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คำนำ 

ปจจุบันความผูกพันของบุคลากรไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำใหองคการ                  

ประสบความสำเร็จ หลากหลายงานวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะมุงมั่นทุมเทแรงกาย

แรงใจในการปฏิบัติงาน ทำใหผลงานมีประสิทธิภาพ สามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับองคการ ซึ่งสงผลให

องคการบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวได ในทางตรงกันขาม หากบุคลากรไมมีความผูกพันตอองคการ บุคลากร               

ก็จะไมทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน ไมรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ผลเสียก็ยอมเกิดขึ้นแกองคการ

นั้นโดยตรง ดังนั้น การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรจึงเปนสิ ่งสำคัญที่องคการควรใหความสำคัญ                   

โดยองคการควรมีกระบวนการในการคนหาปจจัยที่ทำใหบุคลากรมีความผูกพัน และมีการนำผลวิเคราะห                

ไปปรับปรุงนโยบายในการบริหารงานบุคคล สิ่งจูงใจ สภาพแวดลอมในการทำงาน และสิ่งเกื้อหนุนการทำงาน          

ตาง ๆ  

การศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันของ

บุคลากรกรมปศุสัตวที ่มีตอองคการ และ 2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว                

โดยการศึกษาใชเคร ื ่องมือ “Emo-meter” (Employee Engagement on Meter) ที ่พ ัฒนาโดยสมาคม                

การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) การศึกษาเก็บขอมูลจากบุคลากรกรมปศุสัตว ซ่ึงประกอบดวยขาราชการ 

และพนักงานราชการ ทุกตำแหนงและทุกระดับ ทั้งที่สังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน 1,256 คน                  

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีคาคะแนนเฉลี่ยความผูกพันโดยภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.78 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) สัดสวนบุคลากรประเภทมือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged 

Employees) ในกรมปศุสัตวมีจำนวนสูงอยางเห็นไดชัด โดยงานวิจัยระดับสากล พบวา บุคลากรกลุมนี้มักจะ

บั่นทอนความรูสึกของเพ่ือนรวมงาน นำมาซ่ึงความเสียหายใหแกองคการมากท่ีสุด (Gallup, 2555)  

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว และกรมปศุสัตวทำไดดีแลว ซึ่งถือเปนจุดแข็ง

ของกรมปศุสัตวที่ควรรักษาไว ไดแก สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน           

และงานที่ทาทาย ในขณะที่ประเด็นที่กรมปศุสัตวควรใหความสำคัญ (เรียงตามลำดับจากมากไปนอย) ไดแก 

สภาพแวดลอมในการทำงาน ความกาวหนาในสายอาชีพ ความมั่นคงในการทำงาน ความชัดเจนในหนาท่ี

รับผิดชอบฯ ภาพลักษณองคการ และการไดรับการยอมรับนับถือ โดยกรมปศุสัตวควรพิจารณาใชผลการศึกษา

ครั้งนี้ในการบริหารจุดออน เสริมสรางจุดแข็ง เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว อันจะสงผล

ใหบุคลากรกรมปศุสัตวมีความพรอม มุงมั ่น และทุมเททำงานเพื ่อกรมปศุสัตว ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญใน            

การขับเคลื่อนกรมปศุสัตวเพ่ือทำใหประเทศไทยสามารถกาวเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ไดอยางยั่งยืนตอไป  

ก 



สารบัญ 

หนา 

คำนำ ....................................................................................................................................................... ก 

บทท่ี 1 บทนำ ...........................................................................................................................................1 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา ...................................................................................................... 1 

วัตถุประสงค ............................................................................................................................................... 2 

ขอบเขตของการศึกษา ................................................................................................................................ 3 

นิยามศัพทเฉพาะ ........................................................................................................................................ 5 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ .......................................................................................................................... 6 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ....................................................................................................7 

ความหมายของความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ .............................................................................. 7 

ระดับความผูกพันของบุคลากรกับผลลัพธขององคการ ................................................................................ 8 

ประเภทของบุคลากรตามความผูกพันตอองคการ ....................................................................................... 9 

การประเมินความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ ................................................................................. 10 

ขอมูลจำนวนบุคลากรกรมปศุสัตว ............................................................................................................. 11 

บทท่ี 3 วิธีดำเนินการศึกษา ................................................................................................................... 13 

การเก็บรวมรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง .................................................................................................... 13 

เครื่องมือรวบรวมขอมูล ............................................................................................................................ 13 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ......................................................................................................... 15 

การวิเคราะหขอมูล ................................................................................................................................... 15 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา ............................................................................................................................. 17 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม .......................................................................................................... 17 

ระดับความผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรกรมปศุสัตว ........................................................................... 19 

สัดสวนของบุคลากรกรมปศุสัตวตามระดับความผูกพัน ............................................................................. 20 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานตาง ๆ ..................................................................................................... 21 



ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร (เรียงจากมากไปหานอย) ......................................................... 22 

ประเด็นท่ีกรมปศุสัตวควรใหความสำคัญ .................................................................................................. 23 

บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ....................................................................................... 24 

อภิปรายผลการศึกษา ............................................................................................................................... 25 

สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ .......................................................................................................... 36 

การนำผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาบุคลากร ........................................................................................ 38 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ........................................................................................................... 39 

บรรณานุกรม ......................................................................................................................................... 40 

ภาคผนวก .............................................................................................................................................. 42 

ระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว ............................................................................................... 42 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตวท่ีมีตอปจจัยตาง ๆ ................................................................. 42 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตวในแตละขอคำถาม ................................................................. 43 

ความสัมพันธของปจจัยดานตาง ๆ กับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว (คา Emo-meter) ............... 45 

แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว ...................................................................................... 46 

ขอมูลประกอบการแปรผลแบบสอบถาม ................................................................................................... 52 

ตาราง Published Tables โดย Glenn D. Israel ................................................................................... 55 

  



สารบัญภาพ 

หนา 

ภาพท่ี 1  แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา...............……………………………………………..…..…….4 

ภาพท่ี 2  แผนภูมิแสดงระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว………………………………………………19 

ภาพท่ี 3  แผนภูมิแสดงสัดสวนของบุคลากรกรมปศุสัตวตามระดับความผูกพัน……………………………..20 

ภาพท่ี 4   แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตวตอปจจัยดานตาง ๆ…………………21 

ภาพท่ี 5  แผนภูมิแสดงระดับความสำคัญจำเปนในการพัฒนาของแตละประเด็น……………………..……23 

 

 

 

 

 

  



สารบัญตาราง  

หนา 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจำนวนขาราชการและพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2561……………………….11 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจำนวนขาราชการตามประเภทตำแหนงและระดับ ปงบประมาณ 2561...........11 

ตารางท่ี 3  ตารางแสดงจำนวนพนักงานราชการตามประเภทกลุมงาน ปงบประมาณ 2561………………12 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลท่ัวไป……………………..….18 

ตารางท่ี 5  ตารางแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlations Coefficient) ของปจจัยท่ีสงผลตอ

ความผูกพัน...........................................................................................................................22 

 

 

 



1 
 

บทท่ี 1 

บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

ปจจุบันภาครัฐไทยไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐซึ่งจะเปนกลไกสำคัญใน

การขับเคลื่อนประเทศไทยใหสามารถกาวเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ที่มุงเนนปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสู  “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที ่ข ับเคลื ่อนดวยนวัตกรรม” และทำใหประเทศไทย                    

มีความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน ดวยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน 

ก.พ.ร.) จึงไดพัฒนากรอบแนวทางการยกระดับสูระบบราชการ 4.0 ข้ึน โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญไดกำหนดให

หนวยงานภาครัฐมุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการสรางวัฒนธรรมการทำงานที ่ดี ซึ ่งแนวทาง               

การยกระดับสูระบบราชการ 4.0 ดังกลาว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวง

เกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ระบุวา บุคลากรตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ผูกพันตอองคการ และมีจิตบริการ อีกทั ้งในแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 – 2565         

ไดกลาวไวในยุทธศาสตรที่ 7 ความวา กรมปศุสัตวจะตองยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

องคการใหเปนองคการสูความเปนเลิศ ทั้งนี้ องคการที่จะเปนเลิศไดนั้นตองอาศัยบุคลากรที่เปนเลิศ ดังนั้น 

นอกจากองคการจะตองพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรแลว องคการจึงควรสงเสริมใหบุคลากรมีความ

มุงม่ัน ทุมเท เสียสละ มีความรักความผูกพันตอองคการดวย 

ในแวดวงวิชาการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลปจจุบัน ความผูกพันของบุคลากรไดรับการยอมรับ

วาเปนหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำใหองคการประสบความสำเร็จ โดยหลากหลายงานวิจัยพบวาบุคลากรที่มี

ความผูกพันตอองคการสูงจะมีความมุงมั่นทุมเทในการปฏิบัติงาน ทำใหผลงานมีประสิทธิภาพ และสามารถ

สรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับองคการ อีกทั้งองคการที่บุคลากรมีความผูกพันสูงจะชวยใหองคการสามารถ            

ลดคาใชจายในการจางงาน และสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพไวในองคการไดอีกดวย (Harvard 

Business Review, 2013) นอกจากนี้ Harvard Business Review (2013) ยังพบวา ความผูกพันของบุคลากร

เปนหนึ ่งในตัวแปรสามอันดับแรกที ่ผ ู บร ิหารเชื ่อวาจะทำใหองคการประสบความสำเร็จ รองมาจาก                     

การใหบริการที่ดี และการสื่อสารที ่มีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน การศึกษาพบวา บุคลากรที่ไมผูกพัน               

กับองคการที่ตนทำงานอยู มักจะทำงานผิดพลาด (Harter, Schmidt, Killham, & Asplund, 2006, p. 28)                  

ไมใสใจผูรับบริการ ทำใหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการนอยลง ซึ่งสงผลตอผลกำไรของ

องคการ (Tower, 2003) นอกจากนี้บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคการต่ำยังสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับ
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องคการไดนอย และมีแนวโนมที่จะไมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม ๆ กับเพื่อนรวมงานอีกดวย (Krueger & 

Killham, 2007) ดวยเหตุผลนี้ หลายองคการจึงหันมาสนใจศึกษาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำหรับผูบริหารในการวางนโยบายการบริหารงานบุคคล เพ่ือขับเคลื่อนและยกระดับ

คุณภาพองคการสูการแขงขันอยางไรขีดจำกัดในสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ตาม การสำรวจความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) นั้นมักจะถูกสับสนกับ

การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร (Job Satisfaction) ซึ ่ง Macey และ Schneider (2008) กลาววา 

ถึงแมวาความพึงพอใจของบุคลากรจะมีมโนทัศนพื ้นฐานเดียวกับความผูกพันของบุคลากร แตสภาวะ              

ความพึงพอใจของบุคลากรนั ้นจะเนนความหมายในแงของความอยู ดีมีสุขของบุคลากร โดยไมไดรวมถึง

ความรู สึกมีพลัง ความกระตือรือรน และความมุ งมั ่นทุ มเทใหกับองคการดังเชนความหมายของสภาวะ              

ความผูกพันของบุคลากร ดังนั้น บุคลากรที่รู สึกพึงพอใจในงานอาจไมจำเปนตองมีความรูสึกผูกพันก็ได             

ความพึงพอใจของบุคลากรจึงอาจรักษาบุคลากรใหอยูในองคการได แตไมสามารถบอกไดวาบุคลากรคนนั้นจะ

มุงม่ันทุมเทใหกับองคการหรือสรางสรรคผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด  

ดังนั้น ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการจึงเปนเรื่องสำคัญที่ผูบริหารยุคใหมควรใหความสนใจ 

แตการสรางความผูกพันของบุคลากรจะเกิดขึ้นไดนั้น ตองอาศัยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพความผูกพันของ

บุคลากรที่เปนอยู ในปจจุบัน ตลอดจนปจจัยที ่สงผลกับความผูกพันของบุคลากร เพื่อนำขอมูลดังกลาว               

มาวางแผนนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่สงเสริมใหเกิดสภาวะความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการ            

ผูศึกษาเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงสนใจที่จะศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว โดยการศึกษานี้          

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวที่มีตอองคการ และศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

ความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหกับกรมปศุสัตว อันจะสงผลใหบุคลากรกรมปศุสัตวมีความพรอม มีความมุงมั่น และทุมเททำงาน             

เพื่อกรมปศุสัตว ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกรมปศุสัตวใหทำใหประเทศไทยสามารถกาวเขาสูยุค

ประเทศไทย 4.0 ไดอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวท่ีมีตอองคการ  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้มีกลุมเปาหมายคือ บุคลากรกรมปศุสัตว ประกอบดวยขาราชการ และพนักงาน

ราชการ ทุกตำแหนงและทุกระดับ ทั้งที่สังกัดในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้งนี ้ มีการคาดคะเนจำนวน              

กลุ มตัวอยาง โดยใชตาราง Published Tables (Israel, 2003) พบวา ขนาดประชากร 10,000 คน ที ่คา             

ความเชื่อมั่น 95% และคาความแมนยำที่ ±3% จะตองใชกลุมตัวอยางจำนวนอยางนอย 1,000 คน โดย

การศึกษาครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางเขารวม จำนวน 1,256 คน มีตัวแปรท่ีใชศึกษาดังนี้ 

 1. ตัวแปรตาม (Dependent  variable) จำนวน 4 ตัวแปร ไดแก  ความอยูดี มีสุข (Well-Being: BE) 

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งที่สำคัญขององคการ (Belonging: BL) ความอยากทุมเทกาย ใจที่จะทำงานใหแก

องคการอยางเต็มท่ี (Doing the Best: BS) และความผูกพันโดยภาพรวม (คา Emo-meter) 

2. ตัวแปรอิสระ (Independent  variable) จำนวน 14 ต ัวแปร ได แก  ภาพลักษณองคการ 

(Corporate image) สัมพันธภาพกับเพื ่อนรวมงาน (Relationship with colleague) ความมั ่นคงในการ

ทำงาน (Job security) งานที ่ทาทาย (Challenge Work) ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว 

(Work-life Balance) ความช ัด เจนในหน าท ี ่ ร ับผ ิดชอบและอำนาจตามความร ับผ ิดชอบ (Clear 

Accountability) สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with supervisor) สภาพแวดลอม

การทำงาน (Work Environment) การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) สวัสดิการ (Benefit) 

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) การไดรับความยอมรับจากผู อื ่น (Respect from 

others) โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity) และโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 

Growth) 

 3. ตัวแปรเกิน (Extraneous variable) จำนวน 9 ตัวแปร ไดแก สังกัด (สวนกลาง, สวนภูมิภาค) เพศ 

(หญิง, ชาย) สายงาน (สายงานหลัก, สายงานสนับสนุน) ประเภทตำแหนง (อำนวยการขึ้นไป, วิชาการ, ทั่วไป) 

รูปแบบการจางงาน (ขาราชการ, พนักงานราชการ) สถานภาพครอบครัว (โสด, สมรสมีบุตร, สมรสไมมีบุตร, 

หยาราง, แยกกันอยู, หมาย) ระดับการศึกษา (ต่ำกวาปริญญาตรี, ปริญญาตรีหรือเทียบเทา, ปริญญาโท, 

ปริญญาเอก) อายุ (ป) อายุงาน (ป) ซึ่งตัวแปรเกินนี้อาจมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม ทำใหขอสรุปของการศึกษา

อาจเกิดความคลาดเคลื่อนเพราะผลการศึกษาไมไดขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว ดังนั้นผูศึกษาจึงนำตัว

แปรเกินดังกลาวมาศึกษารวมดวย ดังภาพท่ี 1 

 

 

 



4 
 

 

  ตัวแปรอิสระ 

- ภาพลักษณองคการ (Corporate image) 

- สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship with 

colleague) 

- ความม่ันคงในการทำงาน (Job security) 

- งานท่ีทาทาย (Challenge Work) 

- ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว  

(Work-life Balance) 

- ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบและอานาจตามความ

รับผิดชอบ (Clear Accountability) 

- สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป  

(Relationship with supervisor) 

- สภาพแวดลอมการทำงาน (Work Environment) 

- การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) 

- สวัสดิการ (Benefit) 

- ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) 

- การไดรับความยอมรับจากผูอ่ืน (Respect from others) 

- โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity) 

- โอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Growth) 

 
ตัวแปรเกิน 

- สังกัด    - เพศ 

- สายงาน    - ประเภทตำแหนง  

- รูปแบบการจางงาน   - สถานภาพครอบครัว 

- ระดับการศึกษา   - อาย ุ

- อายุงาน 

 

