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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในการท างานของบุคลากร   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยสนาม 
(Field Research) โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 11 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในการท างานมากที่สุด คือ  
ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ พบว่า ส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่างานที่ตนท า
ประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับนับถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความผูกพันกับองค์การ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ 
ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีส่วนท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานและ
ยังคงท างานอยู่กับองค์การต่อไป ในส่วนของปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ  ด้านความมั่นคง โอกาสเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการท างาน  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ   
มีความสัมพันธ์ในของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การด้วยเช่นกัน  โดยสามารถสรุปได้ว่า ทุกปัจจัย 
มีความส าคัญเป็นองค์ประกอบกัน หากความต้องการในแต่ละด้านถ้าได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่
ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น ปฏิบัติงานก็จะรู้สึกว่าตนเอง
มีความหมายในการท างาน ได้รับงานที่ท้าทายความสามารถมีโอกาสพัฒนาตนเอง  และมีความรู้สึกมั่นคง
และปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานในอยู่ในองค์การต่อไป  

 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน, บุคลากร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 
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**น ักศ ึกษาหล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรมหาบัณท  ต มหาว  ทยาลัยรามคาแหง 
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บทน า 
ทุกคนต่างถูกกระตุ้น (Stimulate) จากสิ่งรอบ ๆ ตัวให้แสดงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ จากสิ่งเร้า

รอบ ๆ ตัว โดยเฉพาะสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และความคิดของเรา ตัวอย่างเช่น พนักงานต้อง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายรายชั่วโมงถึงแม้ว่าจะเลยเวลางานปกติไปแล้ว เพราะต้องท างาน  
ให้เสร็จตามก าหนดและได้รับค าชมเชยจากหัวหน้า เป็นต้น  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกันกับการจูงใจ 
(Motivation) ซึ่งไม่ใช่เพียงแรงผลักดันในการแสดงออกของบุคคลเท่านั้น แต่จะเป็นประเด็นส าคัญ 
ในการศึกษาการบริหารองค์การหรือที่ผู้จัดการจะต้องหาวิธีการและเทคนิคที่จะท าให้สมาชิกในหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงาน และทุ่มเทให้กับองค์การอย่างเต็มที่ เพ่ือให้เกิดผลงานที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะกับผู้บริหารสมัยใหม่ที่ต้องเป็นทั้งผู้จัดการและผู้น าที่มีความสามารถและอนาคตที่สดใส ที่ต้อง
เข้าใจว่าเขาจะไม่สามารถสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามที่ตนต้องการเหมือนเช่นผู้น าในอดีตเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล องค์การ และสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมีความรู้เพ่ิมข้ึน มีทัศนคติ  
มีความต้องการในการท างาน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากอดีต ท าให้การสั่งงาน (Directing) แบบที่
หัวหน้าท าการตัดสินใจและชี้นิ้วสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้พนักงาน
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับองค์การอย่างเต็มที่ และจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจมีพลัง
และความพยายามในการแสดงออกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การจูงใจที่เหมาะสมจะสามารถ
กระตุ้นให้บุคคลมีแรงจูงใจในงาน ทุ่มเทและในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ แต่การจูงใจก็เป็นเรื่องที่ มี 
ความละเอียดอ่อนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ผู้บริหารหรือผู้น าที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความเข้าใจ 
และประสบการณ์ในการประยุกต์หลักการและเทคนิคการจูงใจในสถานการณ์จริง จึงจะสามารถชักจูงแรงใจ 
ให้พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าอันส่งผลให้
เกิดความก้าวหน้าต่อองค์การ โดยที่การจูงใจทางการจัดการ (Managerial Motivation) จะมีเป้าหมาย
เบื้องต้น 3 ประการ คือ เพ่ือดึงดูดพนักงานอ่ืนที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงานกับองค์การ เพ่ือกระตุ้น
พนักงานให้ปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ือรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับ
องค์การต่อไป (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ, 2548, หน้า 176-178)   
 
วัตถุประสงค์ของการว จัยเพื่อศึกษา 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร: กรณีศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน  
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านสัมพันธภาพ ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ ด้านความมั่นคง โอกาสเรียนรู้ 
และความก้าวหน้าในการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ     
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความผูกพันในการท างานของบุคลากร:  กรณีศึกษา 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 3. ข้อเสนอแนะการสร้างความผูกพันในการท างานของของบุคลากร: กรณีศึกษา ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
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ว  ธ ีดำเน นการว จัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ  
ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เกี่ยวข้องกับความผูกพัน 

2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal Interview)  

ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
1. ประชากร (Population) ได้แก่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยก าหนด
คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล 
จากผู้ทีผู่้ที่ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 11 คน ดังต่อไปนี้  
  2.1 ข้าราชการระดับช านาญการ  จ านวน  4 คน 
  2.2 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ   จ านวน  1 คน  
  2.3 พนักงานราชการ   จ านวน  3 คน  
  2.4 พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน 3 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์

โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Formal 
Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว  
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้
ผู้ถูกสัมภาษณท์ราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม 

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ คู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เกี่ยวข้องกับความผูกพัน 

2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ 
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
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โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูล 
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในทางศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ

แตกต่างของผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย 

ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ ก่อนน าข้อมูลนั้น 
ไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบน ามาวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันในการท างาน ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความผูกพัน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
การสร้างความผูกพันในการท างานของของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 

ผลการว จัยและการอภ ปรายผล  
 ผลการว จัย 
 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีประเด็นที่ส าคัญ 6 ด้าน ดังนี้  
  1.1 ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ 
มีความเข้าใจและทราบในภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารงานขององค์การ มีการแบ่งหน้าที่  
ในการท างานของแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน มีการจัดการประชุมกันภายในหน่วยงานทุกเดือน เพ่ือท า
ความเข้าใจถึงแนวทางในการบริหารงานขององค์การ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ปัญหาหรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการท างาน มาสื่อสารกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในจุดประสงค์เดียวกัน  
ภายในองค์การ และหากผู้บังคับบัญชาได้รับค าสั่งจากผู้บริหาร หรือมีข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ก็จะแจ้งให้ทราบ
ตามล าดับทราบ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีการติดต่อทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้
การบริการงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
  1.2 ด้านลักษณะงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรใหญ่มีความพึงพอใจในผลงานที่ตนเอง
ปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์  
ในการท างาน ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะมาท างาน มีความพึงพอใจที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากงานที่ปฏิบัติได้ สามารถแก้ไขและมีวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ยังมีความ
ภาคภูมิใจที่สามารถลงมือปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรือได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา และสามารถที่จะแบ่งปันความรู้หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ร่วมงานอ่ืน เพ่ือบริหารจัดการหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายของหน่วยงานได้ แต่ก็มีข้าราชการคนหนึ่ง ที่กล่าวว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่นั้น มีบุคลากรน้อย 
ท าต้องให้รับผิดชอบงานหลายด้านไม่ได้ท างานท่ีชัดเจนตรงตามสายงานของตนเอง 
  1.3 ด้านสัมพันธภาพ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งกับ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ร่วมงานกันอย่างราบรื่น 
ท างานกันอย่างมีความสุข และเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหา จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันกับองค์การ แต่มีข้าราชการคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นว่าบุคลากรขาดการท างานเป็นทีม ไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง บางคนยังยึดติดงานเดิมที่เคยรับผิดชอบ และปฏิเสธงานใหม่ ๆ ที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบ ขาดความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน กับอีกส่วนหนึ่ง
คือขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน ต่างคนต่างท า 
  1.4 ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ได้ให้
ความเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่างานที่ตนเองท านั้นประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับนับถือเป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่มีความส าคัญให้ท า และสามารถท างานร่วมกัน 
หรือประสานงานกับทั้งคนภายนอกและภายในหน่วยงานได้ โดยมีการท างานเป็นทีม มีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถที่แตกต่างออกไป  
ของแต่ละบุคคล และเมื่อได้รับการยอมรับนับถือก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการอย่างท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การได้รับความไว้วางในและการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การส าคัญเป็นอย่างมากและจะยังคงท างานอยู่กับองค์การต่อไป  
  1.5 ด้านความมั่นคง โอกาสเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า
ส่วนของข้าราชการส่วนใหญ่มองว่า ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงในอาชีพในระยะยาว มีโอกาสในการ
ขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทักษะที่สนับสนุนความก้าวหน้าในสายงานได้ถ้า
เทียบกับอาชีพอ่ืน เนื่องจากปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้บางสาขาอาชีพถูก Disruption แต่
หน่วยงานของรัฐยังโดนผลกระทบไม่มาก แต่ทั้งนี้ข้าราชการก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และหน่วยงานของรัฐเป็นองค์การที่มีความมั่นคง ในส่วนของพนักงานราชการที่มีการเซ็น
สัญญาทุกๆ 4 ปี ก็จะมีความไม่มั่นใจในความมั่นคงการท างานของตนเองอยู่บ้าง หน่วยงานสนับสนุนให้
พัฒนาความรู้ เพ่ือที่จะน าความใช้กับการปฏิบัติงานแต่พนักงานราชการขาดโอกาสในการที่จะขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายอาชีพ และในส่วนของพนักงานจ้างเหมาบริการนั้นมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่าการท างานไม่มีความมั่นคงพร้อมถูกเลิกจ้างได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการท างานตามสัญญา
จ้าง ไม่ได้อยู่ในระบบราชการ ไม่มีสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพไม่มี แต่หน่วยงานก็มีการ
ฝึกอบรม เพ่ิมความรู้ทักษะที่สามารถสนับสนุนการท างาน 
  1.6 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนของข้าราชการส่วนใหญ่ 
มองว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาสมกับต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ 
ความสามารถของตนเองซึ่งเป็นไปตามที่ ส านักงาน กพ.ก าหนด เป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งกระทรวง และ  
มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ในส่วนของพนักงานราชการนั้ น 
พบว่าด้านค่าตอบแทนกับความรับผิดชอบมีความเหมาะสม แต่อยากให้พนักงานราชการมีสวัสดิการ
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เหมือนกับข้าราชการ และในส่วนของพนักงานจ้างเหมาบริการ พบว่าค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานและ
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ แต่ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ควรจะมีสวัสดิการในการท างานให้
ลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาของหน่วยงานของรัฐด้วยก็จะดี 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
  2.1 ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาเรื่องของการ
บริหารจัดการด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอกับงานที่มีจ านวนมากท าให้ต้องท างานหลายหน้าที่ และไม่มีความ
ถนัดจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ได้ท างานท่ีตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง หรือ
งานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ตามสายอาชีพอย่างเต็มที่ ซึ่งจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มี 
ไม่เพียงพอก็ส่งผลให้การท างานล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 
  2.2 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านการมอบหมายหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน จึงท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ อาจเกิดความล่าช้า การไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน 
โดยงานที่ได้รับมอบหมายไม่สัมพันธ์กับความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
จึงท าให้ไม่มีความสุขในการท างาน และปัญหาการไม่เข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของระบบราชการ 
หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ก็จะท าให้การเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว 
และท าให้งานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  2.3 ด้านสัมพันธภาพ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาขาดการท างานร่วมกันเป็นทีม ไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง บางคนยังยึดติดงานเดิมที่เคยรับผิดชอบ และปฏิเสธงานใหม่ ๆ ที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบ ขาดความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน กับอีกส่วนหนึ่งคือขาด
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน ต่างคนต่างท า และผู้บริหารควรเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใส่ ใจให้ก าลังใจกันและกัน 
ให้มากขึ้น  
  2.4 ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาควรเข้าใจ
และรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องให้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ใส่ใจและให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาและควรยินดี ให้ค าชมเชย ส าหรับบุคลากรที่ท างานดี ขยัน จึงจะ
ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการท างานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อได้รับการยอมรับนับถือ  
ก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การได้รับความไว้วางในและ  
การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมาก 
และจะยังคงท างานอยู่กับองค์การต่อไป 
  2.5 ด้านความมั่นคง โอกาสเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า 
เนื่องจากองค์การไม่มีต าแหน่งงาน ที่สามารถให้บุคลากรได้บรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการได้
เพียงพอกับความต้องการของทุกคน 
  2.6 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอ่ืน ๆ 
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เพราะผู้บริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความส าคัญกับต าแหน่งเฉพาะจึงเกิด
ความไม่พอใจได้ส่งผลให้ไม่มีก าลังใจในการท างาน  
 และผลการวิจัยพบว่ายังมีอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งเป็นปัญหาที่ได้จากการสมภาษณ์ก็คือ ปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะท างาน 
ไม่เพียงพอ จึงต้องจัดโต๊ะท างานเพ่ิมให้จนท าให้ที่นั่งท างานคับแคบจนท าให้รู้สึกว่าเกิดความ 
ไม่สะดวกสบายในการท างาน และไม่มีจัดสวัสดิการในเรื่องของน้ าดื่มให้กับบุคลากร 

