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Abstract 

 

The objectives of the research were to study: 1) the level of perceptions of organizational politics, 

political skill, leadership, and work engagement of police officers in Provincial Police Region; and 

2) to determine the variables that could impact work engagement of police officers in Provincial 

Police Regions. The samples of the research consisted of 208 police officers working in the service 

of General Staff Division and Training Center of a Provincial Police Region; selected using multi-

stage sampling. The statistical methods used in analys e s  o f  the obtained data were percentage, 

mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple 

regression analysis. The test validation results found that: content validity, using index of item-

objective congruence, was between .60 to 1; reliability, using Pearson’s correlation coefficient, 

was between .938 to .991; and discrimination– using corrected item-total correlation – was 

contained values between .376 to .957. The research results revealed that 1) the police officers 

showed a high level of political skill, the leadership, and work engagement, while perceptions of 

the organizational politics was at average level; and 2) political skill and leadership could jointly 

predict work engagement of police officers at .01 level of significance. The most interesting 

findings of this research were the impacts of the variables which are not extensively studied with 

work engagement, especially in the context of Thailand’s Police Officers in a Provincial Police 

Regions. 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้น า 
และความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค และ 2) อิทธิพลของการรับรู้การเมืองใน
องค์การ ทักษะทางการเมือง และภาวะผู้น า ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ สังกัด
ต ารวจภูธรภาค กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจสังกัดกองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธร
แห่งหนึ่ง และศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง จ านวน 208 นาย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือพบว่ามีค่าความเที่ยงตรงโดยใช้ค่า Index of Item - Objective Congruence อยู่ที่ระหว่าง .60 ถึง 1 
มีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าแบบเพียร์สันอยู่ที่ระหว่าง .938 ถึง .991 และมีค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้
ค่า Corrected Item-Total Correlation อยู่ที่ระหว่าง .376 ถึง .957 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการต ารวจ 
มีทักษะทางการเมือง ภาวะผู้น า และความยึดมั่นผูกพันในงานอยู่ในระดับสูง ในขณะที่มีการรับรู้การเมือง  
ในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ทักษะทางการเมือง และภาวะผู้น าสามารถร่วมกันพยากรณ์ความยึดมั่น
ผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือผลของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้มีการศึกษาร่วมกับความยึดมั่นผูกพันในงานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในบริบทข้าราชการต ารวจ 
สังกัดต ารวจภูธรของประเทศไทย 

