จ านวน  3  คน 

   2.2) ระดับช านาญการ  จ านวน  3  คน 

   2.3) ระดับปฏิบัติการ  จ านวน  3  คน 

   2.4) พนักงานราชการ  จ านวน  3  คน 

   2.5) พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน  3  คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

สัมภาษณ์โดยสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview  

or Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตัว 

จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกนั และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ ์

ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการ

สนทนาก่อนทุกครั้งซึ่งก าหนดเฉพาะค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 - 5 เท่านั้น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารแนวทาง

วิชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ 

อย่างละเอียด 

  1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 

นโยบาย ระเบียบ พระราชบัญญัต ิคู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

 

 

 

 

2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ

สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณต์ามหัวข้อท่ีก าหนด

ไว้เท่าน้ัน และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล และบันทกึเสียง 

ตามค าบอกของผู้ถูกสมัภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอน 

ในการวิเคราะห์ ดังนี ้

1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์มาแยกประเด็นแตล่ะประเด็น 

2. แยกประเด็นค าถาม เปรียบเทยีบความเหมือนหรือต่างแต่ละบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห ์
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3. น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจะได้

ทราบถึงลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงหรือแตกตา่งกันของข้อมูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างกับข้อมูลเอกสาร 

เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 

4. น าข้อมูลที่เปรียบเทียบมาวเิคราะห์ สรปุและตีความ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการสร้างความผูกพันของ

บุคลากรกรมการศาสนา 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 

จากการสมัภาษณ์ในประเด็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรกรมการศาสนา  

ผู้ให้สัมภาษณไ์ด้น าเสนอปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งอาจจะสรุปเปน็ 7 ปัจจัยหลักๆ ดังน้ี 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ  

 1) ปัจจัยด้านโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

2) ปัจจัยด้านความรู้สึกว่าตนเองมบีทบาท และความส าคัญต่อองค์การ 

3) ปัจจัยด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   

4) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

5) ปัจจัยด้านความมีอสิระในการท างาน   

6) ปัจจัยด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน 

7) ปัจจัยด้านการพัฒนาการท างาน 

 2. ปัญหา อุปสรรค ในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนา 

 จากการวิจัยพบว่าปญัหา อุปสรรค ในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนานัน้มา

จากหลายปจัจัย และหลายสาเหต ุซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจะออกมาเป็นในทางลบ ได้แก่  

  1) ปัจจัยด้านโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซึ่งเกิดจากการที่องค์การไมม่ีต าแหน่ง

งานท่ีสามารถให้บุคลากรได้บรรจเุป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการไดเ้พียงพอกับความต้องการ 

2) ปัจจัยด้านความรู้สึกว่าตนเองมบีทบาทและความส าคญัต่อองค์การ ซึ่งปัญหานี้เป็นปญัหา

ส าหรับบคุลากรระดับปฏิบตัิการลงมา ถึงแม้จะปฏิบัติงานหนักเพียงใดผู้บังคับบัญชาระดับกลุ่มงานก็ยงัไม่เห็นถึง

ความส าคญัในผลงานท่ีออกมา  

3) ปัญหาด้านลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  เนื่องจากกรมการศาสนามีภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ จึงท าให้บุคลากรไมไ่ดม้ี

โอกาสหยดุพักผ่อนหรือได้ท ากิจกรรมกับครอบครัว หรือแม้แตภ่ารกิจส่วนตัว 

  4) ปัญหาด้านภาวะผู้น า  ซึ่งเกิดจากผู้บริหารระดับกลุ่มงานไม่มีรู้ ความสามารถ และไมส่ามารถ
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ตัดสินใจ หรือให้ค าปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานระดับลา่งกว่า และไม่ยอมที่จะรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น ยึดเพียงแต่

ความเห็นส่วนตน   

5) ปัญหาด้านการมีอิสระในการท างาน  โดยให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ลงมือคิดสร้างสรรค์ผลงาน และลง

มือท าเอง ส่วนหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาคือการให้ค าปรึกษา 

6) ปัญหาด้านทัศนคตติ่อเพื่อนร่วมงาน  ถึงแม้ว่ากรมการศาสนาจะมีบุคลากรไมม่ากนัก  

แต่บุคลากรก็ยังไมไ่ดม้ีความสัมพนัธ์ในด้านการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรร่วมกัน   

7) ปัญหาด้านการพัฒนาการท างาน พบว่ายังขาดการจัดอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรทั้ง

ทางด้านวิชาการ ด้านคณุธรรมจรยิธรรม และดา้นจิตใจ แก่บุคลากรกรมการศาสนา ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ 

อันได้แก่ วัน และเวลาไม่เอื้ออ านวยในการจัดกิจกรรมอบรม และพฒันาทักษะต่างๆ 

และยังมีปัจจัยเพิ่มอีกหนึ่งปัจจยั ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์กค็ือ ปัญหาดา้น