 3. ข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันในการท างานในการท างานของบุคลากรศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้ 
  3.1 ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้พนักงานเห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ  
  3.2 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือให้ได้รู้จักซึ่งกันและกันดีขึ้น ลดความตึงเครียดอันเนื่องมาจากสาเหตุด้านลักษณะงาน 
ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  3.3 มีการเลื่อนต าแหน่งและจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกระดับ ให้บุคลากรรู้สึกได้ว่า   
องค์การเห็นถึงความส าคัญ และดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3.4 ควรปลูกฝังทัศนคติในการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ให้ทุก ๆ คนคุณค่าของงานและคุณค่าต่อตนเอง ควรให้การยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความถนัด 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการช่วยกันท างานช่วยสนับสนุนกันในด้านที่เราถนัด ไม่ซ้ าเติมความผิดพลาดของผู้อ่ืน
จะท าให้อยากท างานร่วมกับองค์การนี้ต่อไป 
  3.5 เปิดโอกาสในความก้าวหน้าของต าแหน่งงานในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ิมพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะฝึกอบรมหรือการพัฒนาต่าง ๆ ที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นเพ่ือเป็นการวางแผนความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
  3.6 ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการให้รางวัลกับบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่ดีในการท างานและเพ่ือสร้างความผูกพันให้กับองค์การต่อไป   
  3.7 จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่ จัดให้เป็นสัดส่วน สะอาด เรียบร้อย พร้อม
ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมในการท างานอย่างเพียงพอ และสร้างบรรยากาศในการท างาน
ที่อบอุ่น อยู่แล้วมีความสุข 
 