 
ค ำส ำคัญ: การรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้น า ความยึดมั่นผูกพันในงาน 
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บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคสมัยแห่งการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับข้อมูลทั้งในระดับโลกและ
ระดับประเทศที่รวดเร็วและต่อเนื่อง องค์การต่าง ๆ จึงพยายามปรับตัวเพ่ือให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ระยะสั้น ตลอดจนความอยู่รอดและความส าเร็จอันยั่งยืนในระยะยาว (Bhagirath, 2004; Georgiades, 2015) 
ผนวกกับการจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกจากจะต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องการพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพัน  
ในงาน (Work Engagement) อีกด้วย (Leiter & Bakker, 2010) อย่างไรก็ดี จากการส ารวจกลับพบว่า พนักงาน
ส่วนมากไม่มีความยึดมั่นผูกพันในงานพบว่า พนักงานในไทยร้อยละ 84 รู้สึกไม่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน ร้อยละ 
2 รู้สึกไม่มีความยึดมั่นผูกพันในงานอย่างรุนแรง และมีเพียงร้อยละ 14 ที่รู้สึกว่ามีความยึดมั่นในงาน การขาด 
ความยึดมั่นผูกพันในงานดังกล่าวส่งผลให้พนักงานมีผลการปฏิบัติ งาน ผลิตภาพ และการทุ่มเทเพ่ือเป้าหมาย 
ขององค์การที่ลดต่ าลงได้ (Crabtree, 2013) 
 ปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน คือ มีการรับรู้การเมืองในองค์การ (Perceptions of 
Organizational Politics) (Solano, 2009; Karatepe, 2013) อาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและ 
ไม่อาจควบคุมและปรับตัวได้ทันนั้นส่งผลกระทบให้องค์การต้องลดค่าใช้จ่ายโดยคาดหวังว่าพนักงานจะอุทิศตนให้กับ
การท างาน แต่องค์การกลับไม่สามารถการันตีความมั่นคงในงานให้พนักงานเหมือนเมื่อก่อนได้อีก (Noe, 2013) บุคคล
ในองค์การจึงต้องแข่งขันกันและมีพฤติกรรมทางการเมืองเพ่ือความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพโดยครอบครอง
ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การที่มีอยู่อย่างจ ากัด (James, 2014) จึงอาจกล่าวได้ว่า การเมืองในองค์การเป็นสิ่งที่แฝง
อยู่ในการท างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจกับสภาวการณ์นี้ 
(Ferris, Adams, Kolodinsky, Hochwarter, & Ammeter, 2002; Vigoda-Gadot & Drory, 2006) โดยมีการวิจัย
จ านวนหนึ่งพบว่า การรับรู้การเมืองในองค์การมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันในงาน (Solano, 2009; 
Karatepe, 2013; He, Zhu & Zheng, 2014; Sharoni, Shkoler, & Tziner, 2015) 
 นอกจากนี้ ทักษะทางการเมือง (Political Skill) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ได้รับความสนใจ เพราะมีส่วน
ช่วยท าความเข้าใจรูปแบบการท างานในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น (Kimura, 2015) ทักษะทางการเมืองเป็นรูปแบบ
ความสามารถ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคลในการท าความเข้าใจผู้อ่ืนในที่ท างาน และน าความเข้าใจ
ดังกล่าวมาสร้างอิทธิพลเพ่ือท าให้ผู้อ่ืนเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ อันส่งเสริมเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายส่วนตัว หรือ
ทั้ง 2 เป้าหมายพร้อมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้ (Ferris, Davidson, & Perrewé, 
2005) สืบเนื่องจากปัจจุบัน องค์การต่าง ๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ท างานเป็นกลุ่มและมีบทบาทการท างาน
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในงาน ส่งผลให้ต้องข้องเกี่ยวกับบุคคลอ่ืนมากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา (Ferris, Perrewé, 
Anthony, & Gilmore, 2000) ทักษะทางการเมืองจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานโดยรวมภายในองค์การ 
(Silverster, 2008) มีการวิจัยพบว่า ทักษะทางการเมืองมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ
องค์การ (Kimura, 2013) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Munyon, Summers, Thompson, & 
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Ferris, 2015) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์และส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน (Robinson, Perryman, & Hayday, 
2004; Saks, 2006) 
 นอกเหนือจากที่กล่าวไปในข้างต้น แนวคิดภาวะผู้น าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
และองค์การในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก (Yukl, 2013) ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม บทบาท รูปแบบ
การปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการในการมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนเพ่ือชี้แนะแนวทาง การอ านวยความสะดวกในการกระท า
ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มและองค์การ สร้างแรงบันดาลใจและความปรารถนาให้กับผู้อ่ืน 
จนเกิดความศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม และการอุทิศตัวให้กับเป้าหมายของกลุ่มและองค์การ มีการศึกษา
ยืนยันว่าภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ และความยึดมั่นผูกพันในงาน (รัตติกรณ์ จงวิศาล,  
2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556) เนื่องจากบุคคลที่เข้ามาท างานเริ่มโหยหาจิตวิญญาณมากขึ้น ซึ่งจิตวิญญาณในที่นี้
หมายถึงแหล่งพลังงานของบุคคลในการค้นหาความหมายของชีวิตและการเชื่อมโยงกับบุคคลและสิ่งต่าง ๆ ฉะนั้น 
ในฐานะที่องค์การซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องด้วย จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือ
พนักงานให้ค้นหาความหมายของชีวิตจนค้นพบเป้าหมายสูงสุด และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างมีจุดหมายซึ่งต่าง
ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งของบุคคลและองค์การเอง (Fairholm, 1996) 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2554) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก คือ การรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคง
ภายในประเทศ การให้ความคุ้มครอง ความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554) 
โดยเฉพาะกองบังคับการอ านวยการซึ่งมีบทบาทบริหารงานบุคคล งบประมาณ การข่าว ประเมินผล ตลอดจนงาน
ตรวจสอบคดีและวินัยต่อข้าราชการต ารวจภูธรในสังกัดเพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ก าหนดไว้ และศูนย์ฝึกอบรมซึ่งรับผิดชอบการผลิตและพัฒนาข้าราชการต ารวจภูธรให้เป็นไปตามความต้องการ
ขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยหน้าที่ดังท่ีกล่าวมาในข้างต้นนี้จึงกล่าวได้ว่าทั้งสองคือหน่วยงานพ้ืนฐาน
ที่เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญของกิจการต ารวจไทย ดังนั้นหากสามารถพัฒนาและรักษาข้าราชการต ารวจภูธรภาคให้
มีความยึดมั่นผูกพันในงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์ต่อชุมชม สังคม และประเทศชาติต่อไป 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้น า และความยึดมั่นผูกพัน
ในงานของข้าราชการต ารวจภูธร โดยข้อค้นพบของงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการศึกษาปัจจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยาในอนาคต กล่าวคือ การศึกษาครั้งนี้ได้ทดสอบอิทธิพลของการรับรู้การเมืองใน
องค์การต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน และยังได้ศึกษาผลกระทบของทักษะทางการเมืองกับความยึดมั่นผูกพันใน
งานส่งผลให้สามารถพิจารณาทักษะทางการเมืองในแง่มุมที่กว้างมากขึ้น ประการสุดท้าย การศึกษานี้ได้ขยาย
ขอบเขตของภาวะผู้น า โดยเฉพาะภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณว่ามีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันในงาน
เช่นเดียวกับแนวคิดภาวะผู้น าอ่ืน ๆ หรือไม่ โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้ท าภายใต้บริบทของข้าราชการต ารวจภูธร 
ของประเทศไทยซึ่งเป็นประชากรที่ยังไม่ได้ท าการวิจัยกันอย่างกว้างขวางนัก ผลจากการวิจัยนี้จะน ามาเป็น
ข้อเสนอแนะให้แก่กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค และศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค เพ่ือประกอบ 
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการต ารวจภูธรให้มคีวามยึดมั่นผูกพันในงานต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้น า และความยึดมั่นผูกพันในงาน
ของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทาง
การเมือง และภาวะผู้น า ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค 
 
การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การเมืองในองค์การ การรับรู้การเมืองในองค์การนั้น หมายถึง ความรู้สึก
ส่วนตัวของบุคคลส าหรับการตีความพฤติกรรมของสมาชิกผู้ อ่ืนในสภาพแวดล้อมการท างานภายในองค์การว่า 
มีเจตนา และพฤติกรรมทางการเมืองที่กระท าไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน (Ferris, et al., 2002) ก่อนหน้าการศึกษา
การรับรู้การเมืองในองค์การนั้น เดิมทนีักวิชาการได้ศึกษาการเมืองในองค์การ (Organizational Politics) มาก่อนโดย
พิจารณาจากแนวคิดต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเมืองในองค์การซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับเหตุ
ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์การมีการเมืองในองค์การ (Silverster, 2008) ทฤษฎีแหล่งที่มาของอ านาจ (French & Raven, 
1959 cited in McShane & Von Glinow, 2009) ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของบุคคลหรือกลุ่มในองค์การในการมี
พฤติกรรมทางการเมืองเพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัว (Fairholm, 2009) และพฤติกรรมทางการเมือง (Kipnis, Schmidt, 
& Wilkinson, 1980) ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า ควรศึกษาจากพฤติกรรมโดยตรง และมุ่งเน้นศึกษารูปแบบต่าง ๆ 
ของพฤติกรรมทางการเมืองว่าจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิผลภายใต้บริบทที่ต่างกันอย่างไรบ้าง (Kreitner & Kinicki, 
2010) แต่ต่อมา Ferris, Russ และ Fandt (1989 cited in Ferris & Kacmar, 1992) เสนอว่า การศึกษาการเมืองใน
องค์การนั้นสามารถท าได้ผ่านการรับรู้ของบุคคลหนึ่ง ๆ ต่อบุคคลและกลุ่มอ่ืนนั้นมีพฤติกรรมทางการเมืองมากน้อย
เพียงใด Ferris และคณะ ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในองค์การเพ่ือสรุปเป็นแบบจ าลองเชิงความคิด 
การรับรู้การเมืองในองค์การซึ่งพบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ อิทธิพลด้านองค์การ อิทธิพลด้าน
สภาพแวดล้อมในงาน และอิทธิพลด้านลักษณะส่วนบุคคล ในขณะเดียวกัน Kacmar และ Ferris (1991 cited in 
Kacmar & Carlson, 1997) ได้สร้างมาตรวัดการรับรู้การเมืองในองค์การ โดยแบ่งได้เป็น 3 ด้านเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยทั้ง 3 ของการรับรู้การเมืองในองค์การ ดังนี้ 1) พฤติกรรมทางการเมืองโดยทั่วไป (General Political Bahavior) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มอ่ืนภายในที่ท างานในการสร้างและพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับภายในองค์การ ซึ่งบุคคลและกลุ่มดังกล่าวได้รับผลประโยชน์จากแนวทางนั้น อันเนื่องจาก 
ความไม่แน่นอนและการขาดแคลนทรัพยากรภายในองค์การ 2) ร่วมมือเพ่ือก้าวหน้า (Go Along to Get Ahead) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มอ่ืนที่ต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในองค์การ 
จึงยินยอมให้บุคคลที่สามเข้ามามีอิทธิพลหรือมีพฤติกรรมทางการเมืองได้โดยไม่ไปขัดขวาง โดยการนิ่งเฉยดังกล่าว
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน และ 3) นโยบายค่าตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง (Pay and Promotion Policies) 
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อการที่องค์การให้รางวัลและอนุมัติรับรองพฤติกรรมทางการเมืองภายในองค์การ 
ของบุคคลและกลุ่มอ่ืนผ่านทางนโยบายต่าง ๆ ทั้งในเชิงค่านิยม แนวทางปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การ 



