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บทคัดย่ อ
การศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธร
บางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธรบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ด้านความปรารถนาที่จะอยูใ่ นองค์กร ด้านความตั้งใจที่อยูใ่ นองค์กร ด้านการทางานสม่าเสมอ ด้าน
การรั กษาพนัก งานไว้ใ นองค์กร ด้านผลปฏิ บตั ิ งาน กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ไ ด้ท าการวิจยั ในครั้ ง นี้ คื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบตั ิงานในสถานีตารวจภูธรบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จานวน 69 นาย
ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร 28 นาย ชั้นประทวน 41 นาย จาแนกตามระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา
อายุ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และประสบการณ์ทางาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นชั้นสัญญาบัตร คิดเป็ น
ร้อยละ 40.58 เป็ นชั้นประทวน คิดเป็ นร้อยละ 59.42 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
79.71 ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.38 รองลงมามีอายุมากกว่า 45 ปี
ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 23.19 ในส่ วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,001 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 49.28 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 - 250,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 36.23 สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 72.46 เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ด้านประสบการณ์ใน
การทางานกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการทางาน 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.68 ประสบการณ์
ในการทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 31.88 ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ย
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรบางไทร จังหวัด
อยุธยา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านผลปฏิบตั ิงาน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมีส่วนทา
ให้ท่านประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน รองลงมาเป็ นด้านความปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร
โดยเฉพาะเรื่ องการที่เจ้าหน้าที่ตารวจไม่คานึ งถึ งค่าตอบแทน แม้หน่ วยงานอื่นจะมีค่าตอบแทนที่
มากกว่า สน. ภูธรบางไทร ส่ วนด้านการรักษาพนักงานไว้ในองค์กรกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องที่สน. ภูธรบางไทร มีการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างสม่าเสมอ

ข
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ระดับชั้นยศ และสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธรบางไทร โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 2) ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรบางไทร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 เฉพาะด้านความปรารถนาที่จะอยูใ่ นองค์กร และด้านการทางานสม่าเสมอ 3) อายุ และ
รายได้ต่อเดื อนต่างกันมีความคิดเห็นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรบางไทร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านความปรารถนาที่ จะ
อยูใ่ นองค์กร ด้านความตั้งใจที่อยูใ่ นองค์กร และด้านการทางานสม่าเสมอ 4) ประสบการณ์ทางาน
ต่างกันมีความคิดเห็นปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธร
บางไทร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการทางานสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านความปรารถนาที่จะอยูใ่ นองค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ต้องสร้างความมัน่ ใจรวมถึง
แรงจูงใจในการทางานให้ขา้ ราชการตารวจ ให้ ตดั สิ นใจมาปฏิ บตั ิหน้าที่ใน สน. ภูธรบางไทร
ด้วยความเต็มใจมีความรู้ สึกอยากจะอยูเ่ พื่อปฏิ บตั ิงานตาม ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 2) ด้า นความตั้ง ใจที่ อ ยู่ใ นองค์ก ร ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการต ารวจ สถานี
ตารวจภูธ รบางไทร จัง หวัด พระนครศรี อยุธ ยา ต้องส่ งเสริ มและให้ค วามสาคัญต่อบทบาทของ
ข้าราชการตารวจทุกนาย เพื่อให้ทุกคนรู ้วา่ ตนเองมีคุณค่าต่อสน. ภูธรบางไทรอันจะส่ งผลต่อการ
ทางานต่อไป 3) ด้านการทางานสม่าเสมอ ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรบาง
ไทร จังหวัดอยุธยา ต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ขา้ ราชการตารวจมีการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
และให้เป็ นคนมีวินยั และเห็นแก่ส่วนรวมมากว่าส่ วนตน 4) ด้านการรักษาพนักงานไว้ในองค์กร
ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรบางไทร จังหวัด พระนครศรี อยุธยาสน. ภูธร
บางไทร ต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างสม่ าเสมอ
5) ด้านผลการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ต้องส่ ง เสริ ม การท างานของข้าราชการตารวจให้มากที่ สุดเพื่อให้เกิ ดผลการ
ทางานที่ดีทุกคนพอใจกับผลการปฏิบตั ิงานใน สภ. ภูธรบางไทร