สภาพแวดล้อมการท างานเป็นสิ่งส าคัญมากในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากได้เปลี่ยนสถานท่ีตัง้กรมการ

ศาสนา  ซึ่งที่อยู่แห่งใหม่อยู่ห่างไกลจากการคมนาคมขนส่ง และอยู่ในสถานท่ีมีการจราจรติดขดั และที่ส าคัญที่สดุ

คือระยะทางระหว่างจากที่พักอาศยัของบุคลากร  ท าให้ต้องใช้เวลาเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึน้  และ

สภาพแวดล้อมสถานท่ีปฏิบัติงานอยู่กันอย่างแออัด ไม่มสีถานท่ีเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบตัิงาน  ท าให้บุคลากร

บางรายต้องลาออก หรือโอนย้ายหน่วยงานเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับที่อยูอ่าศัยของตนเอง  

 3. ข้อเสนอแนะในแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสรมิความผูกพันต่อองค์การ 

ของบุคลากรกรมการศาสนา 

  1) ควรมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กบับุคลากรกรมการศาสนา 

  2) ควรพยายามรักษาบุคลากรที่มคีุณภาพไว้ให้คงอยู่ เพราะแท้ที่จรงิแล้วบุคลากรเหล่านี้ยังคง

อยากอยู่ และร่วมปฏิบตัิงานกับกรมการศาสนาอยู ่

  3) มีการเลื่อนต าแหน่ง หรือสวสัดกิารต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับ ให้บุคลากรได้รูส้ึกว่า 

กรมการศาสนาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และการดูแลเอาใจใส่บุคลากร 

  4) เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานระดับล่างไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการ

ปฏิบัติงานโดยให้อยู่ในขอบเขตที่วางไว้ 

  5) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในกรมการศาสนา เพื่อให้ไดรู้้จักซึ่งกัน

และกัน เพื่อลดความตึงเครียดอันเนื่องมาสาเหตุปัจจัยลักษณะงานของกรมการศาสนาเอง 

  6) จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไป

ในที่ท างาน ให้มีมาตรฐาน ระดับสากล เป็นสดัส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งมสีิ่งอ านวยความสะดวก

ตามความเหมาะสม ในการท างานอย่างเพียงพอ 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างตน้ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลเกีย่วกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน

ของบุคลากรกรมการศาสนา  มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนา อันได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาสในความก้าวหน้า

ในหน้าท่ีการงาน ปัจจัยด้านการพฒันาการท างาน ปัจจัยด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัย

ด้านความมีอสิระในการท างาน ปัจจัยด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาท และ

ความส าคญัต่อองค์การ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มงคล ปันตี (2547) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของ

องค์กร : กรณีศึกษาข้าราชการต ารวจของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ผลงานวจิัยสรุปวา่

ปัจจัยด้านท่ีมผีลต่อความรู้สึกความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย ทัศนคติของคนในองค์การ ความคาดหวังท่ีจะ

ได้รับการตอบสนองจากองค์การ ความรูส้ึกว่าตนเองมีความส าคญัตอ่องค์การ และความรู้สึกว่าสามารถพ่ึงพิงได้ 

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อองค์การที่แตกต่างกันออกไป  เช่นเดียวกบังานวิจัยของ  นวรัตน์ ศรสุรยิา  (2548) ได้

ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการท างานของบุคลากรของบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น 

กรณีศึกษา บริษัท ทีโอเอ-แซนเกียวอินดัสตรีส์ จ ากดั และบริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จ ากัด   ผลงานวจิัยสรุปวา่ 

ปัจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบตัิที่ควรเน้นเพิ่มความผูกพันต่อองค์การใหม้ีมากข้ึน คือ ความมีอิสระในการท างาน  

ความหลากหลายของงาน ความเข้าใจกระบวนการท างานและงานที่มีโอกาสปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น  และความคาดหวัง

ในโอกาสความก้าวหน้า และปัจจยัด้านประสบการณ์ในงานท่ีควรเน้นเพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์การเช่นกัน คือ 

ปัจจัยด้านความรูส้ึกว่าองค์การเปน็ท่ีพึ่งพิงได้ และทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ ซึ่งปัจจัยเหลา่นี้เพื่อสร้าง

ความเข้าใจท่ีดีระหว่างองค์การและบุคลากร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนัญญา  ลัทธิกุล (2553) ได้ศึกษา ปัจจัยที่

ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลงานวิจัยสรุปว่า ปัจจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร มีการสร้างความเข้าใจท่ี

