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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ ศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการสร้างความผูกพันองค์การ แนวทางและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันองค์การ
ของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร 
และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก   
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ประกอบด้วยหลายปัจจัย โดยปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความม่ันคงในอาชีพและปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในองค์การ รองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, ปัจจัยด้าน
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน ตามด้วยปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงานและปัจจัยด้านลักษณะงาน ตามล าดับ 
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ ได้แก่ ปัญหา
ความเลื่อมล้ าและการเลือกปฏิบัติ, ความแตกต่างระหว่างวัย, การมอบหมายงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม, สัมพันธภาพที่ไม่ดีภายในองค์การ, การขาดความมีส่วนรวมในการตัดสินใจและ
ปัญหาด้านการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความ
ผูกพันองค์การของพนักงานราชการ ได้แก่ การสร้างทัศนคติที่ดรี่วมกัน, การปรับปรุงนโยบายด้าน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์, การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น, การฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้าน 
การท างาน, การก าหนดนโยบายการเข้ารับราชการจากบุคลากรภายในองค์การ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการท างาน ตลอดจนการมอบหมายงานให้ตรงตามต าแหน่ง ตรงตามความรู้และความสามารถ 
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บทน า 
 

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทั้งสภาพแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ส่วนราชการในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการประเทศ จ าเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับหน่วยงาน ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 
ที่เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารจัดการภายในภาคราชการที่มีความรวดเรว็ คุณภาพสูง
และมีประสิทธิภาพ (ฉัตรชัย นาถ้ าพลอย,2563,หน้า 462-463) รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีคุณภาพสูง เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในด้านต่าง ๆ มีความจงรักภักดี
และผูกพันต่อองค์การ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและ
ภาคราชการ  

จากการการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งส่วนราชการตามการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้น าระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการ
จ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก“ลูกจ้างสัญญาจ้าง”เป็น“พนักงานงานราชการ”เพ่ือดึงดูดใจและ
แสดงสถานะที่ชัดเจน และตามมาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)  ของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในส่วนของมาตรการบริหารอัตราก าลังปกติ ให้จัดสรร
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยให้จ้างในรูปแบบของอัตราก าลัง “พนักงานราชการ” และใช้ระบบสัญญาจ้าง
เป็นกลไกรองรับในการจ้างงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติจ านวนกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการทั่วประเทศ ทุก 4 ปี ซึ่งจ านวนกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการที่ผ่านมานั้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่ง 
และค่าตอบแทน,กลุ่มบริหารพนักงานราชการ,2563) แสดงให้เห็นว่าพนักงานราชการถือเป็นบุคลากร
ภาครัฐที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

ปัจจุบันพบว่าระบบพนักงานราชการมีปัญหาในหลายระดับตั้งแต่ปัญหาระดับส่วนราชการ 
เช่น การจ้างงานในระบบพนักงานราชการไม่สนองตอบตรงความต้องการในการใช้งานบางลักษณะ
ของส่วนราชการ  มีอัตราการลาออกของพนักงานราชการ (Turnover rate) สูงรวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ
พนักงานราชการในบางเรื่องอาจขาดความชัดเจน เช่น การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการกรณี     
ลาป่วยเกินสิทธิที่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ปัญหาระดับบคุคล เช่น ความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกับ
ข้าราชการทีป่ฏิบัติงานในลักษณะงานเดียวกัน ความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพ ความต้องการสิทธิ
ประโยชน์ที่มากขึ้น และปัญหาในภาพรวม เช่น ระบบพนักงานราชการที่ไม่ดึงดูดจูงใจคนรุ่นใหม่  
การสรรหาและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรม ซึ่งปัญหาเหลา่นี้ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการพัฒนาของสว่นราชการ ดังนั้นการพัฒนาระบบการบริหาร
พนักงานราชการ การเสริมสร้างศักยภาพ การสร้างขวัญก าลังใจ การสร้างความผูกพันต่อองค์การและ
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การสร้างแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานราชการจึงเป็นเรื่องที่องค์การควรให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก 

