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             พิเชษฐ ์ ผงุเพิมตระกลู : ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  ความไวว้างใจในองค์การ  ความพึงพอใจ
ในการทาํงานและความผูกพันในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน.  274 หนา้. 
  การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความ
พึงพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ผูว้ิจัยใช้แบบประเมินเป็นเครืองมือในการศึกษาวิจยัในครังนี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 409 คน จากประชากรทงัหมดจาํนวน 903 คนใน 4 พืนที ไดแ้ก่ พืนทีศาลายา พืนทีบพิตรพิมุข 

จกัรวรรดิ พืนทีเพาะช่าง และพืนทีวงัไกลกงัวล สถิติทีใชใ้นการวิจัยครังนีประกอบด้วยค่าความถี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t test)  ความแปรปรวนทางเดียว  ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบเป็นขนัตอน ผลการวิจยั พบว่า 
  1. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความผกูพนัในองค์การของบุคลากร
ทางการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง และมีเพียงความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมของบุคลากรทางการศึกษา
เท่านันทีอยู่ในระดบัสูง แต่เมือพิจารณาความพึงพอใจในการทาํงานเป็นรายดา้นพบว่าบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
  2. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ สายงาน สังกดัพืนที ทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและ
ความพึงพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนั อยา่งมีนัยทางสถิติสําคญัที.05 และปัจจยัดา้นสังกดัพืนทีทีแตกต่างกนั 

มีความไวว้างใจในองคก์ารและความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   
 3. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน และความ
ผกูพนัในองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างกนัในระดบัปานกลาง 
 4. ความไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชาและความไวว้างใจในองค์การ เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความ      

พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .547) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
 5. ความไวว้างใจในองค์การ และความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานะทางอาชีพเป็นปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษา ( R2 = .343) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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53603703 : MAJOR : PUBLIC ADMINISTRATION 
KEY WORDS : SUPERVISORY TRUST / ORGANIZATIONAL TRUST / JOB SATISFACTION /   
                           ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
  PHICHET PHUNGPARMTRAKOOL : SUPERVISORY TRUST ORGANIZATIONAL 
TRUST JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF  EDUCATIONAL 
OFFICE OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN. THESIS 
ADVISOR : CHALERMCHAI KITTISAKNAWIN, Ph.D.  274 pp. 
 
 The objective of this study was to investigate the Supervisory trust,  Organizations 
trust , Job satisfaction and organizational commitment in the education of Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin. Assessment tools were used in this study. The data 
was collected from a sample of 409 university students from the total population of 903 
people in four areas, as Salaya areas, Bpitrpimuk Chakrawat areas, Pohchang areas, And the 
Klai Kangwon areas the statistics used in this study: Frequency, percentage, means, standard 
deviation, t test, One-way ANOVA, Pearson’s correlation, Multiple Regression Analysis. The 
Results of the study:    
  1. Supervisory  trust , Organizational  trust  and Organizational Commitment in the 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin are in the moderate level , There is  the  
job Satisfaction  only the  variable is range in the high level. But considering job Satisfaction 
All parts found that Educators have the job Satisfaction in the moderate level. 
  2. The personal factors educational for the areas and line work Different have the 
Supervisory trust, And job satisfaction with the difference statistically significant at the .05 
level.  And area different factors have  organizational trust and organizational commitment are 
different, statistically significant  .05 
  3. Supervisory trust Organizational trust Job Satisfaction and Organizational 
Commitment has a positive relationship in the moderate level. 
  4. Supervisory trust and Organizational trust have the great effect to the Job 
Satisfaction  (R2 =.547), significant .001. 
  5. Organizational trust and Job Satisfaction in the attribute of the social status of 
the career have the great effect to the level of the Organizational Commitment (R2 =.343), 
significant .001. 
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บทที 1 

 
บทนํา 

 
1.   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
  ยุคปัจจุบันมีการเปลียนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วทังทางด้านสังคม 

วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ีองคก์ารถือเป็นสถาบนัทาง
สงัคมรูปแบบหนึงทีไดรั้บผลกระทบต่อการเปลียนแปลงดงักล่าว และในการบริหารองคก์ารให้อยู่
รอดภายใตส้ภาวะ การเปลียนแปลงเช่นนี องคก์ารตอ้งตืนตวัต่อการพฒันาอยา่งต่อเนืองและปัจจยั
หลักทีทาํให้องค์การสามารถพฒันาและสามารถดํารงอยู่ได้นันคือ ปัจจยัด้านทรัพยากรมนุษย ์       

ซึงอาศยัอยูใ่นโครงสร้างภายในองคก์ารทุกประเภท โดยเป็นการรวมตวัของกลุ่มคนในการร่วมกนั
ทาํงานทุกภาคส่วน และร่วมกนัตดัสินใจ เพือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ารร่วมกนั (Davis Keith 

1957, อา้งถึงใน วชิยั แหวนเพชร 2548 : 36) ดงันนัในการรวมกลุ่มกนัทาํงานจึงมีความเกียวขอ้งกบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลของบุคลากรภายในองคก์าร ซึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถจาํแนก
ออกเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่างเพือนร่วมงาน 