ตัวแปรตาม 

- ความอยูดี มีสุข (Well-Being: BE)  

- ความรูสึกเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญขององคการ 

(Belonging: BL)  

- ความอยากทุมเทกาย ใจท่ีจะทำงานใหแก

องคการอยางเต็มท่ี (Doing the Best: BS)  

- ความผูกพันโดยภาพรวม (คา Emo-meter) 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการ หมายถึง การที่บุคลากรรูสึกไดรับการดูแลจากองคการเปน

อยางดี รูสึกเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญขององคการ และอยากทุมเทกาย ใจท่ีจะทำงานใหแกองคการอยางเต็มท่ี 

2. ภาพลักษณองคการ (Corporate image) หมายถึง การท่ีบุคลากรในกรมปศุสัตวรับรู วา บุคลากร            

คนอ่ืน ๆ ยึดถือคุณธรรมในการทำงานอยูเสมอ มีภาพลักษณท่ีดีในสายตาบุคคลภายนอก และไดรับการยอมรับ

จากชุมชนและสังคม 

3. สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with colleague) หมายถึง การที่บุคลากรสามารถ

ทำงานรวมกับเพื่อนรวมงานไดอยางราบรื่น มีเพื่อนรวมงานที่คอยสนับสนุน ใหคำแนะนำและปรึกษาได และ

จะไดรับการใหอภัยจากเพ่ือนรวมงานหากเกิดความผิดพลาดท่ีไมไดตั้งใจ 

4. ความมั ่นคงในการทำงาน (Job security) หมายถึง การที ่บุคลากรรู ส ึกวาสามารถฝากอนาคต          

ในการทำงานไวกับกรมปศุสัตวได รู สึกมั่นใจวาสามารถทำงานอยูในกรมปศุสัตวไดอีกนาน และรู สึกวา            

การทำงานท่ีกรมปศุสัตวมีความม่ันคง 
5. งานที่ทาทาย (Challenge Work) หมายถึง การที่บุคลากรไดทำงานที่ตองใชความรู  ทักษะ และ

ความสามารถหลายดานเพื ่อทำงานใหสำเร็จ การไดร ับมอบหมายงานที ่ม ีความยาก มีความทาทาย                  

มีความนาสนใจและมีความหลากหลายอยูเสมอ 

6. ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว (Work-life Balance) หมายถึง การที่บุคลากรรูสึก

ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงการทำงานแลว 
7. ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ (Clear Accountability) หมายถึง 

การที ่บุคลากรรับทราบและเขาใจหนาที ่ความรับผิดชอบของตนอยางชัดเจน มีอำนาจตัดสินใจในงานท่ี               

ไดรับมอบหมาย และสามารถวางแผนงานและดำเนินงานท่ีรับผิดชอบไดอยางอิสระ  

8. สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with supervisor) หมายถึง การที่บุคลากร

ไดร ับการดูแลเอาใจใสความอยู ด ีมีส ุข และการไดร ับการสอนงานและคำแนะนำที ่เปนประโยชนจาก

ผูบังคับบัญชาระดับตน รวมไปถึงการสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชาระดับตนเพ่ือปรึกษาปญหาในการทำงาน 

9. สภาพแวดลอมการทำงาน (Work Environment) หมายถึง การที่บุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช และ

อุปกรณตางๆ เพียงพอตอการทำงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวก เชน อินเทอรเน็ต และรถรับสงในการเดินทาง 

ไปนอกสถานที่ อยางเหมาะสม รวมทั้งมีระบบและขั้นตอนการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อปองกันอันตรายและ

ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการทำงาน 

10. การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) หมายถึง การที่บุคลากรรูสึกวากรมปศุสัตว         

มีการสื่อสารขอมูลขาวสารใหฉันอยางชัดเจนและทันเวลา บุคลากรไดรับทราบความคิดเห็นท้ังขอดีและขอควร

ปรับปรุงพัฒนาที ่ เก ี ่ยวของกับการทำงานอยางสม่ำเสมอ และกรมปศุส ัตวมีการสื ่อสารหรือรายงาน                   

ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 
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11. สวัสดิการ (Benefit) หมายถึง การที่บุคลากรไดรับสวัสดิการตรงกับความตองการ รูสึกเหมาะสมเม่ือ

เปรียบเทียบกับองคการอ่ืนๆ และเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานในลักษณะเดียวกัน 

12. ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) หมายถึง การที่บุคลากรรูสึกวาคาตอบแทน            

ที่ไดรับมีความเปนธรรม เหมาะสมกับกำลังและความสามารถที่ฉันใชในการทำงาน และมีความเหมาะสม             

เม่ือเปรียบเทียบกับองคการอ่ืนๆ และเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานในลักษณะเดียวกัน 

13. การไดรับความยอมรับจากผูอื่น (Respect from others) หมายถึง การที่ความคิดเห็นของบุคลากร

มักไดรับการยอมรับจากหัวหนางานระดับถัดไปและเพื่อนรวมงาน ไดรับความไววางใจใหทำงานสำคัญ และ

ไดรับการยกยองชมเชยในความสามารถและผลงาน 

14. โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity) หมายถึง การที่บุคลากรสามารถขอไปฝกอบรม

หรือพัฒนาความรูใหมๆ ไดตามความเหมาะสม บุคลากรไดรับโอกาสในการฝกอบรมและการพัฒนาความรู 

ใหม ๆ อยางตอเนื ่อง และไดรับโอกาสในการเลือกรูปแบบ/ วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับตนเองในเรื ่อง          

ท่ีเก่ียวของกับงาน 

15. โอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Growth) หมายถึง การที ่บุคลากรมองเห็นโอกาส

ความกาวหนาในการทำงานของตนเอง บุคลากรมีความรูสึกวากรมปศุสัตวเปดโอกาสและสงเสริมใหตนเอง              

ไดเลื่อนระดับตำแหนงตามความสามารถ และไดเลื่อนระดับตำแหนงเม่ือมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลผลิต (Output) 

 กรมปศุสัตวทราบระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอกรมปศุสัตว และปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน

ของบุคลากรกรมปศุสัตว 

 ผลลัพธ (Outcome) 

 กรมปศุสัตวสามารถวางแผนการบริหารจัดการดานบุคลากรของกรมปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ (Impact) 

 บุคลากรกรมปศุสัตวทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น อัตราการสูญเสียบุคลากรลดลง บุคลากร

สามารถสรางสรรคนวัตกรรมไดเพ่ิมข้ึน และอัตราการขาดงานของบุคลากรลดลง 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือความเขาใจในการดำเนินงาน ซ่ึงผูศึกษาได           

ศึกษาและรวบรวมตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ความหมายของความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ 

 2. ระดับความผูกพันของบุคลากรกับผลลัพธขององคการ 

3. ประเภทของบุคลากรตามความผูกพันตอองคการ 

4. การประเมินความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ 

5. ขอมูลจำนวนบุคลากรกรมปศุสัตว 

ความหมายของความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการ 

 จากการศึกษาคนควางานวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ พบวา มีผูสนใจศึกษา

และใหนิยามความหมายของความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกรไวมากมาย สามารถรวมรวบได ดังนี้ 

Wellins and Concelman (2005) ไดใหความหมายของความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการวา 

คือ “ความมุงม่ัน ความจงรักภักดี ความรูสึกเปนเจาขององคการ และการสรางผลงานใหแกองคการ”  

 Kahn (1990, 1992) กลาววา “ความผูกพันของบุคลากร คือ การท่ีบุคลากรรูสึกเก่ียวพันกับงาน 

และปฏิบัติหนาท่ีอยางสุดกำลังความสามารถ” 

Macy (2008) ไดทำการศึกษาและรวบรวมความหมายของความผูกพันของบุคลากรตอองคการ และ

ไดแบงองคประกอบนิยามความหมายของความผูกพันที่มักถูกนำมาใชอางอิงทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ 

ออกเปน 3 องคประกอบหลัก ๆ ไดแก 1) สภาวะความรูสึกทางจิตใจ เชน ความรูสึกมีสวนรวม ความรูสึกมุงม่ัน 

ความรูสึกยึดติด เปนตน 2) พฤติกรรมการทำงาน เชน ความทุมเท หรือพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการเปน

สมาชิกท่ีดีขององคการ เปนตน 3) สภาวะทางอารมณในการทำงาน เชน อารมณเชิงบวกในการทำงาน เปนตน  

การสำรวจความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement) นั้น มักจะถูกสับสนกับการสำรวจ

ความพึงพอใจของบุคลากร (Job Satisfaction) ซึ่ง Macey และ Schneider (2008) กลาววา ถึงแมวาความ

พึงพอใจของบุคลากรจะมีมโนทัศนพื้นฐานเดียวกับความผูกพันของบุคลากร แตสภาวะความพึงพอใจของ

บุคลากรนั้นจะเนนความหมายในแงของความอยูดีมีสุขของบุคลากร โดยไมไดรวมถึงความรูสึกมีพลัง ความ

กระตือรือรน และความมุงม่ันทุมเทใหกับองคการดังเชนความหมายของสภาวะความผูกพันของบุคลากร ดังนั้น 

บุคลากรท่ีรูสึกพึงพอใจในงานอาจไมจำเปนตองมีความรูสึกผูกพันก็ได ความพึงพอใจของบุคลากรจึงอาจรักษา

บุคลากรใหอยูในองคการได แตไมสามารถบอกไดวาบุคลากรคนนั้นจะมุงม่ันทุมเทใหกับองคการหรือสรางสรรค

ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพียงใด  
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โดยจากการศึกษาความหมายของความผูกพันของบุคลากรตอองคการจากหลากหลายงานวิจัย พบวา 

มีการใหนิยามความหมายที่สอดคลองกัน ซึ่งสามารถสรุปไดวา ความหมายของความผูกพันของบุคลากรตอ

องคการ ควรประกอบไปดวยปจจัยหลักๆ ไดแก ปจจัยความยึดติดกับองคการที่ทำงานอยู ปจจัยความรูสึก

เก่ียวพันกับตัวงานท่ีทำ และปจจัยความพึงพอใจและมีอารมณเชิงบวกกับงาน ความหมายของความผูกพันของ

บุคลากรท่ีมีตอองคการท่ีใชในการศึกษานี้ สอดคลองกับการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน โดยอางอิงจากเครื่องมือใน

การวินิจฉัยองคการระดับตัวบุคคลสำหรับวัดความอยูดี มีสุข และความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล ท่ี

เรียกวา “Emo-meter” (Employee Engagement on Meter) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชเปนเครื่องมือวัดความ

ผูกพันของบุคลากรที่มีมาตรฐาน ใหสามารถใชงานไดจริงตามความตองการของผูปฏิบัติงานดานทรัพยากร

มนุษย และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยความหมายของความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการท่ี

ใชในการศึกษานี้ สามารถจำกัดความหมายดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก  

1. ความอยูดี มีสุข (Well-Being: W) หมายถึง บุคลากรรูสึกไดรับการดูแลจากองคการเปนอยางดี             

ทำใหอยากท่ีจะอยูองคการนี้ไปอีกนาน 

2. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งที่สำคัญขององคการ (Belonging: B) หมายถึง บุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่ง

ขององคการ และภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคการแหงนี้ 

3. ความอยากทุ มเทกาย ใจที ่จะทำงานใหแกองคการอยางเต็มที ่ (Doing the Best: D) หมายถึง 

บุคลากรอยากทำงาน และตั้งใจทำงานดวยความมุงมั่น ทุมเทความรู ความสามารถในการทำงานอยางเต็มท่ี 

(จิรประภา อัครบวร และคณะ, 2557) 

ระดับความผูกพันของบุคลากรกับผลลัพธขององคการ 

ปจจุบันความผูกพันของบุคลากรไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในกุญแจสำคัญท่ีจะทำใหองคการประสบ

ความสำเร็จ โดยหลากหลายงานวิจัยพบวาบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคการสูงจะมีความมุงมั่นทุมเทในการ

ปฏิบัติงาน ทำใหผลงานมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหกับองคการ อีกทั้งองคการท่ี

บุคลากรมีความผูกพันสูงจะชวยใหองคการสามารถลดคาใชจายในการจางงาน และสามารถดึงดูดและรักษา

บุคลากรคุณภาพไวในองคการไดอีกดวย (Harvard Business Review, 2013) นอกจากนี้ Harvard Business 

Review (2013) ยังพบวา ความผูกพันของบุคลากรเปนหนึ่งในตัวแปรสามอันดับแรกท่ีผูบริหารเชื่อวาจะทำให

องคกรประสบความสำเร็จ รองมาจากการใหบริการที่ดี และการสื ่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลนี้ 

หลากหลายองคกรจึงหันมาสนใจศึกษาความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการมากยิ่งขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือ

สำหรับผูบริหารในการวางนโยบายการบริหารงานบุคคล เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพองคการสูการ

แขงขันอยางไรขีดจำกัดในสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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ในป พ.ศ. 2559 บริษัท Gallup ไดทำการวิเคราะหผลการวิจัยระดับโลกในแวดวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กวา 1,000 ชิ้น พบวา เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรที่มีระดับความผูกพันสูงกับบุคลากรที่มีระดับความผูกพันต่ำ 

จะใหผลลัพธท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

• ความจงรักภักดีของลูกคา แตกตางกัน 10% 

• ผลกำไรขององคการ แตกตางกัน 21% 

• ยอดขายสินคา แตกตางกัน 20% 

• ยอดการผลิตสินคา แตกตางกัน 17% 

• อัตราการลาออก (ในบริษัทท่ีมีอัตราการลาออกตอปมากกวา 40%) แตกตางกัน 24% 

• อัตราการลาออก (ในบริษัทท่ีมีอัตราการลาออกตอปนอยกวา 40%) แตกตางกัน 59% 

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุระหวางปฏิบัติงาน แตกตางกัน 70% 

• อัตราการลักขโมย/ยักยอกสินคาโดยพนักงาน แตกตางกัน 28% 

• อัตราการขาดงาน แตกตางกัน 41% 

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุในผูปวย (สำหรับสายการแพทย) แตกตางกัน 58% 

• คุณภาพของสินคา แตกตางกัน 40% 

ประเภทของบุคลากรตามความผูกพันตอองคการ 

ในป พ.ศ. 2555 บริษัท Gallup ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันในองคการโดยเก็บขอมูลจาก

บุคลากรองคการตาง ๆ ทั ่วโลก จำนวน 1.4 ลานคน ผลการศึกษานี ้เปนที ่ยอมรับอยางแพรหลาย โดย            

บริษัท Gallup แบงประเภทบุคลากรจากระดับความผูกพันออกเปน 3 ประเภท ซึ่งเครื่องมือ Emo-meter              

ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ก็ไดแบงประเภทบุคลากรในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้  

1. บุคลากรที ่อยู ดวยรักและผูกพัน (Engaged Employees) หมายถึง บุคลากรที ่ทำงานดวย             

ความหลงไหล และกระตือรือรน พรอมทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือหนาที่รับผิดชอบ บุคลากรกลุมนี้จะทุมเท           

ท้ังแรงกายและแรงใจเพ่ือพัฒนาองคการ และเพ่ือสงเสริมใหองคการกาวหนา 

2. บุคลากรที่อยูไปวัน ๆ (Not Engaged Employees) หมายถึง บุคลากรที่มาทำงานกับองคการ

แบบเชาชาม เย็นชาม บุคลากรกลุมนี้มักมาทำงานและกลับบานตรงตามเวลาที่กำหนด แตทำงานอยางไรพลัง

และไรความกระตือรือรน และมักจะไมอาสาทำงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนาท่ีรับผิดชอบ 

3. บุคลากรที่มือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged Employees) หมายถึง บุคลากร           

ที่ไมมีความสุขในการทำงาน และความรูสึกดังกลาวออกมาทางคำพูด ทัศนคติ และการกระทำ ซึ่งมักจะบอน
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ทำลายความรูสึกของเพื่อนรวมงานและบุคลากรที่อยูดวยรักและผูกพัน (Engaged Employees) บุคลากร        

กลุมนี้เปนกลุมท่ีสรางความเสียหายใหแกองคการมากท่ีสุด  

จากฐานขอมูลของบริษัท Gallup ระหวางป พ.ศ. 2557 – 2559 พบวา บุคลากรจากบริษัทตาง ๆ      

ทั่วโลก ที่อยู ดวยรักผูกพัน (Engaged Employees) คิดเปน 15% บุคลากรที ่อยู ไปวัน ๆ (Not Engaged 