86 |   การวิจยัปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพือ่สร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร ISSN 1686-1442 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเมือง ปัจจัยนี้เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 1980 โดยเป็นเพียงการกล่าวถึง
ควบคู่กับแนวคิดการเมืองในองค์การ ฉะนั้น Pfeffer และ Mintzberg ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้บุกเบิกศึกษาการเมือง
ในองค์การจึงเป็นกลุ่มคนแรก โดยกล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การเป็นเหมือนกับ "สังเวียนทางการเมือง” (Political 
Arenas) ที่ซึ่งบุคคลจะแข่งขันกับเพ่ือผลประโยชน์นั้น พวกเขาจึงเห็นว่าการมีทักษะทางการเมืองจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญต่อการส ารวจสภาพแวดล้อมทางการเมืองในที่ท างานดังกล่าว แม้พวกเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดแต่ก็เป็น
การจุดประกายให้มีการศึกษาทักษะทางการเมืองต่อไป (Ferris, et al., 2005) ฉะนั้นในระยะเวลาต่อมา Ferris 
และคณะ จึงได้สรุปข้อค้นพบจากวิจัยของพวกตนไว้ในหนังสือว่า ทักษะทางการเมืองนั้น  หมายถึง ความสามารถ
ในการท าความเข้าใจบุคคลอ่ืนในที่ท างานและใช้ความรู้ดังกล่าวมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนให้มีพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมเป้าหมายขององค์การหรือเป้าหมายส่วนตัว โดยจากการวิจัยล่าสุดของพวกเขานั้น ทักษะทางการเมือง
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (Ferris, Treadway, Perrewé, Brouer, & Douglas, 2007) 1) การมีชั้น
เชิงทางสังคม (Social Astuteness) หมายถึง ทักษะของบุคคลในการเป็นนักสังเกตการณ์ผู้ อ่ืนที่ชาญฉลาด 
สามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์หรือการตอบสนองต่าง ๆ ทางสังคม รวมถึงตีความพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้
อย่างแม่นย า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพทางสังคมที่หลากหลายและมีการตระหนักรู้ในตนเองที่สูง 2) อิทธิพล
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Influence) หมายถึง ทักษะของบุคคลในการมีรูปแบบเฉพาะตัวที่ดูไม่เย่อหยิ่ง
หรืออวดดี แต่สามารถโน้มน้าวและมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นที่อยู่รอบตัวได้อย่างทรงพลัง สามารถปรับพฤติกรรมให้เข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนตอบสนองตามที่ต้องการ 3) ความสามารถทางเครือข่าย (Networking Ability) 
หมายถึง ทักษะของบุคคลในการระบุและพัฒนาช่องทางการติดต่อ สร้างสายสัมพันธ์และเครือข่ายกับบุคคล 
ที่หลากหลาย โดยบุคคลในเครือข่ายดังกล่าวมักเก็บรักษาทรัพย์สินหรือทรัพยากรที่บุคคลผู้สร้างหรือพัฒนา
เครือข่ายเห็นว่ามีค่าและจ าเป็นต่อความส าเร็จหรือเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคคลและองค์การที่บุคคลนั้นอยู่ 
สามารถสร้างและพัฒนามิตรภาพตลอดจนสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับกลุ่มคนได้อย่างง่ายดาย รู้จักวางต าแหน่ง
ตนเองในการสร้างและได้ประโยชน์จากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงเก่งในการเจรจาท าข้อตกลงและจัดการความขัดแย้ง 
และ 4) ความจริงใจที่ชัดแจ้ง (Apparent Sincerity) หมายถึง ทักษะของบุคคลในการปรากฎตัวหรือแสดงให้ผู้อ่ืนเห็น
ว่าตนมีความซื่อสัตย์ แท้จริง จริงใจ และตรงไปตรงมาอยู่ในระดับสูง สามารถดลใจให้บุคคลรอบตัวมีความเชื่อใจและ
มั่นใจตน เพราะการกระท าต่าง ๆ ไม่ได้ถูกตีความว่าเป็นการชักจูง ควบคุม หรือบังคับผู้อื่น 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ได้รับความส าคัญและกล่าวถึงมานานตั้งแต่อดีต 
และมีแนวที่ศึกษามากมายตามแต่ทัศนะ มุมมอง และเหตุการณ์ของนักวิชาการแต่ละท่านที่ศึกษา ตั้งแต่ทฤษฎี
คุณลักษณะผู้น าที่มุ่งเน้นการศึกษาบุคลิกภาพและลักษณะของผู้น า แต่แนวคิดนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่า
ปัจจัยดังกล่าวเชื่อมโยงกับภาวะผู้น าได้อย่างไร ต่อมาจึงมีกลุ่มทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรมซึ่งให้ความส าคัญกับ
พฤติกรรมที่ผู้น าควรกระท าแทน แต่ก็พบข้อจ ากัดที่ส าคัญว่า ไม่มีรูปแบบพฤติกรรมใดที่มีประสิทธิผลในทุกบริบท 
ดังนั้นจึงเกิดความพยายามที่จะน ารูปแบบสถานการณ์ต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมของผู้น าด้วยโดยเรียก