การสร้างความผูกพันต่อองค์การ เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ ให้พนักงานรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความจงรักภักดีอยาก
อุทิศตนให้กับองค์การ ทุ่มเทก าลัง ความสามารถอย่างเต็มที่ให้กับองค์การ มีความภาคภูมิใจและ
เชื่อมั่นในองค์การ ท าให้มีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานที่องค์การนี้ตลอดไป ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกผันองค์การของประกอบด้วยหลายปัจจัย เชน่ ปจัจัยสว่นบุคคล ได้แก่อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ปัจจัยด้านลักษณะงาน เช่น ความท้าทายในการท างาน 
ความก้าวหน้าในการท างาน ความม่ันคงในงาน ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น นโยบายและโครงสร้างองค์การ 
เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น (พิชิตพล 
กันทะ,2561) การสร้างความผูกพันต่อองค์การให้กับพนักงานราชการซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐจึงมี
ความส าคัญ เนื่องจากเมื่อพนักงานราชการมีความผูกพันต่อองค์การ จะปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่าง
เต็มที่และเต็มก าลังความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ไม่เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมและความรู้สึก
ไม่ม่ันคงในอาชีพ ช่วยลดการลางานและการขาดงาน ตลอดจนลดอัตราการลาออก ท าให้องค์การมี
บุคลากรเพียงพอ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของภาครัฐตลอดจนสร้าง
ความก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับองค์การและประเทศชาติต่อไป 
 กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจ านวนมาก ในสังกัดกระทรวง
คมนาคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการวิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษา
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินของประเทศ โดยมีกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในกองการเจ้าหน้าที่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหลายประเภท
ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ซึ่งในส่วนของพนักงานราชการ
มีจ านวนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานบริการ 
แต่ในปัจจุบันพบว่าพนักงานราชการมีอัตราการเข้า - ออกสูงกว่าบุคลากรประเภทอ่ืนในหน่วยงาน 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หน่วยงานต้องเสียงบประมาณ 
เสียเวลา และบุคลากรในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร การฝึกอบรมและการพัฒนา
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานราชการที่เข้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วจิัยซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ราชการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการสร้างความผูกพันองค์การตลอดจนแนวทางและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพัน
องค์การให้กับพนักงานราชการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง  
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 
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 3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี้ 

1.การวิจัยเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ จากต ารา บทความ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
กับความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  

2.การวิจัยสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ  
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้  

 1. ประชากร ได้แก่ พนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง  จ านวน 25 คน 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานราชการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่      
กรมทางหลวง จ านวน 10 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม/ฝ่าย ดังนี้ 
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    จ านวน 2 คน 
  - กลุ่มพัฒนาระบบ    จ านวน 1 คน 
  - ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบ าเหน็จความชอบ จ านวน 2 คน 
  - ฝ่ายวางแผนก าลังคน    จ านวน 1 คน 
  - ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   จ านวน 1 คน 
  - ฝ่ายวินัยและส่งเสริมจริยธรรม   จ านวน 1 คน 
  - ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 1 คน 
  - ฝ่ายประเมินผลทรัพยากรบุคคล   จ านวน 1 คน 
  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุรางค์    
จันทวานิช,2561,หน้า 75) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแต่ละประเด็น แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน  
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและ
ความแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความผูกพันองค์การของ
พนักงานราชการ แนวทางในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กรณีศึกษา            
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา        
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ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 ผลการวิจัย 
 จาการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยได ้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่  
กรมทางหลวง  
 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 
ได้แก่ ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน 
ปัจจัยด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ปัจจัยด้านค่าตอบแทน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในองค์การและ
ปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมทางหลวงมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความมั่นคงในอาชีพ และปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายในองค์การ 
รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ
ปัจจัยด้านเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ตามด้วยปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงานและปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภาพปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 
กรมทางหลวง 
 

 
 

แผนภาพปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 
โดยอธิบายในแต่ละด้านของปัจจัยได้ดังนี้ 