Employees) คิดเปน 67% และบุคลากรที ่มือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged Employees)           

คิดเปน 18% ของบุคลากรทั ้งหมด อยางไรก็ตาม จากการติดตามระดับความผูกพันของบุคลากรใน               

องคการตาง ๆ ระยะยาว กวา 50,000 คน พบวาระดับความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรกวา 28% 

สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา (Aon Hewitt, 2015) 

การประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการ 

 การประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกรมีวิธีการและตัววัดหลากหลาย สามารถเลือกใชให

เหมาะกับบริบทขององคการได โดยองคการอาจเลือกประเมินความผูกพันของบุคลากรโดยใชสถิติที่องคการมี

อยูแลว เชน อัตราการลาออก อัตราการขาดงาน จำนวนการรองทุกข จำนวนอุบัติเหตุ/ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน

ขณะปฏิบัติงาน เปนตน หรือองคการสามารถประเมินความผูกพันไดโดยการใชแบบสอบถาม อยางไรก็ตาม 

แบบสอบถามท่ีใชวัดระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการไดถูกพัฒนาข้ึนมากมาย มีตัววัดแตกตางกัน

ตามการใหความหมายและคำจำกัดความของความผูกพัน (จิรประภา อัครบวร และคณะ, 2557) 

 จากการศึกษาวิธีการสำรวจระดับความผูกพันที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐ พบวา หนวยงานภาครัฐ

นิยมสำรวจความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการโดยวิธีการใชแบบสอบถาม ซ่ึงแตละหนวยงานใชรูปแบบขอ

คำถามในการวัดระดับความผูกพันที่แตกตางกัน ไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว และมีจำนวนกลุมตัวอยางจาก

การตอบแบบสอบถามคอนขางนอย ซึ่งอาจมีผลตอคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ทำให

การศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรของแตละหนวยงานอาจไมสามารถนำคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกันได  

อยางไรก็ดี ในป 2557 สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ไดนำเสนอโครงการวิจัย

และพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยองคการระดับตัวบุคคล “Emo-meter” (Employee Engagement on Meter) 

สำหรับวัดความอยูดี มีสุข และความผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาลขึ้น โดยไดทดลองศึกษากับบุคลากร

โรงพยาบาลรัฐ 15 แหงทั่วประเทศ จำนวน 7,474 คน เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความผูกพันของบุคลากรที่มี

มาตรฐาน สามารถใชงานไดจริงตามความตองการของผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย และเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทย โดยขอคำถามในเครื่องมือ Emo-meter ที่พัฒนาขึ้นนี้ เปนขอคำถามที่ใชวัดระดับ

ความอยู ดี มีสุข และผูกพันของบุคลากร จำนวน 9 ขอ ครอบคลุม 3 อาการสำคัญ คือ ความอยู ดีมีสุข 

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญขององคการ และความอยากทุมเทกาย ใจ ในการทำงาน และเปนขอคำถามท่ีใช

วัดระดับการรับรูตอปจจัยสนับสนุนจากองคการ จำนวน 42 ขอ ครอบคลุม 14 ปจจัย ไดแก ภาพลักษณ
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องคการ สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในการทำงาน งานที่ทาทาย ความสมดุลในชีวิตการทำงาน

และชีวิตสวนตัว ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ สัมพันธภาพกับหัวหนางาน

ระดับถัดไป สภาพแวดลอมการทำงาน การสื่อสารในองคการ สวัสดิการ ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน 

การไดรับความยอมรับจากผูอ่ืน โอกาสในการพัฒนา และโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ ซ่ึงการศึกษาความ

ผูกพันของบุคลากรที่มีตอกรมปศุสัตวครั้งนี้ไดนำเครื่องมือวินิจฉัยองคการระดับตัวบุคคล “Emo-meter” 

(Employee Engagement on Meter) ดังกลาวมาใช 

ขอมูลจำนวนบุคลากรกรมปศุสัตว  

การศึกษาครั้งนี้มีกลุมเปาหมายคือ ขาราชการ และพนักงานราชการ ทุกตำแหนงและทุกระดับ ทั้งท่ี

สังกัดในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยจากขอมูลอัตราการถือครองตำแหนงจริง ณ 30 กันยายน 2561               

ขอมูลจากรายงานประจำป 2561 ของกรมปศุสัตว พบวา จำนวนขาราชการและพนักงานราชการมีทั้งสิ้น 

9,559 คน แบงเปนขาราชการ ดังนี้ 

ประเภท จำนวน (ราย) 

ขาราชการ 4,219 

พนักงานราชการ 5,340 

รวม 9,559 

 

อัตรากำลังขาราชการประจำปงบประมาณ 2561 สามารถแบงตามประเภทตำแหนงและระดับได ดังนี้ 
 

ประเภทตำแหนง ระดับ จำนวน (ราย) 

บริหาร สูง 1 

ตน 4 

อำนวยการ สูง 74 

ตน 15 

วิชาการ เชี่ยวชาญ 25 

ชำนาญการพิเศษ 548 

ชำนาญการ 577 

ปฏิบัติการ 578 

ท่ัวไป อาวุโส 729 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจำนวนขาราชการและพนักงานราชการ ปงบประมาณ 2561 
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ประเภทตำแหนง ระดับ จำนวน (ราย) 

ชำนาญงาน 1,375 

ปฏิบัติงาน 293 

รวม 4,219 

 

อัตรากำลังพนักงานราชการประจำปงบประมาณ 2561 จากกองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว สามารถแบงตาม

ประเภทกลุมงานได ดังนี้ 

ประเภทกลุมงาน จำนวน (ราย) 

เชี่ยวชาญเฉพาะ 2 

เทคนิคท่ัวไป 2,040 

บริการ 1,624 

บริหารท่ัวไป 1,539 

วิชาชีพเฉพาะ 135 

รวม 5,340 

 
 

 

กรมปศุสัตวเปนหนวยงานที ่มีบุคลากรจำนวนมาก มีสำนักงานตั้งกระจายอยู ทั ่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย มีความหลากหลายทั้งดานวิชาชีพ รูปแบบการจางงาน ระดับ และตำแหนงของบุคลากร จึง

นับเปนความทาทายของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรมนุษยที่จะบริหารงานทรัพยากรมนุษยให

ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของบุคลากรภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นอยูใน

องคการดวยความรูสึกอยูดี มีสุข รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ และอยากทุมเทกายใจในการทำงานอยางเต็ม

ความสามารถ ซ่ึงการศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ และปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของ

บุคลากร เปนสิ่งสำคัญที่ชวยใหองคการสามารถกำหนดแนวทางการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี

ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของบุคลากรแตละกลุมได อันจะสงผลใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อน

องคการไปสูความสำเร็จตามเปาหมายขององคการท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจำนวนขาราชการตามประเภทตำแหนงและระดับ ปงบประมาณ 2561 

 

  

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจำนวนพนักงานราชการตามประเภทกลุมงาน ปงบประมาณ 2561 
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการศึกษา 

การศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันของ

บุคลากรกรมปศุสัตวที่มีตอองคการ และ 2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว โดย

การศึกษาครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเพื่อการสำรวจ (Exploratory Study) เปนการวิจัยเพื่อสำรวจตัวแปรและ

ปรากฎการณของตัวแปรเพื่อนำผลมาอธิบายการเกิดของปรากฎการณนั้น โดยมุงเนนท่ีการหาความสัมพันธ

ของต ัวแปร (Discovery of Relationship Between Variables) มีการเก ็บรวบรวมข อม ูลโดยการใช

แบบสอบถามออนไลน กลุมตัวอยางทำการประเมินตนเองผานแบบสอบถามดังกลาว ดังรายละเอียดวิธีการ

ดำเนินการศึกษาตอไปนี้ 

การเก็บรวมรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง 

การศึกษานี้ใชการสุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snow Ball Sampling) ผานการเผยแพรแบบสอบถาม

ทางแอพลิเคชั ่นไลนไปยังบุคลากรกรมปศุสัตว ประกอบดวยกลุ มขาราชการ และกลุ มพนักงานราชการ                 

ทุกตำแหนงและทุกระดับ ทั้งที่สังกัดในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยการเผยแพรแบบสอบถามระหวางวันท่ี 

22 – 29 มิถุนายน 2561  

ทั้งนี้ มีการคาดคะเนจำนวนกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง Published Tables (Israel, 2003) พบวา 

ขนาดประชากรประมาณ 10,000 คน ที่คาความเชื่อมั่น 95% และคาความแมนยำท่ี ±3% จะตองใชกลุม

ตัวอยางจำนวนอยางนอย 1,000 คน เพื่อใหการอางอิงของกลุมตัวอยางไปยังประชากรกรมปศุสัตวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการศึกษาครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากบุคลากรกรมปศุสัตวเขารวมเปนกลุมตัวอยาง และ

ตอบแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ จำนวน 1,256 คน ซึ่งทำใหผลการศึกษานี้สามารถอางอิงไปยังประชากร

กรมปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีคาความเชื่อม่ัน 95% และคาความแมนยำท่ี ±3% 

เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ดัดแปลงมาจากเครื่องมือวินิจฉัยองคการระดับตัว

บุคคล “Emo-meter” (Employee Engagement on Meter) สำหรับวัดความอยูดี มีสุข และความผูกพัน

ของบุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) รวมกับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อใชเปน

เครื ่องมือวัดระดับความผูกพันของบุคลากรที ่มีมาตรฐาน สามารถใชงานไดจริงตามความตองการของ

ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยเครื่องมือดังกลาวไดผานการ
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ทดลองศึกษากับบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ 15 แหงทั่วประเทศ จำนวน 7,474 คน โดยแบบสอบถามที่ใชใน

การศึกษาประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ตำแหนง สังกัด อายุ อายุงาน สถานภาพ

ครอบครัว รูปแบบการจางงาน และระดับการศึกษาสูงสุด โดยขอคำถามดังกลาวมีท้ังแบบปลายเปดท่ีใหผูตอบ

เติมคำในชองวาง ไดแก ตำแหนง อายุ อายุงาน และแบบคำถามปลายปดที่ใหผูตอบเลือกตอบตามตัวเลือกท่ี

กำหนด ไดแก เพศ สังกัด สถานภาพครอบครัว รูปแบบการจางงาน และระดับการศึกษาสูงสุด 

สวนที่ 2 ประกอบดวย 51 ขอคำถาม บนมาตรวัดแบบลิเคิรท 5 ระดับ (5-point Likert Scale) ซ่ึง

เปนขอคำถามท่ีใชวัดความผูกพันที่บุคลากรมีตอองคการ จำนวน 9 ขอ ครอบคลุม 3 องคประกอบ (ตัวแปร

ตาม) ไดแก ความอยูดี มีสุข (Well-Being: W) ความรูสึกเปนสวนหนึ่งที่สำคัญขององคการ (Belonging: B) 

และความอยากทุมเทกาย ใจที่จะทำงานใหแกองคการอยางเต็มที่ (Doing the Best: D) และเปนขอคำถามท่ี

ใชคนหาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ จำนวน 42 ขอ ครอบคลุม 14 ปจจัย (ตัวแปร

อิสระ) ไดแก 

1. ภาพลักษณองคการ (Corporate image) 

2. สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship with colleague) 

3. ความม่ันคงในการทำงาน (Job security) 

4. งานท่ีทาทาย (Challenge Work) 

5. ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว (Work-life Balance) 

6. ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ (Clear Accountability) 

7. สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with supervisor) 

8. สภาพแวดลอมการทำงาน (Work Environment) 

9. การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) 

10. สวัสดิการ (Benefit) 

11. ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) 

12. การไดรับความยอมรับจากผูอ่ืน (Respect from others) 

13. โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity) 

14. โอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Growth) 
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การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

การศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวครั้งนี้ ใชแบบสอบถามมาตรฐานที่ผานการตรวจสอบ

คุณภาพดานความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) จากผู ทรงคุณวุฒิจากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (HA) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) มีการตรวจสอบคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) ดวยการคำนวณจากโปรแกรมสถิติ พบวา คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ของคำถามที่ใชวัดความผูกพันที่บุคลากรมีตอองคการ จำนวน 9 ขอ คือ .88 และคาสัม

ประสิทธิสหสัมพันธ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของคำถามที่ใชคนหาปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน

ของบุคลากรที ่มีตอองคการ จำนวน 42 ขอ คือ .95 แสดงใหเห็นวา คาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามดังกลาวอยูในระดับสูง 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุม

ตัวอยางที่ศึกษา และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะห T-test การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอย (Regression Analysis)  เพื่อหา

ความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผูกพันของบุคลากร  

การแปรผลระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยตางๆ ใชเกณฑมาตรฐานที่แบบสอบถาม

กำหนด (Emo – Meter criteria) บนมาตรวัดแบบลิเคิรท 5 ระดับ (5 - point Likert Scale) 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1.00 - 2.33  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับต่ำ 

   หรือ องคการควรปรับปรุงอยางเรงดวน 

คะแนน 2.34 - 3.67 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 

หรือ องคการควรปรับปรุง 

คะแนน 3.68 - 5.00 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับสูง 

หรือ องคการทำไดดีอยูแลว 

 การแบงประเภทบุคลากรตามระดับความผูกพัน เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่แบบสอบถามกำหนด 

(Emo – Meter criteria) โดยใชคาความผูกพันโดยภาพรวม (คา Emo-meter) ซึ่งหาโดยการคำนวณคาเฉลีย่

ของคะแนนจากขอคำถามที่ใชวัดความผูกพันที่บุคลากรมีตอองคการ จำนวน 9 ขอ โดยแบงบุคลากรออกเปน 

3 ประเภท ดังนี้ 

คะแนน 1.00 - 2.33   บุคลากรประเภทมือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged Employees) 

คะแนน 2.34 - 3.67   บุคลากรประเภทอยูไปวัน ๆ (Not Engaged Employees) 

คะแนน 3.68 - 5.00   บุคลากรประเภทอยูดวยรักและผูกพัน (Engaged Employees) 
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การระบุประเด็นที่กรมปศุสัตวควรใหความสำคัญ คนหาจากการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) 

ระหวางลำดับปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร และลำดับคะแนนความคิดเห็นในปจจัยแตละดาน เพ่ือ

ใชกำหนดแนวทางการยกระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวอยางเหมาะสม โดยปจจัยที่ควรให

ความสำคัญ = ลำดับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรเรียงจากมากไปนอย - ลำดับคะแนนความ

คิดเห็นในปจจัยแตละดานเรียงจากมากไปนอย หากมีชองวางมาก ปจจัยนั้นจะเปนจุดแข็งท่ีกรมปศุสัตวทำไดดี

แลว และสงผลกับความผูกพันของบุคลากรกรมปศสุัตว แตหากมีชองวางนอย ปจจัยนั้นจะเปนจุดออนที่สงผล

กับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวควรเรงหาแนวทางพัฒนา 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาครั้งนี้มีบุคลากรกรมปศุสัตวเขารวมเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 1,256 คน โดยมีอายุเฉลี่ย 

44.56 ป และมีอายุราชการเฉลี่ย 18.83 ป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ    

 ชาย 880 77.06 

 หญิง 376 29.94 

2. รูปแบบการจางงาน   

 ขาราชการ 874 69.59 

 พนักงานราชการ 382 30.41 

3. สังกัด   

 สวนกลาง 318 25.32 

 สวนภูมิภาค 938 74.68 

4. สายงาน   

 สายงานหลัก 997 79.38 

 สายงานสนับสนุน 193 15.37 

 ไมสามารถระบุได 66 5.25 

5. ประเภทตำแหนง   

 อำนวยการข้ึนไป 55 4.38 

 วิชาการ 368 29.30 

 ท่ัวไป 586 46.66 

 ไมสามารถระบุได 247 19.66 

6. สถานภาพครอบครัว   

 มีบุตร 730 58.12 

 ไมมีบุตร 453 36.07 

 ไมสามารถระบุได 73 5.81 
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ขอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รอยละ 

7. การศึกษา   

 ต่ำกวาปริญญาตรี 136 10.83 

 ปริญญาตรี 929 73.96 

 ปริญญาโท 185 14.73 

 ปริญญาเอก 6 0.48 

8. ตำแหนง   

 บริหาร/ผอ./ปศข./ปศจ.  56 4.46 

 นายสัตวแพทย 164 13.06 

 สัตวแพทย  160 12.74 

 หน.กลุม/หน.ดาน/หรือเทียบเทา  20 1.59 

 ปศุสัตวอำเภอ  162 12.90 

 นักวิชาการสัตวบาล  90 7.17 

 เจาพนักงานสัตวบาล  335 26.67 

 นักวิทยาศาสตร/นักวิทยาศาสตรการแพทย  53 4.22 

 ผูชวยสัตวบาล/สัตวแพทย  11 0.88 

 เจาพนักงานธุรการ  55 4.38 

 อ่ืนๆ  150 11.93 

 