อภ ปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. ปัจจั ยที่ มี ผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีประเด็นที่ส าคัญ 6 ด้าน ดังนี้  
 1.1 ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความ

เข้าใจและรับทราบถึงภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารงานขององค์การ มีการแบ่งหน้าที่ 
ในการท างานอย่างชัดเจน  
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   1.2 ด้านลักษณะงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานที่ผลงาน
ที่ตนเองปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะมาท างาน มีความพึงพอใจที่สามารถที่จะแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติได้ สามารถแก้ไขและมีวิธีการป้องกันที่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้  
ยังมีความภาคภูมิใจที่สามารถลงมือปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองหรือได้รับความช่วยเหลือ 
จากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา  
  1.3 ด้านสัมพันธภาพ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งกับ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ร่วมงานกันอย่างราบรื่น ท างานกัน
ด้วยความสุข และเมื่อเกิดปัญหาช่วยกันแก้ไข จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การ 
  1.4 ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ได้ให้
ความเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่างานที่ตนเองท านั้นประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับนับถือเป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยงาน และเมื่อได้รับการยอมรับนับถือ ก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการอย่างท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การได้รับความไว้วางในและการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  
เป็นปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
  1.5 ด้านความมั่นคง โอกาสเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการส่วนใหญ่มองว่าระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคงในอาชีพในระยะยาว มีโอกาสในการขึ้นสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทักษะที่สนับสนุนความก้าวหน้าในสายงานได้ พนักงาน
ราชการยังความไม่มั่นใจในความมั่นคงในการท างานและขาดโอกาสในการที่จะขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นใน 
สายอาชีพ เนื่องจากรูปแบบของการท างานเป็นการท าสัญญาทุก 4 ปี ถึงหน่วยงานก็ยังมีการสนับสนุน 
ในการที่จะพัฒนาความรู้ให้เพ่ือที่จะน าความรู้ไปใช้กับการปฏิบัติงานก็ยังรู้สึกไม่มั่นคงมากนัก และในส่วน
พนักงานจ้างเหมาบริการนั้นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการท างานไม่มีความมั่นคงพร้อมถูกเลิกจ้าง
ได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการท างานที่ว่าด้วยตามสัญญาจ้าง ไม่ได้อยู่ในระบบราชการ จึงส่งผลกระทบ 
ต่อสวัสดิการ ผลตอบแทน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่ได้คาดหวังไว้   
  1.6 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มองว่า
ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาสมกับต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความสามารถของ
ตนเองซึ่งเป็นไปตามที่ ส านักงาน กพ. ก าหนด ในส่วนของพนักงานราชการ ด้านค่าตอบแทนกับ 
ความรับผิดชอบ มีความเหมาะสม และอยากให้พนักงานราชการมีสวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ และ 
ในส่วนของพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานและหน้าที่ผิดชอบอยู่ แต่ไม่มี
ค่าตอบแทนพิเศษ หรือสวัสดิการต่าง ๆ อยากให้มีจัดการสวัสดิการในการท างานให้ตนเอง 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory) ของ Herzberg  (อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 
2558, หน้า 14-15) ที่ได้อธิบายว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจของคนในองค์การ ประกอบด้วย  
ปัจจัยจูงใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการ
ท างาน ปัจจัยกลุ่มนี้สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นการจูงใจผู้ปฏิบัติงานได้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน  
ที่ปฏิบัติ ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ  ด้านความมั่นคง โอกาสเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการท างาน 
และอีกปัจจัยคือปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้าจุน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้าง
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ความไม่พึงพอใจในการท างาน จึงจ าจะเป็นต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นสิ่งจรรโลงใจ ช่วยขจัดความไม่พอใจ
ต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ด้านสัมพันธภาพ ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ E.R.G ของ Alderfer (อ้างถึงใน ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม, 
2560, หน้า 13) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านความพึงพอใจ (Satisfactions) และตัวแปร
ด้านความต้องการ (Desires) ที่เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคลที่น าไปสู่ความพึงพอใจ 
โดยความต้องการ 3 ประเภทนั้น ได้แก่ (1) ความต้องการเพ่ือการคงอยู่ (E = Existence Needs) ซึ่งเป็น
ความต้องการการตอบสนองด้วยปัจจัยทางวัตถุ (2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (R = Relatedness 
Needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่สามารถตอบสนองได้ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผย และการได้แลกเปลี่ยน
ความคิดและความรู้สึกกับสมาชิกคนอ่ืนในองค์การ (3) ความต้องการด้านความงอกงาม (G = Growth 
Needs) เป็นความต้องการส่วนบุคคลในการได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเพ่ือที่จะท างาน
อย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ รวมทั้งได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ และ
สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการหรือทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561,  
หน้า 59-60) ที่ได้สรุปทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่เสมอ ไม่มีวันสิ้นสุด 
เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้ว ก็จะเกิดความต้องการอย่างอ่ืนจะตามมาอย่างต่อเนื่อง 
และความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล าดับชั้นจากจุดต่ าสุดไปหาจุดสูงสุด แบ่งเป็น 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 
ด้านร่างกายหรือกายภาพ เป็นความต้องการเพ่ือความอยู่รอด โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ขั้นที่ 2 
ด้านความปลอดภัย เป็นความต้องการความปลอดภัยจากภยันตรายทุกด้าน และความมั่นคงในการท างาน 
ขั้นที่ 3 ด้านความเป็นที่รักใคร่ ความผูกพันของสังคม ต้องการที่จะให้เป็นที่รักใคร่ของคนในสังคม เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลอ่ืนและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความอบอุ่นทางใจ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมต่าง ๆ โดยการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นการให้ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญขององค์การและกลุ่มคน ขั้นที่ 4 ความต้องการ
ที่จะมีฐานะเด่นหรือมีชื่อเสียง เป็นความต้องการระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นใจตนเองในเรื่องความรู้และ
ความสามารถ มีความต้องการให้คนอ่ืนยกย่องสรรเสริญ ต้องการเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระใน
การตัดสินใจ การเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ และการด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ ในองค์การอีกด้วย ขั้นที่ 5 
ด้านต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ ความสมหวังในชีวิต ความต้องการที่จะประจักษ์ตน ต้องการได้รับ
ความส าเร็จและความสมหวังชีวิต เป็นความต้องการอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่ง ๆ ทุก ๆ อย่าง
ตามความคิดของตนเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ที่ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของกรมชลประทาน (สามเสน) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า อันดับแรก คือด้านสัมพันธภาพ รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จและ 
การยอมรับนับถือ  ด้านความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหาร 
ของหน่วยงาน ด้านความมั่นคงและโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าในงาน  และอันดับสุดท้ายคือ  
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ  โภชนะสมบัติ (2559) ที่ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน มีผลต่อความผูกพันในองค์การ โดยในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
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เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ มากที่สุดคือ ด้านบรรทัดฐาน รองลงมาคือ  
ด้านความรู้สึก และด้านการคงอยู่กับองค์การ ดังนั้น การคงไว้ซึ่งระดับความผูกพันที่มีอยู่ และการพัฒนา
ความผูกพันต่อองค์การให้ดียิ่งขึ้น จ าเป็นต้องท ากันอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก การรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากร รวมไปถึงข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ การให้ค่าตอบแทน การจ่ายเงินเดือน หรือ
สวัสดิการที่เหมาะสม เพ่ือท าให้เพียงพอต่อการด ารงเลี้ยงชีพ การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  
ในการปฏิบัติงาน การจัดเลี้ยง การศึกษาดูงาน สร้างสภาพแวดล้อม ในการท างาน ควรมีระบบบรรทัดฐาน 
ทางสังคม เพราะว่าบุคลากรมีความพร้อมจะสนับสนุน เพ่ือให้องค์การก้าวหน้า และประสบความส าเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ปัญหาด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอกับงาน เพราะท าให้
ต้องท างานหลายหน้าที่ และไม่มีความถนัดจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ได้ท างาน  
ที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง หรืองานต าแหน่งงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ตามสายอาชีพ
อย่างเต็มที่ ซ่ึงบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีไม่เพียงพอก็ส่งผลให้งานล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 2558, หน้า 14-15) ที่ได้อธิบายว่า ปัจจัย
ที่เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน เรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือปัจจัย
ค้าจุน” ทีม่ีความส าคัญได้แก่ การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
โดยปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีขึ้น
เพ่ือเป็นสิ่งจรรโลงใจ หรือส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ยังคงความพอใจเป็นปกติอยู่ตลอดไป  

2. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัญหาด้านการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน จึงท าให้
การด าเนินงานต่าง ๆ อาจเกิดความล่าช้า การไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน เกิดความเพิกเฉย 
ไม่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากความคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน โดยงานที่ได้รับมอบหมายควรสัมพันธ์ 
กับความรู้ ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการ
ท างานได้ และปัญหาการไม่เข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของระบบราชการ หากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ก็จะท าให้การเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และท าให้งานไม่
เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 
2558, หน้า 14-15) ทีไ่ด้อธิบายว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะงาน เรียกว่า“ปัจจัยจูงใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการ
ท างาน (Motivation Factors)” ที่มีความส าคัญได้แก่ ลักษณะของงานต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้การมอบหมายงานที่ชัดเจน ยังส่งผลให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
 3. ด้านสัมพันธภาพ ปัญหาขาดการท างานร่วมกันเป็นทีม ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง บางคนยัง
ยึดติดงานเดิมที่เคยรับผิดชอบ และปฏิเสธงานใหม่ ๆ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ขาดความร่วมมือหรือ
ช่วยเหลือกันในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน กับอีกส่วนหนึ่งคือขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มงาน ต่างคนต่างท า และผู้บริหารควรเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องให้มากขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใส่ใจและให้ก าลังใจลูกน้อง จึงท าให้การท างานที่มี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 2558, 
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หน้า 14-15) ที่ได้อธิบายว่า ปัจจัยความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
เรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้าจุน” ที่มีความส าคัญได้แก่ การติดต่อไม่ว่าจะ
เป็นทางกิริยาหรือทางวาจา ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันอย่างมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการท างาน และสอคล้องกับงานวิจัยของ ณฐพรรณ 
ชาญธัญกรรม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กรมชลประทาน 
(สามเสน) ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
กรมชลประทาน (สามเสน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก 
คือด้านสัมพันธภาพ รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ด้านความมั่นคงและโอกาสเรียนรู้ ความก้าวหน้าในงาน 
และอันดับสุดท้ายคือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา จันทร์งาม 
(2559) ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ 
กลุ่มลูกค้าบุคคล พบว่า ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการพัฒนาการท างาน ทัศนคติที่มี 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผู้น า และค่าตอบแทน ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์การโดย
ภาพรวม โดยที่ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านทัศนคติที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน ด้านการพัฒนา การท างาน และด้าน
ค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่
การงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า 
 4. ด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ ผู้บังคับบัญชาควรเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกน้องให้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใส่ใจและให้ก าลังใจลูกน้อง
และควรยินดี ชมเชย ส าหรับบุคลากรที่ท างานดี ขยัน จึงจะส่งผลให้มีความภาคภูมิใจและมีก าลังใจในการ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg (อ้างถึงใน จิระพร 
จันทภาโส, 2558, หน้า 14-15) ที่ได้อธิบายว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวกับลักษณะงาน ซึ่งเรียกว่า“ปัจจัยจูง
ใจซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors)” ที่มีความส าคัญได้แก่ ลักษณะของงานต้องมี
ความชัดเจน ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตนเอง และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี นอกจากนี้การมอบหมายงานที่ชัดเจน ยังส่งผลให้เห็น
ถึงความตั้งใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการหรือทฤษฎีการจูงใจ
ของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 59-60) ขั้นที่ 3 ด้านความเป็นที่รักใคร่ ความผูกพัน
ของสังคม โดยต้องการที่จะให้เป็นที่รักใคร่ของคนในสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ให้ตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม มีความอบอุ่นทางใจ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมต่าง ๆ โดยให้การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นการให้ความรู้สึกเป็นส่วนส าคัญขององค์การและกลุ่มคน 
 5. ด้านความมั่นคง โอกาสเรียนรู้ และความก้าวหน้าในการท างาน เนื่องจากองค์การไม่มี
ต าแหน่งงาน ที่สามารถให้บุคลากรได้บรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการได้เพียงพอกับความ
ต้องการของทุกคน สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการหรือทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์  
ก่อสกุล, 2561, หน้า 59-60) ขั้นที่ 2 ด้านความปลอดภัย ความต้องการความปลอดภัยจากภยันตรายทุกด้าน 
และความมั่นคงในการท างาน ตลอดจนความมั่นคงเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ การตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกายแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองจากภยันตรายต่างๆ ที่มีต่อชีวิต เช่น  
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การปลดออก ไล่ออก ภาวการณ์ที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อขวัญและก าลังใจต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
 6. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ได้รับน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอ่ืน ๆ เพราะผู้บริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ความส าคัญกับต าแหน่งเฉพาะจึงเกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ส่งผลให้ไม่มีก าลังใจในการท างาน 
สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 2558, หน้า 14-15) ที่ได้
อธิบายว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Fringe Benefits) เรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา 
(Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้ าจุน” ที่มีความส าคัญได้แก่ รางวัลที่ให้กับพนักงานที่เป็นผลมาจากการ
ท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การ หรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งพนักงานได้รับเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนพ้ืนฐาน ได้แก่ สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุด
พักผ่อน บ านาญ เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ  โภชนะสมบัติ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน มี
ผลต่อความผูกพันในองค์การ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย 3 
ล าดับ มากที่สุดคือ ด้านบรรทัดฐาน รองลงมาคือ ด้านความรู้สึก และด้านการคงอยู่กับองค์การ ดังนั้น การ
คงไว้ซึ่งระดับความผูกพันที่มีอยู่ และการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การให้ดียิ่งขึ้น จ าเป็นต้องท ากันอย่างเป็น
ระบบ โดยเริ่มจาก การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รวมไปถึงข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ การให้
ค่าตอบแทน การจ่ายเงินเดือน หรือสวัสดิการที่เหมาะสม เพ่ือท าให้เพียงพอต่อการด ารงเลี้ยงชีพ การส่งเสริม
กิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ในการปฏิบัติงาน การจัดเลี้ยง การศึกษาดูงาน สร้างสภาพแวดล้อม ในการท างาน 
ควรมีระบบบรรทัดฐานทางสังคม เพราะว่าบุคลากรมีความพร้อมจะสนับสนุน เพ่ือให้องค์การก้าวหน้า 
และประสบความส าเร็จ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการหรือทฤษฎีการจูงใจของ Maslow  
(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 59-60) ขั้นที่ 1 ด้านร่างกายหรือกายภาพ  เป็นความต้องการเพ่ือ 
ความอยู่รอด โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการด ารงชีวิต  