แนวทางการศึกษานี้ว่าทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ แต่การวิเคราะห์สถานการณ์ก็ซับซ้อนเกินกว่าที่จะท าให้
เลือกรูปแบบของภาวะผู้น าที่เหมาะสมได้ รวมถึงยังมองข้ามความบทบาทของผู้ตามซึ่งอาจส่งผลให้เสียโอกาส  
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ในการใช้ศักยภาพของผู้ตามได้อย่างเต็มที่ ท้ายที่สุดแล้วจึงเกิดแนวคิดภาวะผู้น าแบบต่าง  ๆ ขึ้นใหม่หรือที่เรียก
โดยรวมว่ากลุ่มภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เนื่องจากนักวิชาการได้เริ่มให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้สึกของผู้น า 
ที่จะส่งผลต่อผู้ตามให้ทุ่มเทและเสียสละผบประโยชน์ส่วนตนเพ่ือความส าเร็จขององค์การ (Yukl, 2013) โดยภาวะ
ผู้น าเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) นั้นอีกเป็นหนึ่งแนวคิดในกลุ่มภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมที่ เน้น 
การพัฒนาบุคคลให้เจริญเติบโตและมีพลังภายใต้เงื่อนไขบางประการ ท าให้สามารถค้นพบและเติมเต็มจิตวิญญาณ
ของได้โดยการท าให้บุคคลรู้สึกเติมเต็มและค้นพบหนทางในการท างาน (Fry, Vitucci, & Cedillo, 2005) โดย 
จิตวิญญาณ หมายถึง แหล่งพลังงานของบุคคลในการค้นหาความหมายของชีวิตและการเชื่อมโยงกับบุคคลและ 
สิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จิตวิญญาณจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการของบุคคลในการเสาะหาจนค้นพบเป้าหมายสูงสุดและ
ศักยภาพของตนอย่างมีจุดหมาย (Fry, 2003) จึงกล่าวว่าภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณนั้นประกอบไปด้วยค่านิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่จ าเป็นต่อการสร้างแรงจูงใจภายในทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้มีความอยู่รอดทางจิต
วิญญาณผ่านการเรียกและการเป็นสมาชิก โดยวิธีการเพ่ิมการเรียกและการเป็นสมาชิก คือ การได้รับประสบการณ์
ที่มีความหมายต่อชีวิตของบุคคล มีความต้องการที่จะท าสิ่งที่แตกต่าง รวมถึงมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่ง 
ที่ท า (Fry, et al., 2005) ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณมีทั้งหมด 3 องค์ประกอบดังนี้ (Fry, 2003) 1) วิสัยทัศน์ 
(Vision) หมายถึง ภาพในอนาคตที่เกิดขึ้นจากข้อคิดเห็นทั้งบอกเป็นนัยและชัดแจ้งว่า ท าไมผู้คนถึงควรมานะ 
บากบั่นเพ่ือสร้างอนาคตดังกล่าวนั้นขึ้น โดยภาพดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้คนเกิดพลัง ให้ความหมายในการท างาน 
ให้แนวทางในการปฏิบัติงาน รวบรวมความผูกพันเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศในการท างาน 
นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนผู้คน ภาพในอนาคตนั้นควรให้ภาพรวมแบบกว้าง นิยามถึงจุดหมายและการเดินทางไป
ยังจุดหมายของวิสัยทัศน์ สามารถสะท้อนแนวคิดอุดมการณ์ในระดับสูง และสร้างให้เกิดความหวังและความ
ศรัทธาได้ 2) ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว (Altruistic Love) หมายถึง การสร้างความรู้สึกในส่วนรวม ความกลมกลืน 
และความผาสุกที่เกิดขึ้นจากการเอาใจใส่ การไปเกี่ยวข้อง และความรู้สึกชื่นชม ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยมีการให้
คุณค่ากับค่านิยมที่ส าคัญ ได้แก่ ความอดทน ความกรุณา ไม่อิจฉาริษยา การให้อภัย ความอ่อนน้ อมถ่อมตน 
ความไม่เห็นแก่ตัว การควบคุมตนเอง ความเชื่อ ความซื่อสัตย์ภักดี และความซื่อตรง 3) ความหวัง/ศรัทธา 
(Hope/Faith) หมายถึง ความต้องการของบุคคลที่เกิดจากความคาดหวังว่าจะได้เติมเต็มในบางสิ่งที่ไม่ปรากฎ 
ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วยความเชื่ออันหนักแน่น ซึ่งเกิดจากค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงถึงความมั่นใจ
และความเชื่ออย่างแท้จริงว่า สิ่งที่ต้องการและคาดหวังจะเป็นจริง จึงมีความเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรค 
ตลอดจนอดกลั้นต่อความยากล าบากเพ่ือท าให้เป้าหมายส าเร็จ 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความยึดม่ันผูกพันในงาน การศึกษาปัจจัยนี้เริ่มต้นจากแนวคิดความยึดมั่นผูกพัน
ส่วนบุคคล (Personal Engagement) โดย Kahn (1990) ได้อธิบายว่า ความยึดมั่นผูกพันส่วนบุคคลนั้นเป็น 
การควบคุมตัวตนของสมาชิกในองค์การให้อยู่กับบทบาทในงาน โดยแสดงออกท้ังทางกาย การรู้คิด และความรู้สึก
ในขณะปฏิบัติงาน ภายหลังจากการศึกษาของ Kahn นั้นมีนักวิชาการจ านวนมากน าแนวคิดนี้ไปพัฒนาตามทัศนะ