  
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลท่ัวไป 
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ระดับความผูกพันโดยภาพรวมของบุคลากรกรมปศุสตัว 

จากการศึกษาบุคลากรกรมปศุส ัตวโดยใชเกณฑของเครื ่องมือ Emo-meter พบวา บุคลากร             

มีคาคะแนนเฉลี่ยความผูกพันโดยภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย = 3.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยเม่ือ

แบงตามองคประกอบของความผูกพันจะเห็นไดวา บุคลากรกรมปศุสัตวมีความอยูดี มีสุข (Well-Being)                

ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.62) ในขณะที่มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งที่สำคัญขององคการ (Belonging: B) 

(คาเฉลี่ย = 3.78) และมีความรูสึกอยากทุมเท กายใจที่จะทำงานใหแกองคการอยางเต็มที่ (Doing the Best: 

D) ในระดับสูง (คาเฉลี่ย = 3.93) 

เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยระดับความผูกพันที่เก็บไดจากเครื่องมือเดียวกัน (Emo-meter) ซึ่งศึกษา

ความผูกพันในบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7,385 ราย นั้น พบวา ระดับความผูกพันของบุคลากร

กรมปศุสัตวยังต่ำกวาบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในทุกดาน ซ่ึงระดับความผูกพันของบุคลากรกระทรวง

สาธารณสุขนั้นอยูในเกณฑระดับสูงทั้งหมด ในขณะที่กรมชลประทานรายงานวา ในป 2560 บุคลากรมีระดับ

ความผูกพันเฉลี่ย 4.03 (สำนักงาน ก.พ.ร., 2560) และขอมูลป 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณรายงานวา บุคลากรในองคการมีระดับความผูกพันของบุคลากรเฉลี่ย 4.25 (สำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ, 2561) อยางไรก็ตาม การศึกษาความผูกพันของกรมชลประทานและสำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นไมไดใชเครื่องมือ Emo-meter จึงอาจไมสามารถเทียบผลการศึกษาได

ชัดเจน แตก็เห็นไดชัดวาระดับความผูกพันโดยภาพรวมของกรมปศุสัตวนั้นมีระดับต่ำกวาผลการศึกษาของ

องคการอ่ืน ๆ  
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ความอยูดี มีสุข ความเปนสวนหนึ่งขององคการ ความอยากทุมเทกายใจในงาน 

ระดับความผูกพันดานตางๆ 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว 
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สัดสวนของบุคลากรกรมปศุสัตวตามระดับความผูกพัน 

สัดสวนของบุคลากรกรมปศุสัตวที่อยูดวยรักและผูกพัน (Engaged Employees) หรือมีความผูกพัน  

ในระดับสูง คิดเปน 67% (841 คน) ของบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่บุคลากรประเภท               

อยูไปวันๆ (Not Engaged Employees) หรือมีความผูกพันในระดับปานกลาง คิดเปน 26% (327 คน) และ

บุคลากรประเภทมือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged Employees) หรือมีความผูกพันในระดับต่ำ 

คิดเปน 7% (88 คน) โดยเมื่อเทียบจากขอมูลขององคการอื่น ๆ ที่เก็บจากเครื่องมือ Emo-meter พบวา 

สัดสวนของบุคลากรประเภทมือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged Employees) ในกรมปศุสัตว             

มีจำนวนสูงกวาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีเพียง 2% เทานั้น กรมปศุสัตวจึงตองเรงพัฒนาความผูกพัน

ในบุคลากรเพื่อลดสัดสวนบุคลากรประเภทมือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged Employees)               

ในกรมปศุสัตวใหลดลง เนื่องจากบุคลากรกลุมนี้มักจะบั่นทอนความรูสึกของเพื่อนรวมงานโดยเฉพาะบุคลากร 

ท่ีอยูดวยรักและผูกพัน (Engaged Employees) นำมาซ่ึงความเสียหายใหแกองคการมากท่ีสุด 
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สัดสวนจาก 

(7,385 คน) 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิแสดงสัดสวนของบุคลากรกรมปศุสัตวตามระดับความผูกพัน 
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ชวงคะแนน 1.00 – 2.33  
ระดับต่ำ: ควรปรับปรุงอยางเรงดวน   

ชวงคะแนน 2.34 – 3.67 
ระดับกลาง: ควรปรับปรุง  
 

ชวงคะแนน 3.68 – 5.00  
ระดับสูง: ทำไดดีแลว 

2.90

2.95

3.07

3.11

3.22

3.26

3.29

3.33

3.43

3.52

3.54

3.58

3.71

3.75

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความกาวหนาในสายอาชีพ

สวัสดิการ

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน

ความสมดุลในงานและครอบครวั

การสื่อสารในองคการ

โอกาสในการพัฒนาของตนเอง

ภาพลักษณองคกร

การไดรับการยอมรับนับถือ

ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบฯ

ความมั่นคงในการทํางาน

สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป 

สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 

งานท่ีทาทาย

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตวจากการสำรวจ 14 ปจจัย พบวา คาความคิดเห็นเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยางท่ีมีตอ 14 ปจจัย คือ 3.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัย

ที่ไดรับระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ปจจัยดานงานที่ทาทาย และปจจัยที่ไดรับระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  

โดยจากท้ังหมด 14 ปจจัย มีปจจัยท่ีไดรับความคิดเห็นในระดับสูง ซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ีกรมปศุสัตวทำ

ไดดีแลวเพียง 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยงานที่ทาทาย และปจจัยสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน สวนปจจัยอื่น ๆ          

อีก 12 ปจจัย ไดรับความคิดเห็นในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา กรมปศุสัตวสามารถพัฒนาปรับปรุงปจจัย

เหลานี้ใหดียิ่งข้ึนอีกได ดังรายละเอียดในภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตวตอปจจัยดานตาง ๆ 
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ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร (เรียงจากมากไปหานอย) 

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตววิเคราะหจากความสัมพันธระหวางระดับ              

ความผูกพันโดยภาพรวม (คา Emo – Meter) กับระดับความคิดเห็นตอปจจัยแตละดาน พบวา มีเพียง 9 

ปจจัย (จาก 14 ปจจัย) เทานั้นท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว (ตามนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05) 

ซ่ึงสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 

ปจจัย 
นัยสำคัญ

ทางสถิติ 

คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 

(CORRELATIONS 

COEFFICIENT) 

ลำดับ

ความสัมพันธ 

(มากไปนอย) 

1. ภาพลักษณองคการ (Corporate image) 0.00 0.75 6 

2. สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship with colleague) 0.00 0.80 3 

3. ความม่ันคงในการทำงาน (Job security) 0.00 0.81 2 

4. งานท่ีทาทาย (Challenge Work) 0.00 0.84 1 

5. ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว (Work-life Balance) 0.22 0.67 - 

6. ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ  
(Clear Accountability) 0.00 0.80 

4 

7. สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with supervisor) 0.00 0.75 7 

8. สภาพแวดลอมการทำงาน (Work Environment) 0.00 0.53 9 

9. การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) 0.61 0.73 - 

10. สวัสดิการ (Benefit) 0.16 0.59 - 

11. ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) 0.42 0.60 - 

12. การไดรับความยอมรับจากผูอ่ืน (Respect from others) 0.00 0.78 5 

13. โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity) 0.35 0.67 - 

14. โอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Growth) 0.00 0.55 8 

 

อยางไรก็ตาม มี 5 ปจจัยที่ไมสงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว ไดแก สวัสดิการ (Benefit)                

ความสมดุลในงานและครอบครัว (Work-life Balance) ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) 

การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) และโอกาสในการพัฒนาของตนเอง (Development 

Opportunity) 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlations Coefficient) ของปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพัน 
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ประเด็นที่กรมปศุสัตวควรใหความสำคัญ 

ประเด็นที่ควรใหความสำคัญ คนหาจากการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ระหวางลำดับปจจัย                 

ที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร และลำดับคะแนนความคิดเห็นในปจจัยแตละดาน เพื ่อใชกำหนด                 

แนวทางการยกระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวอยางเหมาะสม (ปจจัยท่ีควรใหความสำคัญ = ลำดับ

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรเรียงจากมากไปนอย - ลำดับคะแนนความคิดเห็นในปจจัยแตละดาน

เรียงจากมากไปนอย) หากมีชองวางมาก ปจจัยนั้นจะเปนจุดแข็งที่กรมปศุสัตวทำไดดีแลว และสงผลกับ             

ความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว แตหากมีชองวางนอย ปจจัยนั้นจะเปนจุดออนท่ีสงผลกับความผูกพันของ

บุคลากรกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวควรเรงหาแนวทางพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท่ีเปนจุดออน (มากไปนอย) ประเด็นท่ีเปนจุดแข็ง 

• สภาพแวดลอมในการทำงาน 

• ความกาวหนาในสายอาชีพ 

• ความม่ันคงในการทำงาน 

• ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบฯ 

• ภาพลักษณองคการ 

• การไดรับการยอมรับนับถือ 

• สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป 

• สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 

• งานท่ีทาทาย 
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สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป 

ภาพลักษณองคกร 

การไดรับการยอมรับนับถือ 

ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบฯ

สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน

ความมั่นคงในการทํางาน

งานท่ีทาทาย

จำเปนตองพัฒนา ไมจำเปนตองพัฒนา 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงระดับความสำคัญจำเปนในการพัฒนาของแตละประเด็น 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันของ

บุคลากรกรมปศุสัตวที ่มีตอองคการ และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว                

โดยการศึกษาใชเครื่องมือจาก “Emo-meter” (Employee Engagement on Meter) ที่พัฒนาโดยสมาคม

การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) และสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มาดัดแปลงเปนแบบสอบถามออนไลน ประกอบดวย 2 สวน ไดแก               

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคำถามปลายเปดที่ใหผูตอบเติมคำในชองวาง และ

คำถามปลายปดที่ใหผูตอบเลือกตอบตามตัวเลือกที่กำหนด และสวนที่ 2 เปนขอคำถามที่ใชวัดความผูกพันท่ี

บุคลากรมีตอองคการ และใชคนหาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคการ รวมจำนวน 51 ขอ 

บนมาตรวัดแบบลิเคิรท 5 ระดับ (5-point Likert Scale) 

การศึกษาเก็บขอมูลจากบุคลากรกรมปศุสัตว ซึ่งประกอบดวยขาราชการ และพนักงานราชการ ทุก

ตำแหนงและทุกระดับ ทั้งที่สังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน 1,256 คน  มีการเผยแพรแบบสอบถาม

ระหวางวันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2561 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ

บรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที ่ศึกษา และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การ

วิเคราะห T-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอย 

(Regression Analysis)  เพ่ือหาความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความผูกพันของบุคลากร  

จากผลการศึกษาสามารถสรุปประเด็นท่ีกรมปศุสัตวควรใหความสำคัญได ดังนี้ 

1. ประเด็นที่เปนจุดออนของกรมปศุสัตว เปนประเด็นท่ีกรมปศุสัตวควรเรงหาแนวทางพัฒนา เพื่อให

บ ุคลากรมีความผูกพันตอกรมปศุสัตว มากยิ ่งข ึ ้น มี 6 ประเด็น ไดแก สภาพแวดลอมในการทำงาน 

ความกาวหนาในสายอาชีพ ความมั่นคงในการทำงาน ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบฯ ภาพลักษณองคการ 

และการไดรับการยอมรบันับถือ  

2. ประเด็นท่ีเปนจุดแข็งของกรมปศุสัตว  เปนประเด็นท่ีกรมปศุสัตวทำไดดีแลว กรมปศุสัตวจึงควรหา

แนวทางในการรักษาจุดแข็งนี้เอาไว เนื่องจากเปนสิ่งท่ีสงผลกับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวโดยตรง   

มี 3 ประเด็น ไดแก  สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน และงานท่ีทาทาย 

3. ประเด็นที่นาสนใจ เปนประเด็นที่ไมสงผลกับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว ซึ่งขัดแยงกับ

หลาย ๆ งานวิจัย มี 1 ประเด็น ไดแก การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
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อภิปรายผลการศึกษา 

1. ประเด็นที่เปนจุดออนของกรมปศุสัตว 

สภาพแวดลอมในการทำงาน (WORK ENVIRONMENT) 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานสงผลตอความรู ส ึกอยู ด ีมีส ุข (Well – being: W) และ       

ความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว (Belonging: B) แตไมพบวา ปจจัยดังกลาวจะทำใหบุคลากร              

กรมปศุสัตวมีความทุมเทกายใจในการทำงานอยางเต็มที่ (Doing the Best: D) แตอยางใด โดยสรุปประเด็น

สำคัญท่ีพบไดดังนี้  

• บุคลากรกรมปศุสัตวท่ีสังกัดสวนภูมิภาคมีความคิดเห็นวาตนเองไดรับเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ

ตางๆ ไมเพียงพอตอการทำงาน เม่ือเทียบกับบุคลากรสังกัดสวนกลางอยางชัดเจน  

• ผูดำรงตำแหนงระดับอำนวยการขึ้นไปมีความคิดเห็นวา กรมปศุสัตวออกแบบระบบและขั้นตอน          

การทำงานมาเพื ่อปองกันอันตรายและความผิดพลาดที ่อาจเกิดขึ ้น ในขณะที ่บุคลากรที ่ เปน

ผูบังคับบัญชาระดับตน (เชน หัวหนากลุม/ฝาย หัวหนางาน ปศุสัตวอำเภอ หรือตำแหนงที่เทียบเทา) 

และบุคลากรที ่ เป นระดับผู ปฏิบ ัต ิงานไมค อยเห็นดวยกับประเด็นดังกลาว ซึ ่งแตกตางจาก             

กลุมผูดำรงตำแหนงระดับอำนวยการข้ึนไปอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

กรมปศุสัตวควรมีมาตรการสำรวจความตองการจำเปนในการใชเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ 

ของหนวยงานในสังกัดอยางเรงดวน และทำอยางสม่ำเสมอ เนื่องจากเปนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจต่ำท่ีสุด 

ทั้งยังมีผลตอความรูสึกอยูดีมีสุข และความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตวอีกดวย โดยกรมปศุสัตว

จะตองมั่นใจวาทุกหนวยงานของกรม โดยเฉพาะหนวยงานที่สังกัดสวนภูมิภาค มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ  

ตอการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเกื้อหนุนการทำงานของบุคลากรใหสามารถทำงานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่เห็นไดชัดเจนวา หัวหนาหนวยงาน มีความคิดเห็นแตกตางจาก

บุคลากรกลุมอื่น ๆ ในประเด็นดานระบบและขั้นตอนการทำงานที่ชวยปองกันอันตรายและความผิดพลาด            

ซึ่งอาจเปนไปไดวาหัวหนาหนวยงานอาจไมทราบถึงปญหาและความกังวลใจที่แทจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงใน    

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ดังนั ้น หัวหนาหนวยงานจึงควรมีการพูดคุยและรับฟงปญหา/                  

ความกังวลใจของบุคลากรผูปฏิบัติงานในสังกัดของตนเก่ียวกับประเด็นนี้อยางสม่ำเสมอ 
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ความกาวหนาในสายอาชีพ (CAREER GROWTH) 

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Growth) สามารถสงผลใหบุคลากรกรมปศุสัตวรูสึกภูมิใจที่ได

เปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว (Belonging: B) และพรอมท่ีจะทุมเทกายใจตองานอยางเต็มท่ี (Doing the Best: 

D) แตไมไดส งผลตอความรู ส ึกอยู ด ีมีส ุข (Well – being: W) ของบุคลากร โดยบุคลากร กรมปศุสัตวมี                 

ความพึงพอใจในความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองในระดับต่ำที ่สุดเปนอันดับที ่สอง รองจากดาน

สภาพแวดลอมในการทำงาน  (Work Environment) โดยสรุปประเด็นสำคัญท่ีพบไดดังนี้  

• กลุมบุคลากรท่ีดำรงตำแหนงระดับอำนวยการข้ึนไปมีความพึงพอใจกับความกาวหนาในสายอาชีพของ