และยังมีปัจจัยเพ่ิมอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้จากการสมภาษณ์ก็คือ ปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน เนื่องจาก ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งท างานไม่เพียงพอจึงต้องจัดโต๊ะ
ท างานเพ่ิมให้จนท าให้ที่นั่งท างานคับแคบท าให้รู้สึกว่าเกิดความไม่สะดวกสบายในการนั่งท างาน และไม่มี
จัดสวัสดิการในเรื่องของน้ าดื่มให้กับบุคลากร สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg 
(อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 2558, หน้า 14-15) ที่ได้อธิบายว่าส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อม
การท างาน (Working Conditions) ซึ่งเรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้าจุน” 
ทีม่ีความส าคัญได้แก่  สภาพทางกายภาพของการท างาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้ง
ลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลเกิดความพึงพอใจต่องานได้ 
และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการหรือทฤษฎีการจูงใจของ Maslow  (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, 
หน้า 59-60)  ขั้นที่ 1 ด้านร่างกายหรือกายภาพ เป็นความต้องการเพ่ือความอยู่รอด โดยค านึงถึงความจ าเป็น
ในการด ารงชีวิต 
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 ข้อเสนอแนะและแนวทางการสร้างความผูกพันในการท างานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การท าให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
สอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ (2548) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม
องค์การ เป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยง ยึดเหนี่ยวและผลักดันสมาชิกให้แสดงพฤติกรรมไปในทางที่องค์การ
ต้องการ ผู้บริหารต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และฝึกฝน จนสามารถใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการ
บริหารองค์การให้เป็นไปตามท่ีเขาต้องการ 
  2. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือให้ได้รู้จักซึ่งกันและกันดีขึ้นลดความตึงเครียดอันเนื่องมาจากสาเหตุด้านลักษณะงาน
ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงใน  
จิระพร จันทภาโส, 2558, หน้า 14-15) ที่ได้อธิบายว่า ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  ซึ่งเรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือ
ปัจจัยค้าจุน” มีความส าคัญคือ การติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางกิริยาหรือทางวาจาที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันอย่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
  3. มีการเลื่อนต าแหน่งและการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกระดับ ให้บุคลากรรู้สึกได้ว่า 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นถึงความส าคัญ และดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคน  เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ปัจจัยของ Herzberg (อ้างถึงใน จิระพร  
จันทภาโส, 2558, หน้า 14-15) ทีไ่ด้อธิบายว่า องค์ประกอบที่เก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Fringe 
Benefits) ซึ่งเรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้าจุน” ที่มีความส าคัญได้แก ่
รางวัลที่ให้กับพนักงานที่เป็นผลมาจากการท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การ หรือเป็นผลตอบแทนชนิด
ใดชนิดหนึ่งซึ่งพนักงานได้รับเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนพ้ืนฐาน ได้แก่ สวัสดิการด้าน
สุขภาพและการประกันชีวิต วันหยุด บ านาญ เป็นต้น 

4. ควรปลูกฝังทัศนคติในการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าของ
งานและคุณค่าต่อตนเอง ควรให้การยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การช่วยกันท างาน ช่วยสนับสนุนกันในด้านที่เราถนัด ไม่ซ้ าเติมความผิดพลาดของผู้อ่ืนจะท าให้อยาก
ท างานร่วมกับองค์การนี้ต่อไป สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  (อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 
2558, หน้า 14-15) ที่ ได้อธิบายว่า ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้าจุน” ที่มี
ความส าคัญได้แก่ การติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางกิริยาหรือทางวาจาที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการท างาน 
 5. เปิดโอกาสในความก้าวหน้าของต าแหน่งงานในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือการพัฒนาต่าง ๆ ที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นการวางแผนความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน สอดคล้องกับฉัฐภู มิวัฒนศิริวงษ์ 
(อ้างถึงใน ปนัดดา ธรรมปัญญา, 2560, หน้า 9) ที่ได้กล่าวถึง แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และความผูกพันต่อองค์การไว้ โดยให้การส่งเสริมพัฒนาพนักงานอย่างจริงจัง การลงทุนเพ่ือการเติบโต 
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ในระยะยาว และการลงทุนพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ การอบรมและการพัฒนาบุคลากรมีต้นทุนที่สูง  
แต่ก็คุ้มค่าที่จะท าให้บุคลากร มีความพร้อมในการท างาน ป้องกันความผิดพลาดในการท างาน อีกท้ังท าให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าในชีวิตการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

6. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการให้รางวัลกับบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน เพ่ือสร้าง
แรงานจูงใจที่ดีในการท างานเพ่ือสร้างความผูกพันให้กับองค์การ สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการหรือ
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 59-60) ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะมี
ฐานะเด่นหรือมีชื่อเสียง เป็นความต้องการระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นใจตนเองในเรื่องความรู้และความสามารถ 
มีความจ้องการให้คนอ่ืนยกย่องสรรเสริญ ต้องการเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระในการตัดสินใจ  
การเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ และการด ารงต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ ในองค์การอีกด้วย 

7. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู ่สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการท างานควร
จัดให้เป็นสัดส่วน สะอาด เรียบร้อย พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมในการท างาน  
อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg  (อ้างถึงใน จิระพร จันทภาโส, 2558, 
หน้า 14-15) ที่ได้อธิบายว่าส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล ้อมการท างาน (Working Conditions)  
ซึ่งเรียกว่า“ปัจจัยธ ารงรักษา (Hygiene Factors) หรือปัจจัยค้าจุน” ที่มีความส าคัญได้แก่  สภาพทางกายภาพ
ของการท างาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลเกิดความพึงพอใจได้  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรจัดให้มีการอบรม สัมมนา และพัฒนาทักษะ มีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผ ู้บริหาร ซ่ึงจะได้ม ีการแลกเปลี่ยนความค ิดเห็น หร ือประสบการร่วมกันเพ่ือให ้
เกิดความสามัคค ี  
 2. ควรสร้างจ ิตสำนึก ปล ูกฝังสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี 
เพ่ือท ี่จะเป็นการเสริมสร้างความผูกพ ันต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความสนิทสนม คุ้นเคย รักใคร่ กลมเกลียวและ
ช่วยเหล ือซึง่กันและกัน ท ั้งในระดับผ ู้บังคับบ ัญชาและผ ู้ใต้บังคับบ ัญชา และในระด ับเพือ่นร่วมงาน 
 3. ควรมีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนตามต าแหน่งความรับผิดชอบของแต่ละ
คนตามสายงาน จึงจะสามารถท าให้เกิดความสุขในการท างานได้ และท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  
 4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาความรู้ทักษะ
ความสามารถ ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ลดปัญหา 
ในการปฏิบัติงานและท าให้การท างานเกิดความคล่องตัว ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จึงต้องมีการก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน 
 5. มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น ปรับโต๊ะท างานให้เป็นสัดเป็นส่วน  
เป็นระเบียบเรียบร้อย และน าเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยรองรับการการท างาน 
ที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็วในปัจจุบัน   
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 6. ควรจะม ีการพัฒนาความมั่นคงในหน้าท ี่การงาน โดยผ ู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรอย่างจริงจัง ควรก าหนดแนวทางการเลื่อนขั้นเลื่อน หรือต าแหน่งที่ชัดเจนให้พนักงานสามารถท าไดด้้วย 
 

ข  อเสนอแนะสาหร ับการว จัยคร ั้งต ่อไป 

1. ควรจะมีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือที่จะได้ทราบความคิดเห็นของทุกคนในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

2. ควรจะศึกษาเรื่องความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อต่อความผูกพันองค์การ และน าผลการศึกษาไปวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานต่อไปในอนาคต  
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