1.1) ความมั่นคงในอาชีพ การทำงานที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความม่ันใจว่าตนเอง จะสามารถ
ประกอบอาชีพนั้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือตรงกับความต้องการ การที่ปฏิบัติงานโดยไม่ถูก ไล่ออก 
ปลดออกหรือให้ออกอย่างกะทันหันโดยไม่มีเหตุผลหรือสาเหตุที่เหมาะสม ซึ่งพนักงานราชการเป็น
บุคลากรของรัฐประเภทหนึ่งที่มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง มีการต่อสัญญาจ้างทุก 4 ปี หากพนักงานราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (4), คิดเป็น 14%

ความมั่นคงในอาชีพ (7), คิดเป็น 23%

ความก้าวหน้าในงาน (3), คิดเป็น 10%สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (4), คิดเป็น 14%

เงินเดือนหรือค่าตอบแทน (4), 
คิดเป็น14%

สัมพันธภาพภายในองค์การ (7),      
คิดเป็น 23%

ลักษณะงาน (1), คิดเป็น 2%
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ไม่ท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีผลการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ย่อมไม่ถูกเลิกจ้างอย่างแน่นอน 
แม้ในช่วงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่ประเทศต้องเผชิญ พนักงานราชการไม่ถูกเลิกจ้างหรือลดเงินเดือนซึ่ง
ถือว่ามีความมั่นคงในอาชีพมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ เชน่ พนักงานบริษัทเอกชน หรือการประกอบธรุกิจส่วนตัว 

1.2) สัมพันธภาพภายในองค์การ เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การกับเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน การไม่แบ่งชนชั้น เคารพใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ การรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เท่าเทียมทั้งในด้านการท างานและการปฏิบัติตนในที่ท างาน การมีวัฒนธรรมองค์การที่เกื้อกูลต่อกัน  

1.3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยพนักงานราชการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับองค์การ
นานกว่าจะมีความผูกพันกับองค์การมากกว่า ซึ่งมีพนักงานราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
หลายรายที่ปฏิบัติงานกับองค์การตั้งแต่เรียนจบจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 
5 ปีขึ้นไป  

1.4) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง นอกเหนือจาก
เงินเดือนประจ า ที่ช่วยในการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตในการท างาน เช่น การรักษาพยาบาล
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากส านักแพทย์ กรมทางหลวง ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่มีสวัสดิการนี้ การมีสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมทางหลวงเพ่ือให้พนักงานราชการสามารถฝากเงินและกู้เงินได้ การให้สิทธิ์ลาพักผ่อน
ประจ าปีและสามารถสะสมไว้ใช้ปีถัดไปได้โดยให้สะสมมาไม่เกิน 5 วัน เป็นต้น ซึ่งสวัสดกิารและสิทธิ
ประโยชน์ที่กล่าวมานั้น หากเป็นบริษัทเอกชนจะได้รับไม่เท่าหน่วยงานของรัฐ หรืออาจไม่มีเลย 

1.5) เงินเดือนหรือค่าตอบแทน มีอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีให้กับพนักงานราชการอย่างยุตธิรรม เมื่อเทียบกับต าแหน่ง
หรือการปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งพนักงานราชการจะได้รับอัตราเงินเดือนแรกเข้ามากกว่า
ข้าราชการร้อยละ 20 เพ่ือน าไปชดเชยในส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. ค่าประกันสังคมส่วนหักจากลูกจ้าง 5%,    
2. ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 5% และ 3.บ าเหน็จบ านาญ 10% 

1.6) ความก้าวหน้าในงาน การมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับองค์การและก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่การงาน เช่น มีนโยบายให้พนักงานราชการที่มีอายุงานนานและมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับทีดี่ 
สามารถสอบปรับเป็นข้าราชการ หรือการเปิดสอบเข้ารับราชการส าหรับบุคคลภายในเท่านั้นเพ่ือดึงดูด
ให้พนักงานราชการท างานกับองค์การ เพราะหากพนักงานราชการลาออกองค์การต้องคัดเลือกและ
สรรหาพนักงานราชการใหม่ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์การในด้านงบประมาณและบุคลากร  
 1.7) ลักษณะงาน มีการแบ่งงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนและ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม ยุติธรรมและตรงตามต าแหน่งของ
พนักงานราชการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
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 2. ปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  
 กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง 