ตนที่สุดและแตกตางจากกลุมอื่นๆ อยางชัดเจน ซึ่งอาจเปนผลจากการท่ีบุคลากรกลุมดังกลาวไดรับ

การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงแลว จึงเกิดความพึงพอใจกับโอกาสที่ตนไดรับมากกวา

บุคลากรกลุมอ่ืนๆ  

• กลุมบุคลากรท่ีมีตำแหนงเปนผูบังคับบัญชาระดับตนในหนวยงาน (เชน หัวหนากลุม/ฝาย หัวหนางาน 

ปศุสัตวอำเภอ หรือตำแหนงที่เทียบเทา) พึงพอใจกับความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองนอยที่สุด 

กลาวคือ บุคลากรกลุมนี้รู สึกวาตนเองมองไมเห็นโอกาสความกาวหนาในการทำงาน และรูสึกวา           

กรมปศุสัตวไมไดเปดโอกาสใหเลื่อนระดับใหสูงขึ้นหากตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ตำแหนงกำหนด               

ผลการศึกษาที่พบ แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของบุคลากรที่มีตำแหนงเปนผูบังคับบัญชาระดับตน

ในการไดรับโอกาสใหกาวหนาในสายอาชีพของตนเองมากกวาบุคลากรกลุมอ่ืนๆ  

• กลุมพนักงานราชการพึงพอใจกับความกาวหนาในสายอาชีพตนเองมากกวาขาราชการอยางเดนชัด ซ่ึง

สามารถตั้งขอสมมติฐานไดวา เนื่องจากพนักงานราชการที่อยูในการศึกษาครั้งนี้มีอายุเฉลี่ย 38 ป 

พนักงานราชการในวัยนี้จึงอาจมองวาความกาวหนาของตนเองคือการไดบรรจุเปนขาราชการ และ           

พึงพอใจกับโอกาสที่กรมปศุสัตวมอบให ในขณะที่ขาราชการในการศึกษาครั้งนี้มีอายุเฉลี่ย 47 ป                  

ชวงวัยนี้จึงอาจคาดหวังที่จะไดเติบโตในสายงาน แตดวยการแขงขันที่สูงจึงทำใหกลุมขาราชการ                

ไมพึงพอใจกับความกาวหนาของตนเอง จึงอาจทำใหการศึกษานี้พบวา พนักงานราชการมีระดับ      

ความพึงพอใจดานความกาวหนาในสายอาชีพมากกวาขาราชการ 

• บุคลากรสังกัดสวนกลาง/สวนภูมิภาค สายงานหลัก/สายงานสนับสนุน และเพศชาย/เพศหญิง                  

มีระดับความพึงพอใจกับความกาวหนาในสายอาชีพใกลเคียงกัน 

• การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นในขณะที่กรมปศุสัตวกำลังเรงรัดดำเนินการแกปญหาการแตงตั้งบุคคลเขาสู

ตำแหนงความพึงพอใจดานความกาวหนาในสายอาชีพจึงอาจไมไดสะทอนสภาพปจจุบัน 
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

กรมปศุสัตวควรเสริมสรางความพึงพอใจดานความกาวหนาในสายอาชีพ โดยการเรงจัดทำเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ใหครอบคลุมทุกสายงาน และมีการทบทวนเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพ (Career Path) ของสายงานที่จัดทำไปแลวอยูสม่ำเสมอตามความเหมาะสม เพื่อใหบุคลากร             

กรมปศุสัตวเห็นถึงโอกาสความกาวหนาในการทำงานของตนเอง นอกจากนี้ ยังควรมีการสื ่อสาร สราง               

ความรับรู และความเขาใจใหกับบุคลากรเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของ              

กรมปศุสัตวเพิ ่มมากขึ ้น โดยอาจเพิ ่มชองทางการสื ่อสาร เชน มีการจัดประชุมสัญจร มีเว ็บไซตหรือ                   

Call Center ใหบุคลากรเขามาสอบถาม/ปรึกษาเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 

เปนตน อีกทั้ง กรมปศุสัตวอาจเรงพัฒนาทักษะผูบังคับบัญชาระดับหนวยงาน (ผูดำรงตำแหนงอำนวยการ             

ขึ้นไป) ใหสามารถแสดงบทบาทในการวางแผน ใหคำแนะนำ คำปรึกษา และพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมี

ความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองได ซึ่งจะสงผลใหผูบังคับบัญชาระดับตน (หัวหนากลุม/ฝายหัวหนางาน 

ปศุสัตวอำเภอ หรือตำแหนงที่เทียบเทา) มีความพึงพอใจกับความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองมากยิ่งข้ึน 

และเกิดความตระหนักในบทบาทการสรางความกาวหนาในสายอาชีพใหกับผูใตบังคับบัญชาในระดับถัดมา 
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ความมั่นคงในการทำงาน (JOB SECURITY) 

ความมั ่นคงในการทำงาน (Job Security) สามารถสงผลใหบุคลากรกรมปศุสัตวร ู ส ึกอยู ดีมีสุข              

(Well – being: W) ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว (Belonging: B)  และพรอมที่จะทุมเทกายใจ            

ตองานอยางเต็มท่ี (Doing the Best: D) โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญจากการศึกษาไดดังนี้ 

• กลุมบุคลากรที่ดำรงตำแหนงอำนวยการขึ้นไปมีความรูสึกมั่นคงในการทำงานมากกวาบุคลากรกลุม   

อื่น ๆ อยางชัดเจน ซึ่งอาจเปนเพราะบุคลากรกลุมนี้ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้นแลว              

จึงอาจรูสึกม่ันคงในชีวิตมากกวาบุคลากรกลุมอ่ืน ๆ 

• บุคลากรสังกัดสวนกลางเชื่อวา การทำงานที ่กรมปศุสัตวมีความมั ่นคงนอยกวาบุคลากรที ่สังกัด               

สวนภูมิภาค จากผลที่พบนี้อาจอภิปรายไดวา บุคลากรสังกัดสวนกลางมีความเครียด และความกดดัน

จากการทำงานดานนโยบาย รวมไปถึงการทำงานดานการจัดซ้ือจัดจางขนาดใหญ ซ่ึงลวนตองเก่ียวของ

กับการใชระเบียบ ขอบังคับ และขอกฎหมายตาง ๆ โดยหากเกิดขอผิดพลาดในการทำงานก็อาจ             

สงผลกระทบในวงกวาง ทั้งตอตนเอง หนวยงาน เกษตรกร และผูบริโภคได จึงรู สึกวางานของตน                

มีความม่ันคงนอยกวาบุคลากรสวนภูมิภาค  
• พนักงานราชการรูสึกวาตนเองมีความมั่นคงในการทำงานมากกวาขาราชการ ผลการศึกษาที่พบนี้อาจ

อภิปรายคลายกับผลที่เกิดขึ้นกับบุคลากรสวนกลางและสวนภูมิภาค กลาวคือ พนักงานราชการ                 

ในกรมปศุสัตวโดยสวนใหญ มักไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงนอยกวาขาราชการ 

ประกอบกับในระบบราชการนั้น อัตราการยกเลิกหรือการไมตอสัญญาจางของพนักงานราชการ              

มีต่ำ จึงอาจทำใหพนักงานราชการรูสึกม่ันคงในการทำงานมากกวาขาราชการ  
• การทำงานในสายงานหลัก/สายงานสนับสนุน และอายุไมมีผลตอความรูสึกม่ันคงในการทำงานสำหรับ

บุคลากรกรมปศุสัตว 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

กรมปศุสัตวควรเสริมสรางความรูสึกม่ันคงในการทำงานใหแกกลุมบุคลากรท่ีสังกัดสวนกลาง และกลุม

บุคลากรที่เปนขาราชการมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำไดโดยการใหความรูเรื่องระเบียบ ขอบังคับ และขอกฎหมาย  

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานแกบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะทำใหบุคลากรมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน

มากยิ่งข้ึน และเปนผลใหเกิดความรูสึกม่ันคงในการทำงาน อยากฝากอนาคตการทำงานไวกับกรมปศุสัตว และ

ม่ันใจวาจะสามารถทำงานกับกรมปศุสัตวไดอีกนาน นอกจากนี้ กรมปศุสัตวควรมีการศึกษาถึงสาเหตุท่ีแทจริงท่ี

ทำใหบุคลากรสังกัดสวนกลาง และบุคลากรที่เปนขาราชการรูสึกมั่นคงในการทำงานนอยกวากลุมอื่น ๆ 

เพ่ิมเติม โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณบุคลากรกลุมดังกลาว เพ่ือหาแนวทางปองกันใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ (CLEAR 

ACCOUNTABILITY) 

ปจจัยความชัดเจนในหนาที ่รับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ (Clear Accountability)              

เปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรกรมปศุสัตวรูสึกอยูดีมีสุข (Well – being: W) รูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ

กรมปศุสัตว (Belonging: B) และอยากทุมเทกายใจตองานอยางเต็มที่ (Doing the Best: D) โดยสามารถสรุป

ประเด็นสำคัญท่ีพบจากการศึกษาไดดังนี้ 

• บุคลากรเห็นดวยวาตนรับทราบและเขาใจหนาท่ีความรับผิดชอบของตนในระดับสูง แตมีความคิดเห็น

วาตนมีอำนาจตัดสินใจในงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถวางแผนงานและดำเนินงานที่รับผิดชอบ

ไดอยางอิสระในระดับต่ำ ซึ ่งอาจเปนเพราะระบบการทำงานแบบราชการที ่ย ึดหลักลำดับข้ัน 

(Hierarchy) เนนระบบการสั่งการและควบคุมที่มีความรัดกุมเพื่อใหสามารถบริหารองคการที่มีขนาด

ใหญได จึงอาจทำใหอำนาจในการตัดสินใจและการดำเนินงานของผูใตบังคับบัญชาไมมีอิสระเทาท่ีควร  

• บุคลากรทุกกลุมของกรมปศุสัตวมีความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ในระดับใกลเคียงกัน ยกเวนบุคลากร

กลุมผูดำรงตำแหนงระดับอำนวยการขึ้นไปที่มีความคิดเห็นกับปจจัยดังกลาวอยูในระดับที่สูงกวา

บุคลากรกลุมอื่น ๆ อยางชัดเจน ซึ่งอาจเปนไปไดวา บุคลากรผูดำรงตำแหนงระดับอำนวยการขึ้นไป

รับรูวา ทั้งสองปจจัยนี้เปนขอบเขตความรับผิดชอบโดยตรงของตนเอง จึงอาจตอบแบบสอบถามท่ี 

เอนเอียงไปในเชิงบวกมากกวาความเปนจริง เพื ่อรักษาภาพลักษณของตนเองใหดูดี (Social 

Desirability Bias) 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

กรมปศุสัตวสามารถพัฒนาปจจัยดังกลาวใหดียิ ่งขึ ้นได โดยผู บังคับบัญชาระดับหนวยงานและ

ผูบังคับบัญชาระดับตนของกรมปศุสัตวควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีอำนาจตัดสินใจในงานที่ไดรับ

มอบหมาย และสามารถวางแผนงานและดำเนินงานท่ีรับผิดชอบไดอยางอิสระมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการลด

ขั้นตอนงาน และลดลำดับขั้นของการสั่งการออกไป ในขณะท่ียังรักษาความสามารถในการควบคุมที่จำเปนไว 

ทำใหเกิดการบริหารงานแบบแนวราบมากขึ้น ทำใหการดำเนินงานรวดเร็วขึ้น สามารถตอบสนองประชาชน

ไดมากข้ึนเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน 

 



30 
 

ภาพลักษณองคการ (CORPORATE IMAGE) 

ภาพลักษณองคการในบุคลากรกรมปศุสัตวสงผลโดยตรงตอความรูสึกอยูดีมีสุข (Well – being: W) 

ความรูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว (Belonging: B) และความรูสึกอยากทุมเทกายใจตองาน 

อยางเต็มท่ี (Doing the Best: D) ทั้งนี้ บุคลากรกรมปศุสัตวมีคะแนนความพึงพอใจดานภาพลักษณองคการ

เทากับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม สามารถสรุปประเด็นสำคัญท่ีพบจากการศึกษาไดดังนี้  

• บุคลากรที่ดำรงตำแหนงระดับอำนวยการขึ้นไปรับรูและพึงพอใจกับภาพลักษณของกรมปศุสัตวใน

ระดับสูงเมื่อเทียบกับบุคลากรกลุมอื่นๆ ในทุกดาน ทั้งดานการยึดถือคุณธรรมในการทำงานของ

บุคลากร การมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาบุคคลภายนอก และการเปนท่ียอมรับจากชุมชนและสังคม  

• บุคลากรกลุมอื่นๆ เห็นตางจากผูดำรงตำแหนงระดับอำนวยการขึ้นไป โดยมองวา บุคลากรของ         

กรมปศุสัตวนั ้นยึดถือคุณธรรมในการทำงานในระดับคอนขางต่ำ ซึ ่งอาจอธิบายไดว า การท่ี               

กรมปศุสัตวไดรับรางวัลดานการบริการภาครัฐอยางตอเนื่อง บุคลากรระดับอำนวยการขึ้นไปจึงมี   

ความพึงพอใจในภาพลักษณของกรมปศุสัตวสูง ในขณะท่ีบุคลากรกลุมอ่ืนๆ อาจไมไดรับรูความสำเร็จ

ของกรมปศุสัตว จึงทำใหมีความพึงพอใจในภาพลักษณของกรมปศุสัตวในระดับท่ีต่ำกวาอยางชัดเจน 

• บุคลากรที ่ส ังก ัดส วนกลางและบุคลากรตำแหนงประเภทว ิชาการต างม ีความพึงพอใจกับ                        

ดานภาพลักษณที่ดีของกรมปศุสัตวในสายตาบุคคลภายนอกนอยกวาบุคลากรกลุมอื่นๆ อยางชัดเจน 

ซ่ึงการท่ีภาพลักษณของกรมปศุสัตวในสายตาบุคคลภายนอกจากการรับรูของบุคลากรกรมปศุสัตวนั้น

แตกตางกันตามพื้นท่ี อาจเนื่องมาจากกรมปศุสัตวมีความโดดเดนดานการใหบริการในระดับภูมิภาค 

ทำใหภาพลักษณของกรมปศุสัตวในสายตาบุคลากรที่สังกัดสวนภูมิภาคอยูในระดับสูงกวาบุคลากร

สังกัดสวนกลาง 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

เนื่องจากการรับรูเรื่องภาพลักษณองคการเปนปจจัยสนับสนุนที่มีตนทุนต่ำ กรมปศุสัตวจึงควรพัฒนา

ใหม ีการส ื ่อสารและประชาส ัมพ ันธ  ให บ ุคลากรท ุกระดับในกรมปศุส ัตว  ได ร ับทราบความสำเร็จ                               

ในการดำเนินงานของกรมปศุสัตวทุกเรื ่อง ไมวาจะเปนความสำเร็จระดับหนวยงานยอยหรือความสำเร็จ

ระดับชาติอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง และอาจเพ่ิมชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธใหมากข้ึน เหมาะสม

กับทุก ชวงวัยของบุคลากรในกรมปศุสัตว นอกจากนี้ กรมปศุสัตวยังควรมีโครงการสงเสริมใหบุคลากรยึดถือ

คุณธรรมในการทำงานอยูเสมอ และควรพัฒนาภาพลักษณดานการยึดถือคุณธรรมในการทำงานใหแกบุคลากร

ทุกกลุมในกรมปศุสัตวอยางเรงดวน เนื่องจากบุคลากรมีความเชื่อมั่นในดานการยึดถือคุณธรรมในการทำงาน 

ต่ำกวาดานอื่นๆ อยางชัดเจน และความเชื่อมั่นดังกลาวสงผลไปถึงความรูสึกอยูดีมีสุข (Well – being: W)               
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ความภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว (Belonging: B) และความทุมเทกายใจในการทำงานอยางเต็มท่ี 

(Doing the Best: D) ของบุคลากรกรมปศุสัตวอีกดวย 

การไดรับการยอมรับนับถือ (RESPECT FROM OTHERS) 

การไดรับการยอมรับนับถือ (Respect from Others) สงผลโดยตรงตอความรูสึกอยูดีมีสุข (Well – 

being: W) เทานั้น ไมไดสงผลตอความรูสึกภูมิใจที ่ไดเปนสวนหนึ ่งของกรมปศุสัตว (Belonging: B) และ

ความรูสึกอยากทุมเทกายใจตองานอยางเต็มท่ี (Doing the Best: D) แตอยางใด โดยสามารถสรุปประเด็น