ชัดเจนในทิศทางขององค์การ  ภาวะผู้น าและบทบาทผู้บังคับบญัชา  

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรกรมการศาสนา  
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การกับผลของความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรกรมการศาสนา พบวา่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ทั้งด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน ด้านความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาท และความส าคญัตอ่องค์การ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ   
ด้านภาวะผู้น า ด้านความมีอสิระในการท างาน  ด้านทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านการพัฒนาการท างาน  ทั้งหมด 
นั้นมีความสมัพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมทัง้สิ้น จึงสอดคล้องกับ วีรนารถ  มานะกิจ 
(2535) หนังสือพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ  ได้กล่าวสรุปว่า ความต้องการความส าเร็จคือผลในล าดับหลัง 
หรือรางวัล เช่น การประสบความส าเรจ็ การได้รับเงินเดือน ความมัน่คง การยอมรับนับถือ รางวัล  ความสัมพันธ์
เหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์การ  อีกท้ังสอดคล้องกับ เกศรี ครีีเสถยีร (2543) 
วิทยานิพนธ์เรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทในเครือเกสร  ผลการวิจยัสรุปว่า 
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
พนักงาน เช่น ความส าคัญของตนเองต่อองค์การ  ลักษณะส่วนบุคคล ระดับต าแหน่ง รายได้ สวัสดิการ ลักษณะงาน 
ความมีอิสระในการท างาน ความส าคัญของลักษณะงาน การช่วยเหลือจากผู้บังคับบญัชา  ลักษณะขององค์การ
ประกอบด้วย การสื่อสารในองค์การ  ขนาดขององค์การ  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น  และสอดคล้องกับ 
ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) สารนิพนธ์เรื่องความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) : ศึกษา
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56 

เฉพาะกรณีของผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก / เทียบเท่าของเครือซิเมนต์ไทย  ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะงานท่ีท า และประสบการณ์จากการท างานในองค์การ มคีวามสัมพันธ์กับความผูกพันกับองคก์าร ซึ่งในส่วน
ของลักษณะส่วนบุคคลแน่นอนว่าเป็นเรื่องคุณลักษณะของพนักงาน (Personal Characteristics)   
จึงไม่อาจปรับปรุงแก้ไขได ้นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ซูเรียนา บางปู. (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าและการ
จัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน : กรณศีึกษาอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. พบว่าภาวะผู้น าในทัศนะของ
ชุมชนได้ให้ความหมายของผู้น า ได้แก่ การควบคุมดูแล การสั่งการผู้ตาม การเป็นแบบอย่างท่ีดี การมีความรู้ การ
เข้าใจผู้อื่น การให้ความเป็นธรรม การมีจิตอาสาและการน าชุมชนไปสู่เป้าหมาย มีบุคลิกภาพดี การจัดการกับปัญหา
ของชุมชน การได้รับความร่วมมือและการสรา้งแรงจูงใจในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มงคล  ปันตี (2547) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร : กรณีศึกษาข้าราชการต ารวจของสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ผลงานวิจัยสรุปวา่ ระบบความสมัพันธ์ของบุคลากรมีอทิธิพลต่อ
พฤติกรรมของคน เช่น ในด้านความสัมพันธ์ของผู้บังคับบญัชาผู้ใต้บงัคับบัญชาและผู้ร่วมงานตลอดจนคนอ่ืน ๆ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะงานท่ีท า ดังนั้นแนวความคิดตา่ง ๆ เกี่ยวกบัการกระตุ้นทางจิตใจการติดต่อสือ่สารภาวะ
ผู้น าการขจดัความขัดแย้งการวินิจฉัยสั่งการและส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
เมื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การย่อมจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การได้ในท่ีสุด 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้ศึกษา ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ 
: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุม่งานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน ผลการวิจัยสรุปว่า ความมี
อิสระในการท างาน มคีวามสมัพันธ์กับความผูกพันในการท างาน บุคลากรรู้สึกมีความสุขกับความมีอสิระในการ
ท างาน เพราะความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่ส าคญัมากต่อความคล่องตวัในการปฏิบัติงาน จึงน าไปสู่การได้เลือกใช้
รูปแบบทางความคิดตนเองได้อย่างเต็มที่ ท าให้มีผลงาน มีความแปลกใหม่เสมอ เกิดการมสี่วนร่วมงาน สร้างความ
เป็นเจ้าของในงาน ส่งผลท าให้เกดิความทุ่มเท และรักท่ีจะท างาน เตม็ไปด้วยความสบายใจ ไม่รูส้ึกถูกควบคุม 

 ปัญหา อุปสรรค ในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนา จากการวิจยัพบว่า
ปัญหา อุปสรรค ในการท างานท่ีมผีลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนา นั้นมาจากหลายปัจจยั และหลาย
สาเหตุ ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจะออกมาเป็นในทางลบ ได้แก่  