ของตน หนึ่งในกลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ Schaufeli และ Bakker (2010) ได้ทบทวนงานวิจัยเพ่ือสรุปว่า ควรให้
ความหมายและศึกษาปัจจัยนี้อย่างไร โดยนิยามความยึดมั่นผูกพันในงานว่าเป็นสภาวะทางจิตใจเชิงบวกที่ได้เติม
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เต็มบางสิ่งบางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน อันประกอบไปด้วยความกระฉับกระเฉง การอุทิศตน และความใส่ใจ 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความกระฉับกระเฉง (Vigor) หมายถึง สภาวะที่มีพลังงานสูง มีการฟ้ืนคืนกลับในทาง
จิตใจในขณะที่ท างาน ต้องการที่จะใช้ความสามารถและศักยภาพของตนไปกับการท างาน ตลอดจนเพียรพยายาม
แม้จะเผชิญกับความยากล าบากและสถานการณ์ที่เลวร้าย 2) การอุทิศตน (Dedication) หมายถึง การน าตนเองไป
ข้องเกี่ยวกับการท างาน และได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้เห็นความส าคัญของงาน มีความกระตือรือร้น 
แรงบันดาลใจ ความภูมิใจและเกียรติจากการท างาน ตลอดจนรู้สึกว่างานที่ท าอยู่ท้าทาย และ 3) ความใส่ใจ 
(Absorption) หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะที่สนจดจ่ออย่างเต็มที่และมีความสุขที่ได้ครุ่นคิดหรือหมกมุ่นอยู่กับ
การท างานของบุคคล ด้วยเหตุนี้เองจึงมักรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้ท างาน รวมถึงยากท่ีจะเลิกหรือเอา
ตนเองออกจากการท างาน 
 จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการรับรู้การเมืองในองค์การมีความสัมพันธ์และ 
มีอิทธิพลกับความยึดมั่นผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Gupta, 2011; Karatepe, 2013; Solano, 2009) 
อย่างไรก็ดี มีบางงานวิจัยที่ไม่พบว่า มีความสัมพันธ์โดยตรง เช่นงานของ Sharoni และคณะ (2015) ส าหรับปัจจัย
ทักษะทางการเมืองนั้น ในทางแนวคิดทฤษฎีนั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางการเมืองและ
ความยึดมั่นผูกพันในงานโดยตรง แต่ Ferris และคณะ (2002) อธิบายว่า ทักษะทางการเมืองมีบทบาทต่อ 
การควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมในที่ท างานเชิงบวก เช่น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
ความพึงพอใจในงานซึ่งต่างก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน (Harter, Schmidt, 
& Hayes, 2002; Macey & Schneider, 2008) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Garden, Hu, Zhan และ Wei (2018) 
และงานวิ จั ยของ  Mencl, Wefald, van Ittersum และ  Kansas (2016) ที่พบว่ า  ทักษะทางการ เมืองมี
ความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า พบว่า 
การรับรู้ภาวะผู้น าหัวหน้างานของพนักงานมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Den Hartog & Belschak, 2012; Sousa & Van Dierendonck, 2015) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2017) และของ Gözükara และ Şimşek (2015) ที่พบว่า ภาวะผู้น ามีค่าอิทธิพล
ทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญ จากการทบทวนดังกล่าวจึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังที่แสดงในภาพประกอบ 1 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 การรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน 
ของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจชั้นยศประทวนและสัญญาบัตรในต ารวจภูธรแห่ง
หนึ่ง จ าแนกออกเป็น 2 หน่วยงานย่อย ได้แก่ 1) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง จ านวน 162 นาย ชั้นยศ
ประทวน 75 นาย และชั้นยศสัญญาบัตร 87 นาย 2) กองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง จ านวน 263 
นาย ชั้นยศประทวน 154 นายและชั้นยศสัญญาบัตร 109 นาย รวมจ านวนทั้งหมด 425 นาย (ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม พ.ศ. 2559) 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจชั้นยศประทวนและชั้นยศสัญญาบัตรในต ารวจภูธรแห่ง
หนึ่ง จ านวน 208 นาย โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเปิดตารางส าเร็จของ 
Krejcie และ Morgan (1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยขั้นแรกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพ่ือก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนข้าราชการต ารวจในแต่ละหน่วยงานย่อย จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
อีกครั้งตามสัดส่วนชั้นยศของข้าราชการต ารวจในแต่ละหน่วยงานย่อยทั้ง 2 แห่ง โดย 1) จากการก าหนดขนาด