สำคัญท่ีพบจากการศึกษาไดดังนี้ 

• บุคลากรสายงานสนับสนุนรูสึกวาตนเองไดรับความไววางใจใหทำงานสำคัญ และไดรับการยกยอง

ชมเชยในความสามารถและผลงานนอยกวาบุคลากรสายงานหลักอยางเดนชัด 

• บุคลากรสายงานหลักและสายงานสนับสนุนมีความคิดเห็นใกลเคียงกันวา ความคิดเห็นของตนมักไดรับ

การยอมรับจากหัวหนางานระดับถัดไปและเพ่ือนรวมงาน 

• บุคลากรในสายงานอำนวยการขึ้นไปรูสึกวาตนไดรับการยอมรับนับถือมากกวาบุคลากรกลุมอื่น ๆ 

อยางชัดเจน 

• เพศ สังกัดหนวยงาน (สวนกลาง/สวนภูมิภาค) อายุสวนตัว และอายุงานของบุคลากรไมมีผลตอ            

การไดรับการยอมรบันับถือของบุคลากร 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

ปฏิเสธไมไดวาสายงานสนับสนุนลวนมีความสำคัญกับกรมปศุสัตวไมแพสายงานหลัก เนื่องจาก              

สายงานสนับสนุนเปน ตัวแปรสำคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานของกรมปศุสัตว ทำให                     

กรมปศุสัตวสามารถลดตนทุน ลดความซ้ำซอนในการทำงาน และสามารถปรับตัวใหสามารถแขงขันใน

สภาพแวดลอมปจจุบันได ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงควรสงเสริมบทบาทบุคลากรสายงานสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน                

ซึ่งอาจทำไดโดยการมอบหมายโจทยที่ทาทายใหบุคลากรสายงานสนับสนุน หรือเปดโอกาสใหบุคลากรได

ทำงานที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กรมปศุสัตวยังควรสรางความตระหนักรูใหบุคลากรสายงาน

สนับสนุนไดเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของงานตนเองอีกดวย 
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2. ประเด็นที่เปนจดุแข็งของกรมปศุสัตว 

งานที่ทาทาย (CHALLENGE WORK) และสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 

(RELATIONSHIP WITH COLLEAGUE) 

ปจจ ัยด านงานที ่ท าทาย (Challenge Work) และปจจ ัยด านส ัมพันธภาพกับเพื ่อนร วมงาน 

(Relationship with colleague) เปนปจจัยท่ีลวนสงผลใหบุคลากรกรมปศุสัตวรูสึกอยูดีมีสุข (Well – being: 

W) รูสึกภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว (Belonging: B) และอยากทุมเทกายใจตองานอยางเต็มท่ี 

(Doing the Best: D) โดยพบวา บุคลากรกรมปศุสัตวมีความพึงพอใจในปจจัยดานงานท่ีทาทายมากที ่สุด              

เปนอันดับหนึ่ง และพึงพอใจในปจจัยดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานมากที่สุดเปนอันดับสองจากทั้งหมด                

14 ปจจัย และท้ังสองปจจัยนี้เปนเพียงสองปจจัยท่ีไดรับความพึงพอใจอยูในเกณฑสูง ตามมาตรฐานการวัดของ

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษานี้ ในขณะท่ีปจจัยอ่ืนๆ  มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยูในเกณฑปานกลางเทานั้น 

โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดวา บุคลากรกรมปศุสัตวรับรู ถึงความทาทายในการทำงาน              

ภาคปศุสัตว เนื่องจากท่ีผานมาความตองการในการบริโภคสินคาปศุสัตวเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี รสนิยมในการบริโภค และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหอุตสาหกรรมปศุสัตวใน

ประเทศไทยตองเปลี่ยนจากการทำปศุสัตวแบบวิถีชนบทเปนการปศุสัตวแบบธุรกิจที่เนนระบบการผลิต                

เพ่ือจำหนายมากข้ึน (กรมปศุสัตว & สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2561) ทำใหบุคลากรกรมปศุสัตวตอง

ทำงานอยางหนักเพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนางานดานการปศุสัตวของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและ                    

เกิดประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติอยางสูงสุด ดวยเหตุผลดังกลาวภารกิจงานของกรมปศุสัตว                  

ในปจจุบันจึงมีความทาทายอยางมากในการรับรูของบุคลากรกรมปศุสัตวทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน                

กลุมบุคลากรระดับอำนวยการข้ึนไป และกลุมบุคลากรประเภทวิชาการ 

นอกจากนี้ การท่ีบุคลากรกรมปศุสัตวมีความพึงพอใจดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานในระดับสูงนั้น 

อาจเนื่องมาจากสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในสายงานดานสัตวแพทยซึ่งเปนสายงานหลักของกรมปศุสัตว

ในปจจุบันมีจำนวนจำกัด กลาวคือ คณะสัตวแพทยในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองหลักสูตร (แบบไมมี

เงื่อนไข) มีเพียง 6 สถาบัน และโรงเรียนสัตวแพทยที่ผลิตบุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย                

มีเพียงสถาบันเดียวเทานั้น จึงทำใหบุคลากรสวนใหญของกรมปศุสัตวมีความคุนเคยกันในฐานะรุนพี่รุนนอง            

ในสถาบันการศึกษาตั้งแตกอนมารับราชการที่กรมปศุสัตว จึงมีผลทำใหความพึงพอใจดานสัมพันธภาพกับ

เพ่ือนรวมงานของบุคลากรในกรมปศุสัตวอยูในระดับสูง 
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

ดวยลักษณะพื้นฐานของกรมปศุสัตวทำใหบุคลากรกรมปศุสัตวมีความพึงพอใจกับปจจัยดานงาน                

ที่ทาทาย (Challenge Work) และปจจัยดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with colleague) 

ในระดับสูง กรมปศุสัตวจึงมีตนทุนท่ีดี ทำใหเกิดขอไดเปรียบในการเสริมสรางความผูกพันใหกับบุคลากรโดยไม

ตองเสียงบประมาณในการลงทุน อยางไรก็ตาม ตนทุนเหลานี้อาจลดลงไปตามกาลเวลา กรมปศุสัตวจึงควร

ตระหนักถึงจุดแข็งทั้งสองดานนี ้ และนำมาพัฒนาตอยอดใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการ เพื่อใหบุคลากร                   

กรมปศุสัตวเกิดความผูกพันท่ียั่งยืนตอองคการตอไป 
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สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (RELATIONSHIP WITH SUPERVISOR)  

ปจจัยสัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with Supervisor) เปนปจจัยที่สงผลให

บุคลากรกรมปศุสัตวร ู ส ึกอยู ด ีมีส ุข (Well – being: W) รู ส ึกภูมิใจที ่ไดเปนสวนหนึ ่งของกรมปศุส ัตว 

(Belonging: B) และอยากทุมเทกายใจตองานอยางเต็มที ่ (Doing the Best: D) โดยบุคลากรกรมปศุสัตว             

เห็นดวยเปนอยางยิ่งวา ตนเองมีสัมพันธภาพที่ดีกับหัวหนางานระดับถัดไปสูงเปนอันดับที่ 3 จากทั้งหมด              

14 ปจจัย โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญท่ีพบจากการศึกษาไดดังนี้ 

• ดานสัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไปไดรับคะแนนความคิดเห็นในระดับสูงซึ่งสอดคลองกับ

ประเด็นดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานนั้น ตอกย้ำใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคการของกรมปศุสัตวท่ี

เปน “แบบเครือญาติ” (Clan Culture) ซึ ่งเปนวัฒนธรรมการทำงานแบบอุปถัมภ มีบรรยากาศ                

ของมวลมิตรที่รวมกันทํางานคลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนนเรื่องความรวมมือ การให               

ความเอาใจใสเอื้ออาทร โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเสนอความคิดเห็นที่ขัดแยงกับกลุม อยางไรก็ตาม 

บุคลากรท่ียึดถือวัฒนธรรมนี้จะทำงานดอยประสิทธิภาพลงหากอยูในภาวะท่ีมีการแขงขันมากข้ึน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

ถึงแมวาปจจัยดานสัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with Supervisor) จะเปน

จุดแข็งของกรมปศุสัตว แตกรมปศุสัตวก็สามารถพัฒนาปจจัยดังกลาวใหดียิ่งขึ้นได โดยกรมปศุสัตวอาจมี

การศึกษาขอเดนขอดอยของวัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) เพิ่มเติม เพื่อนำขอเดนของวัฒนธรรม

ดังกลาวไปสงเสริมใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทำงาน และตระหนักถึงขอดอยของรูปแบบวัฒนธรรมดังกลาว

เพ่ือลดผลกระทบในเชิงลบของวัฒนธรรม เพ่ือใหสามารถบริหารงานกรมปศุสัตวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 
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3. ประเด็นที่นาสนใจ 

การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง (DEVELOPMENT OPPORTUNITY) 

การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองนั้น ไมมีผลตอความรูสึกอยูดีมีสุข (Well – being) ความภูมิใจ             

ที่ไดเปนสวนหนึ่ง (Belonging: B) และความทุมเทกายใจในการทำงานอยางเต็มที่ (Doing the Best: D) ของ

บุคลากรใด ๆ เลย ซ่ึงอาจเปนไปไดวาบุคลากรกรมปศุสัตวไมเห็นถึงความสำคัญของโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวขัดแยงกับผลการศึกษาหลายงานวิจัยที่พบวา ปจจัยการไดรับโอกาสในการพัฒนา

ตนเองนั ้นมีผลโดยตรงกับความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน (The society for human resource 

management, 2016) นอกจากนี้ยังพบวา  

• บุคลากรที่ดำรงตำแหนงอำนวยการขึ้นไปเห็นดวยกับโอกาสที่ตนไดรับในการพัฒนาตนเองมากที่สุด    

ซึ่งอาจเปนเพราะบุคลากรกลุมนี้เปนระดับหัวหนาหนวยงานในกรมปศุสัตว จึงมีอิสระและมีอำนาจ            

ในการตัดสินใจเก่ียวกับโอกาสในการพัฒนาของตนเองเม่ือเทียบกับบุคลากรตำแหนงอ่ืน ๆ  

• บุคลากรที่ดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชาระดับตนภายในหนวยงาน เชน หัวหนากลุม/ฝาย หัวหนางาน 

ปศุสัตวอำเภอ และตำแหนงที่เทียบเทา เห็นดวยกับโอกาสที่ตนไดรับการพัฒนานอยที่สุด ซ่ึงอาจ

เปนไปไดวา หลักสูตรฝกอบรมสำหรับผูบังคับบัญชาระดับตนในกรมปศุสัตวมีไมเพียงพอ หรือบุคลากร

กลุมนี้มีภาระงานประจำมาก ทำใหพลาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาองคการ 

กรมปศุสัตวควรเรงสรางวัฒนธรรมการเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น เพ่ือใหกรมปศุสัตวเปน

องคการท่ีบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ              

ท้ังจากการรับความรูจากภายนอก และการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายในหนวยงาน อันจะทำใหบุคลากร

มีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยอาจเริ่มจากการฝกอบรมทักษะการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาสำหรับ

กลุมผูบังคับบัญชาระดับตน ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและจะสามารถขับเคลื่อนให

ผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองไดดีที่สุด ซึ่งจะสงผลใหกรมปศุสัตวเกิดวัฒนธรรม

การเปนองคการแหงการเรียนรูตอไป และบุคลากรกลุมนี้ยังเปนกลุมที่รายงานวา ตนเองไดรับโอกาสใน              

การพัฒนานอยกวากลุ มอื่นๆ อีกดวย นอกจากนี ้ ผู บังคับบัญชาระดับหนวยงาน (ผูดำรงตำแหนงระดับ

อำนวยการข้ึนไป) ควรสนับสนุนใหผูบังคับบัญชาระดับตนไดรับโอกาสในการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน และผลักดันให

บุคลากรทุกกลุมในหนวยงานไดเขาถึงโอกาสในการพัฒนาท่ีตอเนื่องและเหมาะสม 
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สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร           

แตละกลุมท่ีมีความหลากหลาย เปนกุญแจสำคัญท่ีจะทำใหองคการประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวได

การศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวจึงเปนกระบวนการสำคัญที่จะชวยใหผูบริหารและผูรับผิดชอบ

งานดานทรัพยากรบุคคลเขาใจ และตระหนักถึงประเด็นในการบริหารจัดการบุคลากรอยางถูกตอง เพื่อให

สามารถกำหนดแนวทางในการเสริมสรางจุดแข็งและพัฒนาจุดออนในการบริหารงานบุคคลตอไปได  

จากการศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว พบวา โดยภาพรวมบุคลากรกรมปศุสัตวมีคา

คะแนนเฉลี่ยความผูกพันในระดับสูง (คาเฉลี่ย = 3.78 คะแนน) โดยเม่ือแบงตามองคประกอบของความผูกพัน

จะเห็นไดวา บุคลากรกรมปศุสัตวมีความอยูดี มีสุข (Well-Being: W) ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.62) 

ในขณะที่มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งที่สำคัญขององคการ (Belonging: B) (คาเฉลี่ย = 3.78) และมีความรูสึก

อยากทุมเทกายใจท่ีจะทำงานใหแกองคการอยางเต็มท่ี (Doing the Best: D) ในระดับสูง (คาเฉลี่ย = 3.93) 

หากแบงประเภทบุคลากรตามระดับความผูกพันโดยใชเกณฑของเครื่องมือวัด Emo – Meter พบวา 

บุคลากรกรมปศุสัตวที ่อยู ดวยรักและผูกพัน (Engaged Employees) คิดเปน 67% (841 คน) ในขณะท่ี

บุคลากรประเภทอยูไปวันๆ (Not Engaged Employees) คิดเปน 26% (327 คน) และบุคลากรประเภทมือไม

พายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged Employees) คิดเปน 7% (88 คน) 

ถึงแมวาคาคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวโดยภาพรวมจะอยูในระดับสูง แตกรม  

ปศุสัตวก็ยังควรเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรใหมากยิ่งขึ้น เพื่อลดสัดสวนของบุคลากรประเภทประเภท

อยูไปวันๆ (Not Engaged Employees) และบุคลากรประเภทมือไมพายเอาเทาราน้ำ (Actively Disengaged 

Employees) โดยกรมปศุสัตวควรกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยคำนึงถึงปจจัยที ่สงผล

โดยตรงตอความอยูดี มีสุข (Well-Being: W) ความรูสึกเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญขององคการ (Belonging: B) และ

ความรูสึกอยากทุมเทกายใจที่จะทำงานใหแกองคการอยางเต็มที่ (Doing the Best: D) ตามขอเสนอแนะจาก

ผลการศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวท่ีคนพบตอไปนี ้

1. สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตาง ๆ ไปยังหนวยงานท่ีสังกัดสวนภูมิภาคมากยิ่งข้ึน 

พรอมทั้งยกระดับมาตรการสำรวจความตองการจำเปนในการใชเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ของ

หนวยงานภายในกรมปศุสัตวใหมีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ืออำนวยความสะดวก

และเก้ือหนุนการทำงานของบุคลากรใหสามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

2. ผู บังคับบัญชาระดับหนวยงานควรมีการพูดคุยและรับฟงปญหา ความกังวลใจของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในสังกัดของตน เก่ียวกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน โดยผูบังคับบัญชาควรออกแบบ

ระบบและข้ันตอนการทำงานเพ่ือชวยปองกันอันตรายและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
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3. เสริมสรางความพึงพอใจดานความกาวหนาในสายอาชีพ โดยเรงจัดทำเสนทางความกาวหนาใน   

สายอาชีพ (Career Path) ใหครอบคลุมทุกสายงาน มีการสื่อสาร สรางความรับรู และความเขาใจใหกับ

บุคลากรเกี ่ยวกับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เพิ ่มมากขึ ้น และควรพัฒนาทักษะ

ผู บังคับบัญชาทุกระดับใหสามารถแสดงบทบาทในการวางแผน ใหคำแนะนำ คำปรึกษา และพัฒนา

ผูใตบังคับบัญชาใหมีความกาวหนาในสายอาชีพของตนเองได 

4. เสริมสรางความรูสึกมั่นคงในการทำงานใหแกกลุมบุคลากรที่สังกัดสวนกลาง และกลุมบุคลากรท่ี

เปนขาราชการมากยิ่งขึ ้น ซึ่งอาจทำไดโดยการใหความรู เรื ่องระเบียบ ขอบังคับ และขอกฎหมายตาง ๆ                   