 1) ปัญหาด้านภาวะผู้น า  ซึ่งเกิดจากผู้บรหิารระดับกลุ่มงานไม่มีความรู้ ความสามารถ และไม่
สามารถตัดสินใจ หรือให้ค าปรึกษากับผู้ปฏิบตัิงานระดับล่างกว่า และไม่ยอมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
ยึดเพียงแต่ความเห็นส่วนตน  สอดคล้องกับ อัศวิน เบญจฆรณี. (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าและบรรยากาศ
องค์การของหัวหน้างานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าพฤติกรรมผู้น ามี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาแบบปรึกษาหารือ และมสี่วนร่วมมากกว่า
พฤติกรรมแบบเผด็จการเต็มขั้น และแบบเผด็จการมีศลิป์ โดยผู้ใต้บงัคับบัญชาต้องการผู้น าแบบปรึกษาหารือมาก
ที่สุด อย่างไรกต็ามจากการศึกษาวิจัยหลายเรื่องสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของผู้น าไมส่ามารถจะคาดคะเนได้อย่าง
ถูกต้องและเชื่อถือได้อย่างแน่นอน จากคุณลักษณะผู้น าเหล่านั้น เพราะภาวะผู้น าเป็นสภาวะที่เกดิขึ้นเนื่องจาก
องค์ประกอบของผู้ใต้บังคับบัญชาและงานท่ีเขาปฏิบตัิ ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองประการนี้จะเป็นตัวก าหนดว่า 
คุณลักษณะที่ดีใดของผู้น าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคญัต่อภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะที่ดเีหล่านี้จะมี
ประสิทธิผลแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์  
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2) ปัญหาด้านการมีอิสระในการท างาน  โดยให้ผู้ปฏิบตัิเป็นผู้ลงมอืคิดสร้างสรรค์ผลงาน  
และลงมือท าเอง ส่วนหน้าท่ีของผูบ้ังคับบัญชาคือการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกับ เกศรี คีรีเสถียร (2543) ได้ศึกษา 
วิทยานิพนธ์ เรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทในเครือเกสร  ผลการวิจยัสรุปว่างานท่ีมี
อิสระต่อการใช้ความคิด และการตัดสินใจของบุคคล จะมผีลต่อความผูกพันขององค์การ หากเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือสมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้ใช้ความคิดจะท าใหส้มาชิกมีความผูกพันต่อองค์การ 

3) ปัญหาด้านลักษณะงาน  เนื่องจากรมการศาสนามีภารกิจที่จะตอ้งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งจะต้องปฏิบตัิงานในวันหยุดราชการ จึงท าให้บุคลากรไม่ได้มโีอกาสหยดุ
พักผ่อนหรือได้ท ากิจกรรมกับครอบครัว หรือแม้แต่ภารกิจส่วนตัว สอดคล้องกับ พรพรรณ  ศรีใจวงศ์ (2541)  
ได้ศึกษา วิทยานิพนธ์เรื่องความผกูพันต่อองค์การของบรรณารักษ์หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาสรุปว่าลักษณะงานท่ีท าท่ีมีประสิทธิภาพในการอธิบายความผูกพันตอ่องค์การ ได้แก่
ความท้าทายของงาน ดังนั้นผู้บริหารควรจดัให้มีการหมุนเวียน สับเปลี่ยนบุคลากรแต่ละแผนก ซึ่งต้องรับผิดชอบงาน
ที่มียากง่ายทัดเทียมกันแต่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียดลักษณะงาน เพื่อเป็นการป้องกันและแกไ้ขปัญหาความ
ซ้ าซากจ าเจ ในการท างานแบบเดมิๆ ท่ีท าให้การท างานไมไ่ดผ้ลเต็มที่และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ และลักษณะที่
หลากหลายให้เกดิความรูส้ึกกระตอืรือร้นกับงานใหม่ๆ เช่นสบัเปลีย่นหน้าท่ีของบุคลากร  

4) ปัญหาด้านทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน  ถึงแม้ว่ากรมการศาสนาจะมีบุคลากรไม่มากนัก  
แต่บุคลากรก็ยังไมไ่ดม้ีความสัมพนัธ์ในด้านการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรร่วมกัน  สอดคล้องกับ   
พรพรรณ  ศรีใจวงศ์ (2541) ได้ศึกษา วิทยานิพนธ์เรื่องความผูกพันต่อองค์การของบรรณารักษ์ห้องสมุด
มหาวิทยาลยัของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาสรุปวา่ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งมีประสทิธิภาพในการ
อธิบายความผูกพันต่อองค์การของบรรณารักษ์ เพราะในแต่ละองค์การจะมีการรวมกลุ่มกัน 2 แบบ คือ การรวมตัว
กันแบบทางการ (Formal Group)  และการรวมกลุ่มกันแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Group) โดยที่กลุ่มแตล่ะ
กลุ่มในองค์การจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดต่อบุคคลภายในกลุ่ม นอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างเพื่อน
ร่วมงาน ยังผลใหม้ีความร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังในการปฏิบตัิงาน ตามภาระหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย แต่หาก
เพื่อนร่วมงานขาดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่มีน้ าใจต่อกัน ขาดการประสานงานท่ีดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม ดังน้ันการสร้างความสมคัรสามัคคีกันภายในองค์การ และการรักษา
สัมพันธภาพที่ดรีะหว่างบุคคลจึงเป็นสิ่งท่ีฝ่ายห้องสมุดแตล่ะแห่งจะละเลยมไิด้ 

5) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการท างาน เป็นสิ่งส าคัญมากในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เนื่องจากได้เปลี่ยนสถานท่ีตั้งกรมการศาสนา  ซึ่งที่อยู่แห่งใหม่อยู่หา่งไกลจากการคมนาคมขนส่ง และอยู่ในสถานท่ีมี
การจราจรตดิขัด และที่ส าคญัที่สดุคือระยะทางระหว่างจากท่ีพักอาศัยของบุคลากร  ท าให้ต้องใช้เวลาเดินทาง   
และค่าใช้จ่ายที่เพิม่มากข้ึน  และสภาพแวดล้อมสถานท่ีปฏิบัติงานอยู่กันอย่างแออัด ไม่มสีถานท่ีเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติงาน  ท าให้บุคลากรบางรายต้องลาออก หรือโอนย้ายหน่วยงานเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับที่อยูอ่าศัยของ
ตนเอง  สอดคล้องกับ ณปภัช นาคเจือทอง (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาไดก้ล่าวว่าปัญหาหรือสาเหตุทีส่่งผลให้เกิดการ
ลาออกของพนักงานได้แก่ ปัญหาสถานท่ีท างานไกลบ้านเกินไป หรอืปัญหาส่วนตัว หรือปัญหาการขาดกิจกรรม
เสรมิสร้างภายในองค์กร เป็นต้น 

 
 

ข้อเสนอแนะในแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมการ
ศาสนา 
 1) ควรมีการสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับบุคลากรกรมการศาสนา สอดคล้องกับ สุพัตรา ผ่านเจริญวิวัฒน์ 
(2556) ได้ศึกษา ปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  
ผลการวิจัยสรุปว่า ทัศนคตติ่อการท างานและองค์การ  พนักงานรู้สกึสบายใจ มั่นคงที่ได้เป็นสมาชิกขององค์การ 
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เนื่องจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์การที่มุ่งสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการท างานแก่บุคลากร
โดยไม่ท าให้รูส้ึกกดดัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพฒันาองค์การ 
ร่วมกันเสมือนเป็นองค์การของบุคลากรทุกคน 
 ในการท างานภายในองค์การ ผู้บรหิารนั้นจ าเป็นท่ีจะต้องสนใจทัศนคติของพนักงานด้วย เพราะทัศนคติ
นั้นจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกระท าของบุคคลต่าง ๆ ในองค์การ และเป็นการกระตุกเตือนถึงปัญหาต่าง ๆ ของ
องค์การ เพราะถ้าพนักงานนั้นมีทศันคติที่ดีต่อองค์การหรือการท างาน ก็จะท าให้พนักงานนั้นรู้สึกมีความสุข และมี
ความพึงพอใจในการท างาน  แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีพนักงานบางคนหรือบางกลุ่มที่มีทัศนคติที่ไม่ดีตอ่องค์การหรือ
การท างาน  ก็อาจจะท าให้เกิดปญัหาภายในองค์การได ้ ซึ่งสิ่งท่ีผู้บรหิารควรจะต้องท าคือ พยายามลบล้างทัศนคติที่
ไม่ได้ออกไปจากความรูส้ึกของพนักงาน และพยายามสรา้งทัศนคติใหม่ที่เป็นทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานเหล่านั้น ใน
ขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ควรจะท าให้พนักงานนั้นเห็นภาพในวันข้างหน้าว่าถ้าพวกเขาปรับเปลี่ยนทศันคติทีไมด่ีใน
วันน้ีออกไปได ้ วันข้างหน้านั้นองค์การและพนักงานทุก ๆ คนนั้นจะไดร้ับสิ่งดี ๆ ได้อยา่งไรบ้าง  เพราะถ้าพนักงาน
ในองค์การนั้นได้มองเห็นภาพในวันข้างหน้า ก็จะท าให้พวกเขานั้นพร้อมที่จะเปดิใจรับสิ่งใหม่ ๆ ท่ีก าลงัจะเข้ามา 
และยินดีเปลีย่นแปลงเพื่อให้ทุกอย่างน้ันดีขึ้น แต่ถ้าผู้บริหารเองก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้พนักงานเห็นภาพที่ดี
ของการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าได้ พนักงานก็ยังคงจะกลัวการเปลี่ยนแปลง และยังคงไมย่อมรับและเปิดใจรบั
การเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ อีกต่อไป 
 2) ควรพยายามรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว้ให้คงอยู่ เพราะแท้ที่จริงแล้วบุคลากรเหล่านี้ยังคงอยากอยู่ 
และร่วมปฏิบตัิงานกับกรมการศาสนาอยู่  แต่มีปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้ต้องย้ายที่ท างาน เช่น หาความมั่นคงใน
หน้าท่ีการงาน  ได้งานท่ีใกล้กับท่ีพักอาศัย  สามารถสอบบรรจุข้าราชการ หรือพนักงานราชการได้ ดงันั้นบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเหล่านีต้้องออกกจากกรมการศาสนา ดังนั้นควรหาสิ่งจูงในหรือแนวทางในการรกัษาบุคลากร
เหล่านี้เอาไว้เพื่อร่วมกันด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกรมการศาสนา  เช่น เลื่อนต าแหน่งงานท่ีมีโอกาส หรือเมื่อ
มีโอกาสไดร้ับการพิจารณาจากผู้บริหาร   สอดคล้องกับ ชูศักดิ์ เจนประโคน (2545) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation Techniques) พบว่า สิ่งที่มีผลต่อการจูงใจในการท างานให้ส าเร็จ คือโอกาสเตรยีมการเพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นงานท่ีมีความก้าวหน้าในอนาคต เช่น การเลื่อนต าแหน่งงานถ้ามโีอกาสได้เลื่อน
ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น และโอกาสทีไ่ด้รับการพิจารณาจากผู้บริหาร  