 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง มีดังนี้ 
 2.1) มีความเลื่อมล้ าระหว่างข้าราชการกับพนักงานราชการ ในเรื่องของสวัสดิการบางประเภท 
ที่ไม่เสมอภาคกัน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่พนักงานราชการไม่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
จากกรมบัญชีกลางให้กับตนเองและครอบครัว และในส่วนของเงินบ านาญเมื่อเกษียณอายุราชการที่
พนักงานราชการจะได้รับในรูปแบบเงินช่วยเหลือกรณีชราภาพจากกองทุนประกันสังคมเท่านั้น ซ่ึง
แตกต่างจากข้าราชการที่ได้รับเงินบ านาญจากกรมบัญชีกลาง โดยค านวณจากอายุราชการ ท าให้
พนักงานราชการรู้สึกไม่เท่าเทียมกันและอยากลาออกจากองค์การเพ่ือสอบเข้ารับราชการในองค์การอ่ืน ๆ 
 2.2) การแบ่งชนชั้นและเลือกปฏิบัติ การมองว่าพนักงานราชการมีศักดิ์ศรีที่ต่ ากว่าข้าราชการ 
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การให้ความส าคัญ
กับข้าราชการมากกว่าพนักงานราชการ เช่น การให้ข้าราชการได้รับการพิจารณาการเข้ารับการ
ฝึกอบรมก่อนเมื่อมีโอกาส การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น  
 2.3) ความแตกต่างระหว่างวัย ซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งในการท างานโดยเฉพาะในหน่วยงาน
ราชการที่มีการยึดระบบอาวุโส อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เนื่องจากพนักงานราชการส่วนใหญ่จะมีอายุค่อนข้างน้อย เป็นผู้เพ่ิงจบการศึกษามาปฏิบัติงานเพ่ือ
เก็บเก่ียวประสบการณ์และหาความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการสอบบรรจุรับราชการ แต่ข้าราชการซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาจะมีอายุค่อนข้างมากและรับราชการมานาน ท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างวัยในเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน พนักงาน
ราชการซึ่งอยู่ในฐานะที่ต่ ากว่าอาจเกิดความไม่สบายใจซึ่งน าไปสู่การลาออกจากองค์การได้ 
 2.4) การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม การมอบหมายงาน
ให้พนักงานราชการที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถและต าแหน่งหน้าที่ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีได้รับ 
 2.5) สัมพันธภาพที่ไม่ดีภายในองค์การ โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 
การมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน การพูดจาให้ร้ายหรือกระทบกระทั่งกัน เกิดเป็นอุปสรรคในการท างาน 
เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องท างานร่วมกันส่งผลในพนักงานราชการอยากลาออกจากองค์การ 
 2.6) การขาดความมีส่วนรวมและการตัดสินใจ การไม่เปิดโอกาสให้พนักงานราชการได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีอิสระ หรือการมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนรวมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
งานและเรื่องการปฏิบัติตัวในที่ท างาน  
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 2.7) การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่ไม่เสมอภาคกับข้าราชการ เกิดการเปรียบเทียบ
และไม่เกิดแรงจูงใจหรือเป็นขวัญก าลังในการปฏิบัติงานและดึงดูดให้พนักงานราชการอยู่กับองค์การ
ตลอดไป เช่น นโยบายด้านสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นโยบายด้านการโอนย้าย ที่พนักงานราชการ
ไม่สามารถขอโอนหรือย้ายกลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการที่
สามารถด าเนินการได้เมื่อมีอายุงานและเหตุผลความจ าเป็นตามสมควร เป็นต้น 
 

3. แนวทาง ข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง  
 จากการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง มีดังนี้ 
 3.1) การสร้างทัศนคติร่วมกันใหม่ระหว่างข้าราชการกับพนักงานราชการ ข้าราชการไม่
คิดแบ่งชนชั้น มองว่าทุกคนเท่าเทียมกันและเป็นเพ่ือนร่วมงานที่เป็นบุคลากรส าคัญขององค์การ       
ที่ช่วยกันปฏิบัติงานในองค์การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้    

3.2) การปรับปรุงนโยบายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานราชการให้ดีขึ้น
หรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้าราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่พนักงานราชการปฏิบัติงาน มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับข้าราชการ ดังนั้น การก าหนด
นโยบายด้านสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานราชการ จึงควรก าหนดให้มีความเสมอภาค 
ยุติธรรมและใกล้เคียงกับข้าราชการเช่นกัน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจเป็นขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับพนักงานราชการ  
 3.3) การจัดกิจกรรม สัมมนาเพ่ือให้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน   
ช่วยละลายพฤติกรรม สร้างความรู้จัก ความคุ้นเคยและความเข้าใจร่วมกันของคนในองค์การ 
ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานมากยิ่งขึ้น  
 3.4) การเปิดโอกาสให้พนักงานราชการได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างอิสระ 
ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานราชการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะแสดงถึงความใส่ใจ
และความเท่าเทียมกันของบุคลากรในองค์การ ไม่เกิดความรู้สึกเลื่อมล้ าระหว่างบุคคล แต่ทั้งนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ ว่ามีความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลมากน้อยแค่ไหนและ
สามารถยอมรับในความต่างทางความคิดได้หรือไม่  
 3.5) การให้พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานราชการรู้สึกว่าองค์การให้ความส าคัญ
กับตนเองและได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 
 3.6) การก าหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจากพนักงาน
ราชการภายในองค์การโดยพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจและดึงดูดให้พนักงานราชการปฏิบัติงานกับองค์การโดยไม่คิดไปหน่วยงานอ่ืน แม้มี
ทางเลือกหรือข้อเสนอที่ดีกว่า 
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 3.7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานให้กับพนักงานราชการ เช่น สภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม การบริหารจัดการชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสมดุล  
 3.8) การมอบหมายงาน แบ่งงานให้ตรงตามต าแหน่งงานและตามความรู้  ความสามารถ
ของพนักงานราชการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานและช่วยให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผูว้ิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดงันี้ 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่  

    กรมทางหลวง มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 
1.1) ความมั่นคงในอาชีพ การท างานที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความม่ันใจว่าตนเองจะสามารถ

ประกอบอาชีพนั้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือตรงกับความต้องการ ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิด
ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี,2563) ขั้นที่ 2 คือ ขั้นความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยในด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยด้านหน้าที่
การงาน รวมทั้งสอคคล้องกับผลงานวิจัยของ บุศราคัม รักท้วม (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจ
ที่ทีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 
ผลการวิจัยพบว่า “แรงจูงใจโดยรวมทีอ่ยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้าน
ความก้าวหน้าในการท างานและด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน” 

1.2) สัมพันธภาพภายในองค์การ เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์การกับเพ่ือนร่วมงานและ  
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี ERG ของ Alderfer (อ้างถึงใน     
รัตติกรณ์ จงวิศาล,2560) อธิบายความต้องการของมนุษย์ ในดา้นความต้องการมีสัมพันธภาพ เป็นความ
ต้องการที่จะมีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างอย่างมีความหมายและเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะ
สัมพันธภาพในที่ท างานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิภาพร อุ่นบันเทิง 
(2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมการศาสนา ผลการวิจัยพบว่า 
“ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา มีส่วนท าให้บุคลากร
มีความพึงพอใจในงานและยังคงท างานอยู่กับองค์การต่อไป” 

1.3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยพนักงานราชการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับองค์การ
นานกว่าจะมีความผูกพันกับองค์การมากกว่า สอดคล้องตามแนวคิดของ Shelon (อ้างถึงใน พิชิต 
พิทักษ์เทพสมบัติ,2552,หน้า,183) กล่าวว่าองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ      
จะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการท างานในองค์การ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะมาศ เกิดแสง 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม และ
ผลการวิจัยพบว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันองค์การ”  
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 1.4) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ทีน่อกเหนือจากเงินเดือนประจ าที่ได้รับ สอดคล้องตาม
แนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล. (2563) อธิบายหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านสวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล นอกจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว องค์การจะต้องมีสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูล (Welfare and Benefits) เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ จะท าให้
บุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