ทักษะทางการเมือง (Political Skill) 

- การมีช้ันเชิงทางสังคม 

- อิทธิพลระหว่างบุคคล 

- ความสามารถทางเครือข่าย 

- ความจริงใจท่ีชัดแจ้ง 

(Ferris, et al., 2007) 

การรับรู้การเมืองในองค์การ 
(Perceptions of Organizational Politics) 

- พฤติกรรมทางการเมืองโดยทั่วไป 

- ร่วมมือเพื่อก้าวหน้า 

- นโยบายค่าตอบแทนและการเลือ่นต าแหน่ง 

(Ferris, et al,, 2002) 

ภาวะผู้น า (Leadership) 
- วิสัยทัศน์ 
- ความรักท่ีไมเ่ห็นแก่ตัว 
- ความหวัง/ศรัทธา 

(Fry, 2003) 

 

ความยึดมั่นผูกพันในงาน 

(Work Engagement) 

 

(Schaufeli & Bakker, 2010) 
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กลุ่มตัวอย่างของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง เป็นจ านวน 79 นายในขั้นตอนที่ 1 สามารถแบ่งเป็นชั้นยศ
ประทวนได้เป็นร้อยละ 46.30 นายคิดเป็นจ านวน 37 นาย และชั้นยศสัญญาบัตรมีร้อยละ 53.70 คิดเป็นจ านวน 
42 นาย 2) จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง  เป็นจ านวน 129 
นายในขึ้นตอนที่ 1 สามารถแบ่งเป็นชั้นยศประทวนได้ร้อยละ 58.56 คิดเป็น 76 นาย และชั้นยศสัญญาบัตรร้อย
ละ 41.44 คิดเป็น 53 นาย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบวัดโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับและแบบประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบวัดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ชั้นยศ ต าแหน่ง สายงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน อายุการท างาน ระยะเวลาท างานในสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน และหน่วยงาน  
ที่สังกัด เป็นลักษณะแบบเติมข้อความและแบบตรวจรายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้การเมืองในองค์การที่ผู้วิจัยแปลและพัฒนาจากแบบวัดการรับรู้การเมือง 
ในองค์การของ Kacmar และ Carlson (1997) จ านวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมทาง
การเมืองโดยทั่วไป ร่วมมือเพ่ือก้าวหน้า นโยบายค่าตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด 
 ส่วนที่ 3 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยใช้แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานของ ยุทธการ ก้านจักร 
(2554) ที่ได้แปลและพัฒนาจากแบบวัดและแนวคิดความยึดมั่นผูกพันในงานของ Schaufeli และ Bakker มีข้อ
ค าถามทั้งหมด 17 ข้อ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความกระฉับกระเฉง การอุทิศตัว ความใส่ใจ ใช้มาตรวัด
แบบประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วย 
มากที่สุด 
 ส่วนที่ 4 แบบวัดทักษะทางการเมือง ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทักษะทางการเมืองของ Ferris 
และคณะ (2007) จ านวน 19 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีชั้นเชิงทางสังคม อิทธิพลระหว่าง
บุคคล ความสามารถทางเครือข่าย ความจริงใจที่ชัดแจ้ง โดยลักษณะมาตรวัดข้อค าถามเป็นแบบ  Likert โดย
แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 
 ส่วนที่ 5 แบบวัดภาวะผู้น า โดยผู้วิจัยได้ใช้และพัฒนาจากแบบวัดทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณของ 
ภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์ (2557) ที่ได้แปลและพัฒนาขึ้นจากแบบวัดและแนวคิดของ Fry (2003) แบบวัดดังกล่าว
มีข้อค าถามทั้งหมด 16 ข้อ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความหวัง/ความ
ศรัทธา ใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) แบบวัดที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้ค่า Index of Item - Objective Congruence หรือ IOC พบว่า 
แบบวัดการรับรู้การเมืองในองค์การ และทักษะทางการเมืองมีค่า IOC เท่ากับ .60 – 1 และ .80 – 1 ตามล าดับ 
ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าแบบเพียร์สัน และค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้ค่า  
Corrected Item - Total Correlation ทั้งหมดค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบบวัดการรับรู้
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การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้น า และความยึดมั่นผูกพันในงานมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดแต่
ละชุดเท่ากับ .952, .938, .991 และ .945 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .376 - .917, .312 - .887, .899 - .957 
และ .556 - .879 ตามล าดับ ในการพิจารณาระดับของทั้ง 4 ปัจจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากการตอบแบบวัดของ
กลุ่มตัวอย่างมาแจกแจงความถี่และหาค่าเฉลี่ยเพ่ือแบ่งช่วงระดับออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1.00 – 1.80 หมายถึง มี
คะแนนเฉลี่ยในระดับต่ าที่สุด 1.81 – 2.60 หมายถึงมีคะแนนเฉลี่ยในระดับต่ า 2.61 – 3.40 หมายถึง มีคะแนน
เฉลี่ยในระดับปานกลาง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยในระดับสูง และ 4.21 – 5.00 หมายถึง มีคะแนน
เฉลี่ยในระดับสูงที่สุด 
 วิธีเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตและแจกแบบสอบถามด้วยตนเองกับข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค 
ที่ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง และกองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง  โดยแจกและติดตามเก็บ
รวบรวมแบบวัดกลับมาภายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 208 
ชุด จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และน าข้อมูลไปด าเนินการวิเคราะห์ ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปต่อไป 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 3 ประเภทได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 2) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ 3) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณโดยใช้เทคนิควิธี Stepwise เพ่ือหา
อิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จากข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค 208 นาย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 71.2) อยู่ในกลุ่มช่วงอายุ 41 ปีถึง 50 ปี จ านวน 89 นาย (ร้อยละ 42.8) โดยร้อยละ 52.9 มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 54.3 อยู่ในชั้นยศประทวน และด ารงต าแหน่งปัจจุบันเป็นผู้บังคับหมู่ 
นอกจากนี้ 175 นาย (ร้อยละ 84.1) ท างานในสายงานอ านวยการ จ านวน 87 นาย (ร้อยละ 41.8) มีอายุ 
การท างานอยู่ระหว่างช่วง 21 ถึง 30 ปี จ านวน 122 นาย (ร้อยละ 58.7) มีอายุการท างานในงานสายงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในปัจจุบันต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ทั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั้น 129 นายสังกัดในกองบังคับ 
การอ านวยการต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง 79 นายสังกัดในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรแห่งหนึ่ง 
 โดยมีระดับการรับรู้การเมืองในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีทักษะทางการเมืองโดยรวม ภาวะ
ผู้น าโดยรวม และระดับความยึดมั่นผูกพันในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และจากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพ่ือป้องกันปัญหา Multicollinearity โดยใช้เกณฑ์ว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัว 
ไม่ควรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับหรือมากกว่า .90 (Hair Jr, Black, Babin, & Anderson, 2010) จะเห็น
ว่าทุกตัวแปรอิสระมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังที่แสดงไว้ในตาราง 1 ผู้วิจัยจึงน า 
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ตัวแปรทั้ง 3 ตัวมาร่วมกันหาอิทธิพลที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค
เพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไปในตาราง 2 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ทักษะทางการเมือง และภาวะผู้น า สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาคแห่งหนึ่งได้ร้อยละ 37.9 ที่นัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของช้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค มากที่สุด คือ 
ทักษะทางการเมือง (Beta = .455) รองลงมา คือ ภาวะผู้น า (Beta = .255) ตามล าดับ สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อ
ข้าราชการต ารวจมีทักษะทางการเมือง และมีการรับรู้ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาโดยตรงมากขึ้นเท่าใด จะท าให้
ความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ  สังกัดต ารวจภูธรภาคเพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย ในทางกลับกัน 
ถ้าข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาคมีทักษะทางการเมือง และมีการรับรู้ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
น้อยลงเท่าใด ก็จะท าให้ความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาคลดลงด้วย 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 

ปัจจัย MEAN SD POP PS LE WE 
POP 3.18 .839 1    
PS 3.44 .545 .288* 1   
LE 3.45 .881 -.106 .484** 1  
WE 3.48 .726 .176* .579** .475* 1 

หมายเหตุ  1) POP = การรับรู้การเมืองในองค์การ PS = ทักษะทางการเมือง LE = ภาวะผู้น า WE = ความยึดมั่นผูกพันในงาน 
 2) * p < .05, ** p < .01 

 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ของการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง และภาวะผู้น า ที่มีต่อความยึดมั่น
ผูกพันในงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค 