3) การสร้างแรงจูงใจ  มีการเลื่อนต าแหน่ง หรือสวสัดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกระดบั ให้บุคลากรได้
รู้สึกว่า กรมการศาสนาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และการดูแลเอาใจใส่บุคลากร สอดคล้องกับ ชูศักดิ์ เจนประโคน 
(2545) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Motivation Techniques) พบว่า สิ่งต่างเหลา่นี้เองทีเ่ป็นแนวทางในการสร้าง
แรงจูงในองค์การ ท่ีผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาสามารถน ามาใช้ตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลดี มีความพึงพอใจในงานท่ีท า มีความตั้งใจท่ีจะท างาน มีความรับผดิชอบงาน รวมทั้งมีความสุข
กับงานด้วย การให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ชัดเจน เพื่อสร้างความรู้สึก 

พึงพอใจในการท างานต่อองค์การ หน่วยงาน และเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ เมื่อบุคลากรเกดิแรงจูงใจในการท างานและ
เกิดความพึงพอใจในงานแล้วก็จะส่งผลต่อความรู้สึกท่ีดตี่อองค์การ และเป็นปจัจัยที่ส่งเสรมิให้บุคลากรเกิด
ความรูส้ึกผูกพันต่อองค์การของบคุลากร ใหบุ้คลากรคงอยู่กับองค์การต่อไป 
 4) ความมีอิสระในการท างาน เปดิโอกาสใหผู้้ปฏิบตัิงานระดับล่างได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมี
อิสระในการปฏิบัติงานโดยให้อยู่ในขอบเขตที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรานอม กิตติดุษฎีธรรม (2538)  
ได้ศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของลูกจ้างต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทการ
ทอด้วยเส้นใยฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์  ผลการวจิัยสรุปว่า การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้มสี่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ทั้งในด้านการปฏิบัติงานโดยมสี่วนร่วมในการปรับปรุงและตัดสินใจในงานท่ีลูกจ้างเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วม
ในความส าเร็จของงาน และในด้านนโยบายและการบริหารงาน เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความรู้สึกว่าตนเปน็สมาชิกของ
องค์การ การสร้างความรูส้ึกแสดงให้ลูกจ้างตระหนักถึงงานท่ีปฏิบัตวิ่ามีความส าคัญต่อองค์การ สามารถท าไดด้้วยวิธี