1.5) เงินเดือนหรือค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ที่และมีการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี
อย่างยุติธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี,2563,หน้า 307) 
ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ คือ การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่
เพียงพอและยุติธรรม คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจะต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตมาตรฐานการครองชีพ 
ในสังคมนั้นๆ และสอคคล้องกับผลงานวิจัยของ  ปิยะมาศ เกิดแสง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า “การส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์การให้สูงขึน้โดยเน้นแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นหลัก” 

1.6) ความก้าวหน้าในงาน มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับองค์การและก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ อ านวยชัย บุญศรี (2556) อธิบายองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ 
กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในด้านองค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factor)  
ที่เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในงาน คือ  
การได้รับการเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่ง  
 1.7) ลักษณะงาน มีการแบ่งงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนและ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และการมอบหมายงานอย่างเท่าเทียม ยุติธรรมและตรงตามต าแหน่ง 
สอดคล้องตามแนวคิดของ Steer (อ้างถึงใน พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2552, หน้า 184) เสนอ
องค์ประกอบของปัจจัยที่ก าหนดความผูกพันต่อองค์การ 3 กลุ่ม คือ 1. ลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristics) 2. ลักษณะงาน (Job Characteristics) ได้แก่ ความท้าทาย
ของงาน ความหลากหลายของงาน โอกาสมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การป้อนกลับของงาน และ  
3.ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experiences)  
 

2. ปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 

2.1) มีความเลื่อมล้ าระหว่างข้าราชการและพนักงานราชการ ในเรื่องของสวัสดิการบางประเภท
ที่ไม่เสมอภาคกัน เช่น สวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล เงินบ านาญ เป็นต้น ที่ท าให้พนักงานราชการรู้สึก
ไม่เท่าเทียมกันและอยากลาออกจากองค์การ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2563,หน้า 140) ที่
ก าหนดให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม ในกรณีต่างๆ      
อันเนื่องไม่ใช่จากการท างานเท่านั้น เช่น กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร เป็นต้น 

2.2) การแบ่งชนชั้นและเลือกปฏิบัติ การมองว่าพนักงานราชการมีศักดิ์ศรีที่ต่ ากว่าข้าราชการ 
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การให้ความส าคัญ
กับข้าราชการมากกว่าพนักงานราชการ ซึ่งในความเป็นจริงบุคลากรในองค์การทุกประเภทมีความส าคัญ
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เท่าเทียมกัน สอดคล้องตามแนวคิดของ Walton (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี,2563,หน้า 308)    
ได้ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ คือ การบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกัน การที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
เพ่ือนร่วมงาน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากอคติและการท าลายซึ่งกันและกัน 