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานแกบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำใหบุคลากรมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมาก

ยิ่งข้ึน  

5. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับในกรมปศุสัตว ไดรับทราบ

ความสำเร็จในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว ไมวาจะเปนความสำเร็จระดับหนวยงานยอยหรือความสำเร็จ

ระดับชาติอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพ่ือสรางการรับรูถึงภาพลักษณท่ีดีของกรมปศุสัตวในสายตาบุคลากร 

 6. สงเสริมใหบุคลากรยึดถือคุณธรรมในการทำงานอยูเสมอ และควรพัฒนาภาพลักษณดานการยึดถือ

คุณธรรมในการทำงานใหแกบุคลากรทุกกลุมในกรมปศุสัตวอยางเรงดวน  

7. สงเสริมบทบาทบุคลากรสายงานสนับสนุนเพิ่มมากขึ ้น และสรางความตระหนักรูใหบุคลากร             

สายงานสนับสนุนไดเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของบทบาทตนเองท่ีมีตอกรมปศุสัตว 

8. สรางการรับรูดานความทาทายในภารกิจงานของกรมปศุสัตวแกบุคลากรบรรจุใหมของกรมปศุสัตว

อยางตอเนื่อง และรักษาระดับการรับรูดานความทาทายในภารกิจงานของกรมปศุสัตวใหพอเหมาะสม ไมมาก

จนเกินไป ซ่ึงจะทำใหบุคลากรเกิดความเครียด และความกดดันในงาน 

9. รักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และหัวหนางานระดับถัดไปของบุคลากรกรมปศุสัตว และ

สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากสัมพันธภาพที่ดีในทางที่ถูกตอง เพื่อปองกันการเกิดระบบอุปถัมภข้ึน           

ในองคการ  

10. สงเสริมใหเกิดการบริหารงานในแบบแนวราบมากขึ้น โดยผูบังคับบัญชาระดับหนวยงานและ

ผูบังคับบัญชาระดับตนของกรมปศุสัตวควรเปดโอกาสใหผู ใตบังคับบัญชามีอำนาจตัดสินใจในงานที่ไดรับ

มอบหมาย และสามารถวางแผนงานและดำเนินงานท่ีรับผิดชอบไดอยางอิสระมากข้ึน 

11. เรงสรางวัฒนธรรมการเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดข้ึน เพื่อใหกรมปศุสัตวเปนองคการท่ี

บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ทั้งจาก              

การรับความรูจากภายนอก และการถายทอดความรูซ่ึงกันและกันภายในหนวยงาน  

ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานทรัพยากรบุคคลควรนำผลการศึกษาความผูกพันของบุคลากร            

กรมปศุสัตวนี ้ไปกำหนดนโยบาย จัดทำแผนและโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนำไป
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ดำเนินการจริงเพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว ทำใหบุคลากรมีความมุงมั ่นทุมเทที ่จะ

ขับเคลื่อนกรมปศุสัตวไดอยางเต็มศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

การนำผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาบุคลากร 

จากผลการศึกษาความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตวที ่พบดังกลาว กลุมพัฒนาบุคลากรสามารถ

กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว ไดดังนี้ 

1. พัฒนาทักษะการใหคำแนะนำ ชวยเหลือ แกไขปญหา และพัฒนา (ทักษะการโคช) ในผูบังคับบัญชา

ทุกระดับของกรมปศุสัตว เพื ่อใหผู บังคับบัญชามีทักษะการสรางความไววางใจและความศรัทธาใหกับ

ผูใตบังคับบัญชา ทำใหผูใตบังคับบัญชาพรอมที่จะเปดใจเกี่ยวกับความกังวลใจของตนเองในการปฏิบัติงาน             

ทำใหผู บ ังคับบัญชาสามารถชวยออกแบบระบบและขั ้นตอนการทำงานเพื ่อชวยปองกันอันตรายและ           

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทำใหความกังวลใจของผูใตบังคับบัญชาลดลงได นอกจากนี้ 

ทักษะการโคชยังชวยใหผู บังคับบัญชาสามารถแสดงบทบาทในการวางแผน ใหคำแนะนำ คำปรึกษา และ

พัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ และมีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยลด

ความไมพอใจในความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรกรมปศุสัตว และสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูให

เก ิดขึ ้นในกรมปศุส ัตวได อ ีกดวย และทักษะการโคชยังทำใหผ ู บ ังคับบัญชาเชื ่อม่ันในศักยภาพของ

ผูใตบังคับบัญชามากยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีอำนาจตัดสินใจในงานที่ไดรับ

มอบหมาย สามารถวางแผนงานและดำเนินงานที่รับผิดชอบไดอยางอิสระ เกิดเปนการบริหารงานในแบบ

แนวราบมากข้ึนอีกดวย 

2. สงเสริมใหบุคลากรกรมปศุสัตวตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน โดยอาจจัดให

มีการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนในดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร และสรางความตระหนักรูถึงความจำเปน

เรงดวนในการพัฒนา (Sense of Urgency) ใหกับบุคลากรกรมปศุสัตว อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนพฤติกรรม

ของบุคลากรใหเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นนั้น ไมสามารถทำไดโดยการพัฒนาบุคลากร

อยางเดียว จำเปนตองอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมดวย โดยผูบังคับบัญชาจะตองมอบหมายงานท่ี          

ทาทายใหกับบุคลากร เพื่อกระตุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหสามารถทำงานชิ้นนั้นใหสำเร็จ และตองมีระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม สะทอนให

เห็นถึงคุณคาของผลงานที่บุคลากรไดทุ มเทลงไป รวมถึงการบริหารแรงจูงใจอื่นๆ เชน การใหสวัสดิการ                

คำยกยองชมเชย เครื่องหมาย หรือตำแหนงเปนการตอบแทน เปนตน  
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

การศึกษาครั ้งตอไปควรพิจารณาใหมีการวิเคราะหระดับความผูกพัน และปจจัยที ่ส งผลตอ               

ความผูกพันของบุคลากร กรมปศุสัตวในแตละกอง/สำนักเปรียบเทียบกันดวย เพื ่อใหสามารถคนหา                  

แนวทางการพัฒนาความผูกพันในบุคลากรในแตละกลุมมากขึ้น นอกจากนี้ หลังจากที่มีการสำรวจการศึกษา

ความระดับความผูกพันดวยการใชแบบสอบถามแลว ควรจัดใหมีการสัมมนากลุมยอย (Focus Group) หรือ

การสัมภาษณ (Interview) เพื่อใหตัวแทนบุคลากรแตละกลุมไดรวมแปลผลจากแบบสำรวจ และรวมคนหา

สาเหตุของปญหาที ่แทจริง และไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาองคการ                 

ไดมากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี ้ การสัมมนากลุ มยอย (Focus Group) หรือการสัมภาษณ (Interview) ยังเปน                

การสรางการมีสวนรวมใหกับผูมีสวนเก่ียวของอีกดวย 

ผูศึกษาตองวางแผนผลักดันใหเกิดการนำผลการศึกษาที่ไดไปใชประโยชน ใหเกิดผลลัพธจริงกับ

องคการโดยเฉพาะในมุมมองของผูเขารวมตอบแบบสอบถาม เนื่องจากการตอบแบบสอบถามทำใหผูตอบเกิด

ความคาดหวังท่ีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการสละเวลาสะทอนความคิดเห็นของตนเองในการเขารวมศึกษา 

หากผูรวมตอบแบบสอบถามไมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจสงผลตอการเขารวมศึกษาในครั้งตอไป 

และอาจทำใหผู เขารวมตอบแบบสอบถามรูสึกสิ้นหวังที่จะเห็นการพัฒนาเกิดขึ้นในกรมปศุสัตว ซึ ่งสงผล

โดยตรงตอความผูกพันของตนท่ีมีตอกรมปศุสัตว 
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ภาคผนวก 

ระดับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว 

ประเด็น Mean S.D. 

ความอยูดี มีสุข  3.62 0.89 

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งท่ีสำคัญขององคการ  3.78 0.89 

ความรูสึกอยากทุมเทกาย ใจท่ีจะทำงานใหแกองคการอยางเต็มท่ี  3.93 0.89 

ความผูกพันโดยภาพรวม (คา Emo-meter) 3.78 0.84 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตวที่มีตอปจจัยตาง ๆ 

ปจจัย Mean S.D. 

1. ภาพลักษณองคการ (Corporate image) 3.33 0.91 

2. สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship with colleague) 3.71 0.88 

3. ความม่ันคงในการทำงาน (Job security) 3.54 0.97 

4. งานท่ีทาทาย (Challenge Work) 3.75 0.86 

5. ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว (Work-life Balance) 3.22 0.93 

6. ความชัดเจนในหนาท่ีรับผดิชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ (Clear Accountability) 3.52 0.86 

7. สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with supervisor) 3.58 0.98 

8. สภาพแวดลอมการทำงาน (Work Environment) 2.90 0.95 

9. การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) 3.26 0.86 

10. สวัสดิการ (Benefit) 3.07 0.98 

11. ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) 3.11 1.00 

12. การไดรับความยอมรับจากผูอ่ืน (Respect from others) 3.43 0.87 

13. โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity) 3.29 0.91 

14. โอกาสความกาวหนาในงาน (Career Growth) 2.95 1.05 
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ระดับความคิดเห็นของบุคลากรกรมปศุสัตวในแตละขอคำถาม 

ขอคำถาม Mean S.D. 

1. ฉันรูสึกมีความสุขในการทำงาน 3.55 1.04 

2. เม่ือกรมปศุสัตวประสบปญหา ฉันอยากมีสวนรวมรับผิดชอบในการแกปญหานั้น

ดวย 

3.74 0.93 

3. ฉันทุมเทพลังอยางเต็มท่ีในการทำงาน 4.06 1.00 

4. ผูบังคับบัญชาระดับตนของฉันคอยดูแลเอาใจใสความอยูดีมีสุขของฉัน 3.50 1.13 

5. ฉันกับเพ่ือนรวมงานสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น 3.82 0.99 

6. อนาคตในการทำงานของฉันสามารถฝากไวกับกรมปศุสัตวได 3.50 1.11 

7. ฉันเห็นวาคาตอบแทนท่ีไดรับมีความเปนธรรม เหมาะสมกับกำลังและ

ความสามารถท่ีฉันใชในการทำงาน 

3.13 1.09 

8. สวัสดิการท่ีฉันไดรับ “ตรงกับความตองการ” ของฉัน 3.08 1.10 

9. ฉันมีเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ เพียงพอตอการทำงาน 2.79 1.14 

10. งานท่ีฉันไดรับมอบหมายเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงการทำงานแลว 3.26 1.10 

11. ฉันรับทราบและเขาใจหนาท่ีความรับผิดชอบของฉันอยางชัดเจน 3.81 0.99 

12. กรมปศุสัตวมีการสื่อสารขอมูลขาวสารใหฉันอยางชัดเจนและทันเวลา 3.18 1.02 

13. ฉันตองใชความรู ทักษะ และความสามารถหลายดานเพ่ือทำงานใหสำเร็จ 3.97 0.99 

14. ฉันมีโอกาสในการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 3.28 1.03 

15. ฉันมองเห็นโอกาสความกาวหนาในการทำงานของฉัน 3.02 1.12 

16. “ความคิดเห็น” ของฉันมักไดรับการยอมรับจากหัวหนางานระดับถัดไปและเพ่ือน

รวมงาน 

3.42 0.96 

17. ฉันมองวาบุคลากรกรมปศุสัตวยึดถือคุณธรรมในการทำงานอยูเสมอ 3.13 1.06 

18. ฉันรูสึกมีคุณคาและไดรับความไววางใจในการทำงาน 3.59 0.97 

19. ฉันอยากอธิบายเม่ือไดยินคนวิพากษวิจารณกรมปศุสัตวในทางท่ีไมดี 3.78 1.02 

20. แมงานจะยากเทาใด ฉันก็พยายามทำทุกอยางสุดความสามารถ 4.00 1.00 

21. ฉันไดรับการสอนงานและคำแนะนำท่ีเปนประโยชนจากผูบังคับบัญชาระดับตน 3.55 1.10 

22. เพ่ือนรวมงานของฉันจะใหอภัยในความผิดพลาดท่ีฉันไมไดตั้งใจ 3.61 0.95 

23. ฉันม่ันใจวาสามารถทำงานอยูในกรมปศุสัตวไดอีกนาน 3.58 1.09 

24. เม่ือเทียบกับองคการอ่ืนๆ ฉันถือวากรมปศุสัตวไดใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว 3.08 1.11 
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ขอคำถาม Mean S.D. 

25. เม่ือเปรียบเทียบองคการอ่ืนๆ ฉันถือวากรมปศุสัตวไดใหสวัสดิการท่ีเหมาะสมแลว 3.05 1.07 

26. กรมปศุสัตวมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีทำใหฉันสามารถทำงานไดอยางราบรื่น เชน 

อินเทอรเน็ต และรถรับสงในการเดินทางไปนอกสถานท่ี เปนตน 

2.88 1.14 

27. ฉันไมรูสึกถูกกดดันในการทำงาน 3.15 1.09 

28. ฉันมีอำนาจตัดสินใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย 3.40 1.01 

29. ฉันไดรับทราบความคิดเห็นท้ังขอดีและขอควรปรับปรุงพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการ

ทำงานอยางสม่ำเสมอ 

3.39 0.97 

30. ฉันไดรับมอบหมายงานท่ีมีความยากและทาทายอยูเสมอ 3.65 0.97 

31. ฉันมีโอกาสเลือกรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาตนเองท่ีเก่ียวกับงาน เชน การ

เรียนรูดวยตนเองผานสื่อออนไลน และการเขารวมการประชุมวิชาการ เปนตน 

3.39 1.02 

32. กรมปศุสัตวเปดโอกาสและสงเสริมใหฉันไดเลื่อนระดับตำแหนงตามความสามารถ 2.86 1.16 

33. ฉันมักไดรับความไววางใจใหทำงานสำคัญ 3.50 1.00 

34. ฉันมองวากรมปศุสัตวมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาบุคคลภายนอก 3.37 1.00 

35. ฉันอยากอยูทำงานเพ่ือเห็นความสำเร็จของกรมปศุสัตว 3.73 1.03 

36. ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว 3.83 1.05 

37. แมวาการเปลี่ยนแปลง/ พัฒนาสิ่งตางๆ ในกรมปศุสัตวจะทำไดยาก แตฉันก็จะทำ

ใหสำเร็จ 

3.75 0.96 

38. ฉันสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชาระดับตนเพ่ือปรึกษาปญหาในการทำงาน 3.69 1.06 

39. ฉันมีเพ่ือนรวมงานท่ีคอยสนับสนุน ใหคำแนะนำและปรึกษาได 3.71 1.00 

40. ฉันรูสึกวาการทำงานท่ีกรมปศุสัตวมีความม่ันคง 3.56 1.05 

41. เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานลักษณะเดียวกัน ฉันถือวากรมปศุสัตวไดให

คาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3.10 1.10 

42. เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานในลักษณะเดียวกัน ฉันถือวากรมปศุสัตวไดให

สวัสดิการท่ีเหมาะสม 

3.08 1.08 

43. ระบบและข้ันตอนการทำงานในกรมปศุสัตวถูกออกแบบมาเพ่ือปองกันอันตราย

และความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 

3.06 1.01 

44. ฉันมีเวลาเพียงพอสำหรับชีวิตสวนตัวและครอบครัว 3.28 1.07 

45. ฉันสามารถวางแผนงานและดำเนินงานท่ีรับผิดชอบไดอยางอิสระ 3.34 1.03 

46. กรมปศุสัตวมีการสื่อสารหรือรายงานความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 3.21 1.02 
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47. งานของฉันมีความนาสนใจและหลากหลาย 3.64 1.00 

48. ฉันสามารถขอไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูใหมๆ ไดตามความเหมาะสม 3.19 1.06 

49. กรมปศุสัตวเปดโอกาสใหฉันไดเลื่อนระดับตำแหนง หากฉันมีคุณสมบัติตรงตามท่ี

กำหนด 

2.99 1.18 

50. ฉันไดรับการยกยองชมเชยในความสามารถและผลงาน 3.35 1.00 

51. ฉันมองวากรมปศุสัตวไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 3.51 1.03 

ความสัมพันธของปจจัยดานตาง ๆ กับความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว (คา Emo-meter) 

ปจจัย Sig. 
Correlations 

Coefficient 

1. ภาพลักษณองคการ (Corporate image) 0.00 0.75 

2. สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship with colleague) 0.00 0.80 