ตัวพยากรณ์ b Std Error Beta t p 

ทักษะทางการเมือง .607 .083 .455 7.276 .000 
ภาวะผู้น า .210 .052 .255 4.071 .000 
ค่าคงที่ (Constant) = .667 

R = .620 R2 = .385 R2 Adj = .379 Overall F =  64.054 p = 0.00 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางการเมือง และภาวะผู้น านั้นมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ทักษะทางการเมืองมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานอาจเป็นเพราะทักษะ 
ทางการเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจผู้อ่ืน รวมถึงการน าความเข้าใจดังกล่าวมาสร้างอิทธิพลเพ่ือท าให้ผู้อ่ืน
เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่ข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาค สามารถท าความเข้าใจ
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ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและตระหนักรู้ในตนเอง ปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคมต่าง ๆ หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
นอกจากนี้ยังสามารถมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนให้มีพฤติกรรมที่ตนต้องการ มีสายสัมสัมพันธ์กับผู้อ่ืนซึ่งต่างก็สร้างประโยชน์ 
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานซึ่งกันละกัน โดยที่กระบวนการทั้งหมดไม่ได้ถูกผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนก าลังถูกบังคับ ชักจูง 
หรือท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนนั้น อาจส่งผลให้เกิดสภาวะทางจิตใจ ความรู้สึก และประสบการณ์เชิงบวกใน 
การท างาน เนื่องจากคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในบริบทการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาคนั้นต้อง
ข้องเกี่ยวกับผู้คนและสายการบังคับบัญชาจ านวนมากทั้งในและนอกหน่วยงาน การที่สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อม 
ในที่ท างานและผู้อ่ืนได้ย่อมสามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกในขณะที่ท างาน ท าให้พร้อมเอาตนเองไปเกี่ยวข้องกับ 
การท างานของตนได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความยึดมั่นผูกพันในงาน นอกจากนี้ การมีความสามารถทั้งหลายเหล่านี้อาจท า
ให้ข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรภาครับรู้ว่าตนมีทรัพยากรส่วนบุคคล (Personal Resources) ในการปฏิบัติงาน 
ท าให้พร้อมเผชิญกับความยากล าบากในที่ท างานได้มากข้ึน จึงเกิดความยึดมั่นผูกพันในงาน สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Ferris และคณะ (2005) ที่กล่าวว่า ทักษะทางการเมืองมีบทบาทในการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมใน 
ที่ท างาน และความกดดันต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งน าไปสู่ประสบการณ์การท างานเชิงบวกอันเป็นคุณลักษณะของความยึดมั่น
ผูกพันในงาน 
 นอกจากนี้การที่ภาวะผู้น าสามารถพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันในงานได้นั้น อาจเพราะการที่ข้าราชการต ารวจ 
สังกัดต ารวจภูธรภาคได้ปฏิบัติงานและรับรู้ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาโดยตรงผ่านค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม และ
กระบวนการต่าง ๆ นั้นอาจส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจของผู้ใต้บังบัญชา กล่าวคือ การแสดงวิสัยทัศน์ให้เห็นว่าถึงเหตุผล
และความหมายในการปฏิบัติงานอาจเป็นบ่อเกิดความรู้สึกต้องการที่จะใช้ศักยภาพไปกับการท างานเพราะเห็น
ความหมายของงานที่ท า ส่วนสร้างความรู้สึกเป็นส่วนรวมและความสุขจากการเอาใจใส่อันเป็นบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และแสดงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงความเชื่อว่าจะท าบางสิ่งให้ส าเร็จได้นั้น อาจส่งผลให้ข้าราชการต ารวจมี
แรงบันดาลใจและมีอิทธิพลให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเป้าหมาย เอาใจใส่ในงาน รวมถึงมีความกระตือรือร้นและ
ต้องการท าสิ่งที่แตกต่างเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิผลและเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ ส่วนส าคัญ 
ของความยึดมั่นผูกพันในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2560) ที่พบว่า ภาวะผู้น ามีค่าอิทธิพล
ทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันในงานอย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับ Den Hartog และ Belschak (2012) ที่พบว่า 
การรับรู้ภาวะผู้น าของหัวหน้างานมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะความคิดเห็นที่ได ้จากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. จากผลวิจัยพบว่า ทักษะทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในงาน และสามารถ
ใช้เป็นตัวพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันในงานได้ ดังนั้นองค์การควรสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจสามารถสร้างและ
พัฒนาทักษะทางการเมืองอย่างเป็นกระบวนการ มีการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะ  
ทางการเมืองโดยอาจใช้วิธีการบุคคลต้นแบบ (Role Modeling) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เพ่ือให้ข้าราชการ
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ต ารวจได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเมืองที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์การ โดยควรสนับสนุนให้น าทักษะ
ทางการเมืองมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม 
 2. จากผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในงาน และสามารถใช้เป็นตัว
พยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันในงานได้ ดังนั้นทางองค์การควรเพ่ิมหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณไว้ในแผน  
การฝึกอบรมและพัฒนาของข้าราชการต ารวจ ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาและข้าราชการต ารวจระดับอ่ืน ๆ ตาม 
ความเหมาะสมของต าแหน่งและความรับผิดชอบ อาจใช้วิธีการร่วมกัน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ และสร้างแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจรับรู้และท า 
ความเข้าใจภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณทั้งของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ของตนเอง และของผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
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