11 
 

ให้ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับงานท่ีลูกจา้งได้รับมอบหมายและรับผดิชอบว่ามีความส าคัญมาน้อยเท่าใดต่อองค์การ การให้
ความไว้วางใจมอบหมายให้ลูกจา้งท างานนั้น รวมทั้งท าให้ลูกจ้างรู้สกึว่า เขาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการ
ท างาน  และการส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง ได้พัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถอยา่งเตม็ที่ โดยมีการ
ก าหนดนโยบายบริหารในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้ความเป็นอิสระในการท างานเมือ่มีการ
สนับสนุนของผู้บังคับบญัชาสูงจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการขยายบทบาทของตน และท าให้มีพฤติกรรมเชิงรุก
เพิ่มขึ้น การให้การสนับสนุนของผูบ้ังคับบัญชา หรือความเป็นอิสระในการท างานเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได้ท าให้
คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเชิงรุกเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดีบุคลิกภาพเชิงรุกกม็คีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงรุกคนท่ีมี
บุคลิกภาพเชิงรุกต่ า ก็มีความเชื่อมั่นในการขยายบทบาทของตนต่ า และมีพฤติกรรมเชิงรุกในระดับต่ า คนท่ีมี
บุคลิกภาพเชิงรุกสูงก็มีความเชื่อมั่นในการขยายบทบาทของตนสูง และมีพฤติกรรมเชิงรุกในระดับสูงการให้การ
สนับสนุนของผู้บังคับบญัชา หรือการให้ท้ังการสนับสนุนของผู้บังคบับัญชาและความเป็นอิสระในการท างานตามแต่
ละเง่ือนไข เป็นการท าให้คนแตล่ะกลุ่มมีความเช่ือมั่นในการขยายบทบาทของตนเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมเชิงรุก
เพิ่มขึ้นจากระดับปกต ิ  

5) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในกรมการศาสนา เพื่อให้ได้รู้จักซึ่งกันและกัน  
เพื่อลดความเครยีดอันเนื่องมาสาเหตุปัจจัยลักษณะงานของกรมการศาสนาเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปรานอม กิตตดิุษฎีธรรม (2538) ได้ศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของลูกจ้างต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทการทอด้วยเส้นใยฝ้ายและเส้นใยประดิษฐ์  ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในข่ายไดร้ับการพิจารณาใหด้ ารงต าแหน่งหัวหน้างาน ให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน มีความเป็นผู้น าที่มีความยตุิธรรม และคณุธรรม มีทัศนคติทีด่ีตอ่องค์การและ
ผู้ปฏิบัติงาน  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แพททริค คอร์เนอร์ (Patrick Corner) พรพรรณ ศรใีจวงศ์ (2541) 
ได้ศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของบรรณารักษ์ห้องสมดุมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ผลการวจิัยสรุปว่า การไดร้ับการฝึกอบรมและพัฒนา มคีวามสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ  

เพราะการให้พนักงานไดร้ับการฝกึอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เป็นการแสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงาน

ขององค์การ และให้ความส าคัญตอ่การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานรับรู้

ว่าตนเองจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้รวมไปถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานท่ีท างาน และบรรยากาศท่ัวไปในท่ีท างานให้มีมาตรฐาน

ระดับสากล เป็นสดัส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อย พร้อมท้ังมสีิง่อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม  

ในการท างานอย่างเพียงพอ และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสนิทสนม 

คุ้นเคยรักใคร่กลมเกลยีวและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท้ังในระดับผู้บงัคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา และในระดับ

เพื่อนร่วมงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้เกิดสภาพการท างานท่ีดี ได้แก่ สถานท่ีท างานและ

สภาพแวดล้อมการท างานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรทีส่ภุาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการท างาน

มากขึ้น สนับสนุนต่อคณุภาพชีวิตในการท างานและบุคลากรมีความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน  

ทั้งนี้การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าท างาน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานองค์กรเอกชนตน้แบบด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีเป็น

กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เห็นถึงพัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณภาพในปัจจบุันให้ทันโลกต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตและ

ยังเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับองค์กร มีการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้เกิด
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สภาพการท างานท่ีดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาด ควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการด าเนินกิจกรรมหน่วยงานองค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้ศึกษา ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิง

สร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสรา้งสรรคเ์พื่อการใช้งาน ผลการวิจยัสรุปว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีท าให้เกิด

ความสุขในการท างาน คือ การมีอปุกรณ ์เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการในการท างาน ได้อย่างรวดเร็ว สถานท่ีท างานมคีวามสวยงามเพือ่สร้างความรูส้ึกผ่อนคลาย รวมถึงการจัด

สถานท่ีภายในองค์การเพื่อผ่อนคลายจากความเครียดในการท างาน เช่น ห้องคาราโอเกะ สถานท่ี 154 เล่นกีฬา  

ซึ่งจะท าใหรู้้สึกรื่นรมย์ มีความสุขในการท างานมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ควรสร้างจติส านึก ปลูกฝังสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี 

เพื่อท่ีจะเป็นการเสริมสร้างความผกูพันต่อกรมการศาสนาใหม้ากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8 นางสาว
ณัฐนรี  สงวนวงศ์วิจิตร   ต าแหนง่นักวิชาการศาสนาปฏิบตัิการ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 6 กรกฎาคม 2562)  
ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...สิ่งที่กรมการศาสนาควรปรับปรุง และเพิ่มเติมคือการสร้างทัศนคติที่ดตี่อองค์การ ให้เกิด
ความภูมิใจท่ีได้ท างานเพื่อกรมการศาสนา ทีส่ าคัญเป็นงานท่ีได้ใกลชิ้ดกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากท่ีสุดรองลงมา
จากส านักพระราชวัง และ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในกรมการศาสนา  
ให้บ่อยมากข้ึน เพื่อลดความเครียดหรือให้เกิดความรูจ้ักกันมากขึ้นกว่าเดิม ...” 