3. ความม่ันคงในการทำงาน (Job security) 0.00 0.81 

4. งานท่ีทาทาย (Challenge Work) 0.00 0.84 

5. ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว (Work-life Balance) 0.22 0.67 

6. ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ (Clear Accountability) 0.00 0.80 

7. สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with supervisor) 0.00 0.75 

8. สภาพแวดลอมการทำงาน (Work Environment) 0.00 0.53 

9. การสื่อสารในองคการ (Internal Communication) 0.61 0.73 

10. สวัสดิการ (Benefit) 0.16 0.59 

11. ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation) 0.42 0.60 

12. การไดรับความยอมรับจากผูอ่ืน (Respect from others) 0.00 0.78 

13. โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity) 0.35 0.67 

14. โอกาสความกาวหนาในงาน (Career Growth) 0.00 0.55 
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แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมปศุสัตว 

คำช้ีแจง: กองการเจาหนาท่ีจัดทำแบบสอบถามนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร

กรมปศุสัตวท่ีมีตอสภาพแวดลอมในการทำงาน และระดับความอยูดี มีสุขของบุคลากรในกรมปศุสัตว เพ่ือใช

เปนแนวทางในการดำเนินงานดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ประเมินคุณภาพงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีผานมา 

2) ดูแลใหบุคลากรในกรมปศุสัตวมีความอยูดี มีสุข 

3) เสริมแรงจูงใจใหบุคลากรทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 

4) ดูแลบุคลากรบนพ้ืนฐานของความตองการท่ีหลากหลาย 

กองการเจาหนาท่ีจึงใครขอความรวมมือจากบุคลากรกรมปศุสัตวทุกทาน ตอบแบบสอบถามตามความ

เปนจริง ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ  5 - 10 นาที โดยแบบสอบถามประกอบไปดวยขอคำถาม จำนวน 51 ขอ แบง

ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. ขอคำถามวัดระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมปศุสัตว 

2. ขอคำถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ท้ังนี้ การรายงานผลการสำรวจจะทำในรูปแบบภาพรวมเทานั้น โดยขอมูลท่ีทานใหในแบบสอบถามนี้

จะไมสามารถระบุตัวตนของทานได 

สวนท่ี 1: ขอคำถามวัดระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมปศุสัตว 

คำถาม 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 
ไมแนใจ เห็นดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

1. ฉันรูสึกมีความสุขในการทำงาน      

2. เม่ือกรมปศุสัตวประสบปญหา ฉันอยากมีสวนรวมรับผิดชอบ

ในการแกปญหานั้นดวย 

     

3. ฉันทุมเทพลังอยางเต็มท่ีในการทำงาน      

4. ผูบังคับบัญชาระดับตนของฉันคอยดูแลเอาใจใสความอยูดีมี

สุขของฉัน 

     

5. ฉันกับเพ่ือนรวมงานสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น      
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คำถาม 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 
ไมแนใจ เห็นดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

6. อนาคตในการทำงานของฉันสามารถฝากไวกับกรมปศุสัตว

ได 

     

7. ฉันเห็นวาคาตอบแทนท่ีไดรับมีความเปนธรรม เหมาะสมกับ

กำลังและความสามารถท่ีฉันใชในการทำงาน 

     

8. สวัสดิการท่ีฉันไดรับ “ตรงกับความตองการ” ของฉัน      

9. ฉันมีเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ เพียงพอตอการ

ทำงาน 

     

10. งานท่ีฉันไดรับมอบหมายเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงการ

ทำงานแลว 

     

11. ฉันรับทราบและเขาใจหนาท่ีความรับผิดชอบของฉันอยาง

ชัดเจน 

     

12. กรมปศุสัตวมีการสื่อสารขอมูลขาวสารใหฉันอยางชัดเจน

และทันเวลา 

     

13. ฉันตองใชความรู ทักษะ และความสามารถหลายดานเพ่ือ

ทำงานใหสำเร็จ 

     

14. ฉันมีโอกาสในการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง      

15. ฉันมองเห็นโอกาสความกาวหนาในการทำงานของฉัน      

16. “ความคิดเห็น” ของฉันมักไดรับการยอมรับจากหัวหนา

งานระดับถัดไปและเพ่ือนรวมงาน 

     

17. ฉันมองวาบุคลากรกรมปศุสัตวยึดถือคุณธรรมในการ

ทำงานอยูเสมอ 

     

18. ฉันรูสึกมีคุณคาและไดรับความไววางใจในการทำงาน       
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คำถาม 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 
ไมแนใจ เห็นดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

19. ฉันอยากอธิบายเม่ือไดยินคนวิพากษวิจารณกรมปศุสัตว

ในทางท่ีไมดี 

     

20. แมงานจะยากเทาใด ฉันก็พยายามทำทุกอยางสุด

ความสามารถ 

     

21. ฉันไดรับการสอนงานและคำแนะนำท่ีเปนประโยชนจาก

ผูบังคับบัญชาระดับตน 

     

22. เพ่ือนรวมงานของฉันจะใหอภัยในความผิดพลาดท่ีฉันไมได

ตั้งใจ 

     

23. ฉันม่ันใจวาสามารถทำงานอยูในกรมปศุสัตวไดอีกนาน      

24. เม่ือเทียบกับองคการอ่ืนๆ ฉันถือวากรมปศุสัตวไดให

คาตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว 

     

25. เม่ือเปรียบเทียบองคการอ่ืนๆ ฉันถือวากรมปศุสัตวไดให

สวัสดิการท่ีเหมาะสมแลว 

     

26. กรมปศุสัตวมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีทำใหฉันสามารถ

ทำงานไดอยางราบรื่น เชน อินเทอรเน็ต และรถรับสงในการ

เดินทางไปนอกสถานท่ี เปนตน 

     

27. ฉันไมรูสึกถูกกดดันในการทำงาน      

28. ฉันมีอำนาจตัดสินใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย      

29. ฉันไดรับทราบความคิดเห็นท้ังขอดีและขอควรปรับปรุง

พัฒนาท่ีเก่ียวของกับการทำงานอยางสม่ำเสมอ 

     

30. ฉันไดรับมอบหมายงานท่ีมีความยากและทาทายอยูเสมอ      

31. ฉันมีโอกาสเลือกรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาตนเองท่ี

เก่ียวกับงาน เชน การเรียนรูดวยตนเอง  
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คำถาม 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 
ไมแนใจ เห็นดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

ผานสื่อออนไลน และการเขารวมการประชุมวิชาการ เปนตน      

32. กรมปศุสัตวเปดโอกาสและสงเสริมใหฉันไดเลื่อนระดับ

ตำแหนงตามความสามารถ 

     

33. ฉันมักไดรับความไววางใจใหทำงานสำคัญ      

34. ฉันมองวากรมปศุสัตวมีภาพลักษณท่ีดีในสายตา

บุคคลภายนอก 

     

35. ฉันอยากอยูทำงานเพ่ือเห็นความสำเร็จของกรมปศุสัตว      

36. ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว      

37. แมวาการเปลี่ยนแปลง / พัฒนาสิ่งตางๆ ในกรมปศุสัตวจะ

ทำไดยาก แตฉันก็จะทำใหสำเร็จ 

     

38. ฉันสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชาระดับตนเพ่ือปรึกษาปญหา

ในการทำงาน 

     

39. ฉันมีเพ่ือนรวมงานท่ีคอยสนับสนุน ใหคำแนะนำและ

ปรึกษาได 

     

40. ฉันรูสึกวาการทำงานท่ีกรมปศุสัตวมีความม่ันคง      

41. เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานลักษณะเดียวกัน ฉันถือ

วากรมปศุสัตวไดใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

     

42. เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานในลักษณะเดียวกัน ฉัน

ถือวากรมปศุสัตวไดใหสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

     

43. ระบบและข้ันตอนการทำงานในกรมปศุสัตวถูกออกแบบมา

เพ่ือปองกันอันตรายและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 

     

44. ฉันมีเวลาเพียงพอสำหรับชีวิตสวนตัวและครอบครัว      
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คำถาม 
ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 
ไมแนใจ เห็นดวย 

เห็นดวย

อยางย่ิง 

45. ฉันสามารถวางแผนงานและดำเนินงานท่ีรับผิดชอบได

อยางอิสระ 

     

46. กรมปศุสัตวมีการสื่อสารหรือรายงานความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนในหนวยงาน 

     

47. งานของฉันมีความนาสนใจและหลากหลาย      

48. ฉันสามารถขอไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูใหมๆ ไดตาม

ความเหมาะสม 

     

49. กรมปศุสัตวเปดโอกาสใหฉันไดเลื่อนระดับตำแหนง หาก

ฉันมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด 

     

50. ฉันไดรับการยกยองชมเชยในความสามารถและผลงาน      

51. ฉันมองวากรมปศุสัตวไดรับการยอมรับจากชุมชนและ

สังคม 

     

 

สวนท่ี 2: ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     ชาย    หญิง 

2. สังกัด    สวนกลาง,   สวนภูมิภาค 

3. อายุ   …………………………… ป 

4. อายุงานโดยประมาณ …………………………… ป 

5. สถานภาพครอบครัว   โสด   สมรสมีบุตร 

สมรสไมมีบุตร  หยาราง 

แยกกันอยู  หมาย 
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6. รูปแบบการจางงาน   ขาราชการ   พนักงานราชการ  

ลูกจางประจำ 

7. ระดับการศึกษาสูงสุด   ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 

 

............................................................................................. 
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ขอมูลประกอบการแปรผลแบบสอบถาม 

• คำถามวัดระดับความผูกพันของบุคลากร (Dependent variables) 

Well – being อยูดีมีสุข 

1. ฉันรูสึกมีความสุขในการทำงาน 

18. ฉันรูสึกมีคุณคาและไดรับความไววางใจในการทำงาน  

35. ฉันอยากอยูทำงานเพ่ือเห็นความสำเร็จของกรมปศุสัตว 

Belonging ภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่ง 

2. เม่ือกรมปศุสัตวประสบปญหา ฉันอยากมีสวนรวมรับผิดชอบในการแกปญหานั้นดวย 

19. ฉันอยากอธิบายเม่ือไดยินคนวิพากษวิจารณกรมปศุสัตวในทางท่ีไมดี 

36. ฉันรูสึกเปนสวนหนึ่งของกรมปศุสัตว 

Doing the Best ทุมเทกายใจตองานอยางเต็มท่ี 

3. ฉันทุมเทพลังอยางเต็มท่ีในการทำงาน 

20. แมงานจะยากเทาใด ฉันก็พยายามทำทุกอยางสุดความสามารถ 

37. แมวาการเปลี่ยนแปลง / พัฒนาสิ่งตางๆ ในกรมปศุสัตวจะทำไดยาก แตฉันก็จะทำใหสำเร็จ 

• คำถามวัดระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยตาง ๆ (Independent variables) 

ภาพลักษณองคการ (Corporate image) 

17. ฉันมองวาบุคลากรกรมปศุสัตวยึดถือคุณธรรมในการทำงานอยูเสมอ 

34. ฉันมองวากรมปศุสัตวมีภาพลักษณท่ีดีในสายตาบุคคลภายนอก 

51. ฉันมองวากรมปศุสัตวไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (Relationship with colleague) 

5. ฉันกับเพ่ือนรวมงานสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น 

22. เพ่ือนรวมงานของฉันจะใหอภัยในความผิดพลาดท่ีฉันไมไดตั้งใจ 

39. ฉันมีเพ่ือนรวมงานท่ีคอยสนับสนุน ใหคำแนะนำและปรึกษาได 

ความม่ันคงในการทำงาน (Job security) 

6. อนาคตในการทำงานของฉันสามารถฝากไวกับกรมปศุสัตวได 

23. ฉันม่ันใจวาสามารถทำงานอยูในกรมปศุสัตวไดอีกนาน 

40. ฉันรูสึกวาการทำงานท่ีกรมปศุสัตวมีความม่ันคง 

งานท่ีทาทาย (Challenge Work) 

13. ฉันตองใชความรู ทักษะ และความสามารถหลายดานเพ่ือทำงานใหสำเร็จ 
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30. ฉันไดรับมอบหมายงานท่ีมีความยากและทาทายอยูเสมอ 

47. งานของฉันมีความนาสนใจและหลากหลาย 

ความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัว (Work-life Balance) 

10. งานท่ีฉันไดรับมอบหมายเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงการทำงานแลว 

27. ฉันไมรูสึกถูกกดดันในการทำงาน 

44. ฉันมีเวลาเพียงพอสำหรับชีวิตสวนตัวและครอบครัว 

ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบและอำนาจตามความรับผิดชอบ (Clear Accountability) 

11. ฉันรับทราบและเขาใจหนาท่ีความรับผิดชอบของฉันอยางชัดเจน 

28. ฉันมีอำนาจตัดสินใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

45. ฉันสามารถวางแผนงานและดำเนินงานท่ีรับผิดชอบไดอยางอิสระ 

สัมพันธภาพกับหัวหนางานระดับถัดไป (Relationship with supervisor) 

4. ผูบังคับบัญชาระดับตนของฉันคอยดูแลเอาใจใสความอยูดีมีสุขของฉัน 

21. ฉันไดรับการสอนงานและคำแนะนำท่ีเปนประโยชนจากผูบังคับบัญชาระดับตน 

38. ฉันสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชาระดับตนเพ่ือปรึกษาปญหาในการทำงาน 

สภาพแวดลอมการทำงาน (Work Environment) 

9. ฉันมีเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ เพียงพอตอการทำงาน 

26. กรมปศุสัตวมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีทำใหฉันสามารถทำงานไดอยางราบรื่น เชน อินเทอรเน็ต 

และรถรับสงในการเดินทางไปนอกสถานท่ี เปนตน 

43. ระบบและข้ันตอนการทำงานในกรมปศุสัตวถูกออกแบบมาเพ่ือปองกันอันตรายและความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 

การส่ือสารในองคการ (Internal Communication)  

12. กรมปศุสัตวมีการสื่อสารขอมูลขาวสารใหฉันอยางชัดเจนและทันเวลา 

29. ฉันไดรับทราบความคิดเห็นท้ังขอดีและขอควรปรับปรุงพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการทำงานอยาง

สม่ำเสมอ 

46. กรมปศุสัตวมีการสื่อสารหรือรายงานความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 

สวัสดิการ (Benefit)  

8. สวัสดิการท่ีฉันไดรับ “ตรงกับความตองการ” ของฉัน 

25. เม่ือเปรียบเทียบองคการอ่ืนๆ ฉันถือวากรมปศุสัตวไดใหสวัสดิการท่ีเหมาะสมแลว 
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42. เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานในลักษณะเดียวกัน ฉันถือวากรมปศุสัตวไดใหสวัสดิการท่ี

เหมาะสม 

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน (Compensation)  

7. ฉันเห็นวาคาตอบแทนท่ีไดรับมีความเปนธรรม เหมาะสมกับกำลังและความสามารถท่ีฉันใชในการ

ทำงาน 

24. เม่ือเทียบกับองคการอ่ืนๆ ฉันถือวากรมปศุสัตวไดใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว 

41. เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานท่ีทำงานลักษณะเดียวกัน ฉันถือวากรมปศุสัตวไดใหคาตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

การไดรับความยอมรับจากผูอ่ืน (Respect from others)  

16. “ความคิดเห็น” ของฉันมักไดรับการยอมรับจากหัวหนางานระดับถัดไปและเพ่ือนรวมงาน 

33. ฉันมักไดรับความไววางใจใหทำงานสำคัญ 

50. ฉันไดรับการยกยองชมเชยในความสามารถและผลงาน 

โอกาสในการพัฒนา (Development Opportunity)  

14. ฉันมีโอกาสในการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

48. ฉันสามารถขอไปฝกอบรมหรือพัฒนาความรูใหมๆ ไดตามความเหมาะสม 

31. ฉันมีโอกาสเลือกรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาตนเองท่ีเก่ียวกับงาน เชน การเรียนรูดวยตนเอง

ผานสื่อออนไลน และการเขารวมการประชุมวิชาการ เปนตน 

โอกาสความกาวหนาในงาน (Career Growth)  

15. ฉันมองเห็นโอกาสความกาวหนาในการทำงานของฉัน  

32. กรมปศุสัตวเปดโอกาสและสงเสริมใหฉันไดเลื่อนระดับตำแหนงตามความสามารถ 

49. กรมปศุสัตวเปดโอกาสใหฉันไดเลื่อนระดับตำแหนง หากฉันมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด 
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