2.3) ความแตกต่างระหว่างวัย ซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งในการท างานในด้านการสื่อสารและการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ยึดระบบอาวุโส ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดของ Follett (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2563,หน้า 58) อธิบายวิธีแก้ปัญหาที่ท าให้ฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้างเกิดความพอใจร่วมกัน ให้มองความขัดแย้งในแง่ดีและแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้
วิธีการประณีประนอม ให้ความส าคัญกับการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันแทนที่จะเป็นการ
ควบคุมจากข้างบนสู่ข้างล่าง โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทีค่วรปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด
และมีความต่อเนื่อง 
 2.4) การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งตามแนวคิดของ 
Weber (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภูพั่นธ์ศรี,2563,หน้า 6) เสนอทฤษฎีระบบราชการ ที่เสนอการจัดองค์การ
ขนาดใหญ่ให้มีลักษณะโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เน้นการจัดโครงสร้างที่เป็นระเบียบ จะต้องมีการ
แบ่งงานกันท า โดยให้แต่ละคนปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมีความช านาญ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
และอ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบลดหลั่นกันไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนต าแหน่งโดยให้ค านึงถึงการประสบความส าเร็จในการท างาน  
 2.5) สัมพันธภาพที่ไม่ดีภายในองค์การ โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน
เกิดเป็นอุปสรรคในการท างาน ซึ่งตามแนวคิดของ Mayo (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี,2563,หน้า ) 
เสนอว่าปัจจัยด้านปทัสถานทางสังคมจะเป็นตัวก าหนดปริมาณผลผลิตของคนงานในองค์การ ไม่ใช่
ปัจจัยด้านกายภาพเท่านั้น ความคิดที่ว่าคนเห็นแก่ตัวต้องการเงินมาก ๆ เป็นการมองที่แคบเกินไป 
โดยพบว่าพฤติกรรมของคนงานถูกก าหนดโดยความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ให้ความส าคัญกับการท างาน
เป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 2.6) การขาดความมีส่วนรวมและการตัดสินใจ การไม่เปิดโอกาสให้พนักงานราชการได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีอิสระ หากองค์การให้พนักงานราชการมีสว่นรว่มในการตัดสินใจ การให้สทิธิออกเสียง   
รับฟังความคิดเห็นและเคารพในสิทธิของพนักงานราชการ จะท าให้พนักงานราชการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ ผูกพันต่อองค์การและสนใจการท างานมากข้ึน สอดคล้องกับสรุป ประโยชน์ของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของ วิทยา อินทร์สอน (ม.ป.ป) 

2.7) การก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลทีไ่ม่เสมอภาคกับข้าราชการ ก่อให้เกิด
การเปรียบเทียบ เช่น นโยบายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ขั้นตอนที่ส าคัญเป็นอันแรก คือขั้นของการก าหนดนโยบาย โดยนโยบายด้านสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูลต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์การ  
จะช่วยให้บุคลากรเกิดความผูกพัน จงรักภักดี และมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข เช่น การจ่ายเงินชว่ยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน หรือ
สิทธิต่าง ๆ  ที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ สิทธิการลา การฝึกอบรมต่าง ๆ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563,หน้า 4) 
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 3. แนวทาง ข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันองค์การของพนักงานราชการ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง มีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 

3.1) การสร้างทัศนคติร่วมกันใหม่ระหว่างข้าราชการกับพนักงานราชการ ข้าราชการไม่
คิดแบ่งชนชั้น มองว่าทุกคนเท่าเทียมกันและเป็นเพ่ือนร่วมงานที่เป็นบุคลากรส าคัญขององค์การ    
ซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานให้กับพนักงานราชการ ในลักษณะของ
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน (Social Integration) ท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า ได้รับการยอมรับ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีบรรยากาศในการท างานที่ดี ไม่มีการแบ่ง
ชั้นวรรณะในหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สรา้งความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม Walton 
(อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศร,ี2563,หน้า 308) 

3.2) การปรับปรุงนโยบายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานราชการ 
ให้ดีขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้าราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการจ้างพนักงาน
ราชการเป็นการจ้างเพ่ือให้ภาครัฐมีทางเลือกส าหรับการจ้างที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะงาน
และภารกิจ โดยใช้ระบบสัญญาจ้างเป็นกลไกรองรับในการจ้างงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (2563,หน้า 2) จึงถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญเช่นเดียวกับข้าราชการ  
ในการขับเคลื่อนองค์การและหน่วยงานภาครัฐ 
  3.3) การจัดกิจกรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติในเรื่องต่างๆ สร้าง
ความคุ้นเคยและความเข้าใจร่วมกัน ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดี
ในการท างานมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการของ McClelland (อ้างถึงใน รัตติกรณ์ 
จงวิศาล,2560,หน้า 87) ด้านความต้องการความสัมพันธ์ เป็นความต้องการรักษาสัมพันธภาพที่สนิม
สนมใกล้ชิดกับคนอ่ืน มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อการยอมรับ มีแนวโน้มที่ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
เป็นคนที่มีความใส่ใจในความรู้สึกของผู้อ่ืน เห็นความส าคัญต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน ชอบสถานการณ์ที่
ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน  
 3.4) การเปิดโอกาสให้พนักงานราชการได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างอิสระ 
ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น แสดงถึงความใส่ใจและความเท่าเทียมกันใน
องค์การ ไม่เกิดความรู้สึกเลื่อมล้ าระหว่างบุคคล เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างาน ในด้านของการมีประชาธิปไตยในองค์การ คือ พนักงานมีสิทธิอะไรบ้าง และจะปกป้อง
สิทธิของตนเองได้อย่างไร เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล และความเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ Walton (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2563,หน้า 308)  
 3.5) การให้พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานราชการรู้สึกว่าองค์การให้ความส าคัญ
กับตนเองและได้พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความส าเร็จขององค์การข้ึนอยู่กับศักยภาพของบุคคล 
องค์การใดหากมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน น าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ม.ป.ป.) 
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 3.6) การก าหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการจากพนักงานราชการ
ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งการสรรหา
บุคคลเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงใน
ต าแหน่งที่ว่างอยู่ เพ่ือให้การบริหารและการปฏิบัติงานบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563,หน้า 4) หากองค์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเข้ารับราชการจาก
พนักงานราชการภายในองค์การก่อน จะช่วยสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความผูกพันต่อองค์การให้กับพนักงานราชการ 
 3.7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานให้กับพนักงานราชการ เช่น สภาพแวดล้อมใน
การท างานให้มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม การบริหารจัดการชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสมดุล โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา 
ในการประกอบอาชีพ การเดินทาง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานจะท าให้
พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร เกิดขวัญก าลังใจ เกิดความผูกพันต่อองค์การ ช่วยลดอัตราการ
ลาออกและการขาดงาน มีความยืดหยุ่นของก าลังคน ช่วยลดความเครียด ลดอุบัติเหตุและความ
เจ็บป่วยจากการท างานได้ ตลอดจนส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริหารที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 
วิทยา อินทร์สอน (ม.ป.ป) 
 3.8) การมอบหมายงาน แบ่งงานให้ตรงตามบทบาทหน้าที่ ต าแหน่งงานและตามความรู้
ความสามารถของพนักงานราชการ ซึ่งสอดคล้องตามหลักทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน (Modern 
organization theory) เป็นทฤษฎีองค์การที่ผสมระหว่างทฤษฎีองค์การสมัยใหม่และทฤษฎี
องค์การที่ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ โดยองค์การต้องจัดโครงสร้างให้ดีที่สุดหรือ
เหมาะสมที่สุด ยึดหลักการแบ่งงานกันท า เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณของการผลิต โดยเฉพาะ
การท างานที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ Sharfritz and Ott (อ้างถึงในวิโรจน์  
ก่อสกุล,2563,หน้า 61) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ผู้บริหารควรน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือก าหนด ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการ

บริหารระบบพนักงานราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยพิจารณาหรือก าหนดหลักเกณฑ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกคือพนักงานราชการภายในองค์การก่อน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
พนักงานราชการ สร้างความมั่นคงในงาน โดยการด าเนินการต้องยึดหลักยุติธรรม โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 

2. ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ควรจัดให้มีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันกับ
ข้าราชการ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อเปรียบเทียบหรือสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน 

3. ด้านสัมพันธภาพภายในองค์การ ควรจัดให้มีกิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
และทัศนคติในเรื่องต่างๆ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์การให้กับบุคลากรทุกระดับ 
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4. ด้านสภาพแวดล้อมในองค์การ ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้มีความปลอดภัย
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ตั้ง แสงสว่างและอุณหภูมิที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ส านักงานที่
สะดวกต่อการท างาน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยข้อมูลการสัมภาษณ์เท่านั้น จึงควรมี

การท าวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุมและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น 
2. ควรขยายขอบเขตของกลุ่มปนะชากรที่ท าการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น พนักงาน

ราชการในหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดกรมทางหลวง เพื่อให้ทราบความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานราชการในหน่วยงานอื่น ๆ ของสังกัดกรมทางหลวง เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานพนักงานราชการต่อไป 

3. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานราชการที่ยังปฏิบัติงานอยู่และ
พนักงานราชการที่ลาออกไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การต่อไป 
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