 
 2. ผู้บริหารควรเปดิโอกาสให้ผู้ปฏบิัติงาน ได้มโีอกาสแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

และร่วมการประชุมเพื่อก าหนดนโยบายตามความเหมาะสมอย่างมีขอบเขต เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการท างาน
ระหว่างบุคลากร ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจา้หน้าท่ีระดับปฏิบัติงานเพือ่ประโยชน์ในการพัฒนากรมการ
ศาสนา และคอยก ากับดูแล ให้ค าแนะน าในการท างาน เป็นที่ปรึกษา ให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ตัวอยา่งเช่น  
ผู้ให้สัมภาษณค์นท่ี 10 นายชาญณรงค์ นภดลกนก  ต าแหน่งนิติกร  (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 มถิุนายน 2562)  
ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานก็เป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ตรงกัน ท าให้เราท างานไมม่ีประสิทธิภาพ 
ขาดความสามัคคี และผู้น ากุมอ านาจ ไม่ให้ออกความคดิเห็น หรือไมใ่ห้เราแสดงฝีมือ โชว์ศักยภาพของเรา รวมถึงไม่
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพเรา...” 

 3. ควรจัดให้มีการอบรม สัมมนา และพัฒนาทักษะ มีกิจกรรมร่วมกนั เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์กัน
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร ซึง่จะได้มีการแลกเปลีย่นความคดิเห็น หรือประสบการร่วมกันเพื่อใหเ้กิดความ
สามัคครีะหว่างบุคลากรภายในกรมการศาสนาด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณค์นท่ี 3 นายศักดิ์เพชร  ยานะแก้ว 
ต าแหน่งนักนักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ  (การสัมภาษณส์่วนบุคคล, 21 มิถุนายน  2562) ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “คิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรในกรมการศาสนาได้ท าร่วมกันบ่อยครั้งขึ้น ท้ังนี้ต้องเป็น
กิจกรรมทีส่ร้างความบันเทิงไมต่ึงเครียด รูส้ึกว่าได้ผ่อนคลาย เนื่องจากภารกิจของกรมการศาสนาเป็นภารกิจท่ีต้อง
ปฏิบัติงานในวันส าคญัของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ ซึ่งจะไม่มีวันหยุดพักผ่อนหรือได้ท ากจิกรรมกับ
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ครอบครัวเหมือนหน่วยงานอื่นๆ จึงเห็นงดเว้นกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมสันทนาการในต่างจงัหวัด  
เป็นต้น...” 

 4. ในการพัฒนาให้พนักงานรู้สึกผกูพันกับกรมการศาสนา นอกจากค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้บุคลากร
รู้สึกผูกพันกับกรมการศาสนาเพียงอย่างเดียว กรมการศาสนาจะต้องให้ความส าคัญกับความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรด้วย โดยเฉพาะความพึงพอใจในงานท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจภายใน เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นกลไกส าคัญใน
การส่งผลต่อความผูกพันกับกรมการศาสนาด้านจติใจอีกด้วย 
 5. ควรมีการปรับปรุงสถานท่ีท างาน สภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไปในท่ีท างาน ให้มีมาตรฐาน 
ระดับสากล เป็นสดัส่วน สะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อย พร้อมท้ังมสีิง่อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม ในการ
ท างานอย่างเพียงพอ และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสนิทสนม คุ้นเคย รักใคร่
กลมเกลียวและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท้ังในระดับผู้บังคับบญัชาและผู้ใต้บังคับบญัชา และในระดับเพือ่นร่วมงาน 
 6. ควรจะมีการพัฒนาความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน โดยผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อย่างจริงจัง  ควรก าหนดแนวทางการเลื่อนขั้นเลื่อน หรือต าแหน่งที่ชัดเจนให้พนักงานสามารถท าไดด้ว้ย และที่
ส าคัญควรยกเลิกการระบบอุปถัมภ์ในกรมการศาสนาเพื่อลดความไม่เสมอภาค และการไดม้าซึ่งบุคลากรที่ไมม่ี
ประสิทธิภาพเพื่อลดความรูส้ึกด้านลบในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรจะมีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อท่ีจะได้ทราบความคดิเห็นของทุกคนในกรมการศาสนา 
 2. ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานอ่ืนในกระทรวงวัฒนธรรมด้วย 
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