ซึงหากในองคก์ารใดมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีดีจะก่อให้เกิดการทาํงานเป็นทีม มีความเขา้อก
เขา้ใจกนั ใหค้วามใส่ใจต่อกนั เกิดความอบอุ่นใจ ตลอดจนก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือ  และการร่วมมือ
กนัของบุคคล ซึงความสมัพนัธข์องบุคลากรภายในทีดีนี จะก่อเกิดเป็นความไวว้างใจซึงกนัและกนั
(วิชยั แหวนเพชร 2548 : 38) ซึง Reynolds (1997)ให้ความหมายความไวว้างใจว่า ความไวว้างใจ 

เป็นสิงทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนในองคก์าร ระดบัความไวว้างใจในองคก์ารเป็น
ตวัแยกความแตกต่างระหวา่งองคก์ารทีดี กบัองคก์ารธรรมดาทวัๆไป โดย Shaw (1997) ไดก้ล่าวถึง
อิทธิพลของความไวว้างใจทีมีต่อผลการปฏิบติังานไว ้4 ระดบั คือ 1) ระดบัองคก์าร (Organization 

Success) ซึงต้องอาศัยความไวว้างใจในตวับุคคล ทีมงานและกลุ่มในการมอบหมายงานหรือ       

การมอบอาํนาจ 2) ระดบัทีมงาน (Term Effectiveness) การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพขึนอยู่
กับการทาํงานของสมาชิกในทีมทีตอ้งร่วมมือกัน ซึงความสําเร็จของทีมพบได้น้อยมากหาก
ปราศจากความไวว้างใจ 3) ความร่วมมือระหว่างบุคคล (One-on-one Collaboration) การทาํงาน
ร่วมกับผูอื้นอาศัยความไวว้างใจทีเพียงพอในบุคคลนันๆเพือการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน        

ความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั รวมทงัการร่วมมือกนัแกปั้ญหาและเผชิญหนา้กบัอุปสรรค 
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 4) ระดบับุคคล(Individual Credibility) การทีบุคคลจะไดรั้บการมอบหมายอาํนาจหน้าที ทรัพยากร
ในการทาํงานรวมถึงการสนบัสนุนต่างๆ ขึนอยูก่บัการไดรั้บความไวว้างใจจากผูอื้นโดยเฉพาะกบั
ผูน้าํมกัจะใหก้ารสนบัสนุนกบับุคคลทีเขาเชือวา่สามารถไวว้างใจได ้

  หากองค์การใดมีความไวว้างใจในระดับสูง จะนํามาสู่การสือสารทีดีระหว่างกัน
ก่อใหเ้กิดความเชือถือและเชือใจต่อกนัลดความเคลือบแคลงใจ และลดความสับสนภายในองคก์าร
และส่งผลต่อความสําเร็จขององค์การโดยแสดงออกในรูปของการประสานทรัพยากรมนุษยเ์พือ
นาํไปสู่การปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ (Costigan et al. 2007, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 

2552 : 2) ความไวว้างใจจึงเป็นแหล่งทรัพยากรทีมาจากความร่วมมือเป็นพืนฐาน (Shaw 1997) และ
ความไวว้างใจซึงกนัและกนัของบุคคลในองคก์าร เป็นปัจจยัสาํคญัทีก่อให้เกิดผลลพัธ์ทีมีประสิทธิผล
และความสาํเร็จขององค์การ (Reynolds 1997) ในทางตรงกนัขา้ม หากความสัมพนัธ์ของบุคลากร
ภายในองคก์ารบกพร่องจะเป็นสาเหตุทีส่งผลให้สมาชิกในองคก์ารไม่มีความไวว้างใจซึงกนัและ
กนั เนืองจากความสัมพนัธ์ภายในของทุกองค์การจะประกอบไปด้วยความสัมพนัธ์ของกลุ่ม
คน  2 ฝ่าย คือ  ฝ่ายผูใ้ต ้บ ังค ับบ ัญชาและฝ่ายผูบ้ ังค ับบ ัญชา  และสิงทีทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา 
ปฏิบติัหน้าทีอยา่งเต็มใจ เต็มความสามารถตามคาํสังผูบ้งัคบับญัชานัน เกิดจากความสัมพนัธ์และ
ความไวว้างใจซึงกันและกัน หากผูใ้ต้บังคับบัญชาไม่มีความไวว้างใจต่อผูบ้ ังคับบัญชาแล้ว            

จะส่งผลให้ไม่เต็มใจปฏิบติังาน ขาดความกระตือรือร้น ผลงานทีไดจ้ะไม่มีคุณภาพ และบุคลากร 

จะรู้สึกโดดเดียวไร้ทีพึงพา และเกิดความเบือหน่ายในการปฏิบติังาน (Davis 1951, อา้งถึงใน ชุติมา 
จนัทร์ผง 2539 : 35) และในทีสุดองค์การก็จะขาดความปรองดอง เกิดความคิดสร้างสรรค์น้อยลง 

องคก์ารจะมีกระบวนการตดัสินใจทีไร้ประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานจะ
ลดลงส่งผลต่อการประสบผลสาํเร็จขององคก์าร (Glasser 1997, อา้งถึงใน อุชุมพร แกว้ขุนทด 2550 : 41) 

ซึงในการบริหารองคก์ารให้ประสบความสาํเร็จนัน องคก์ารตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัทีสาํคญั 2 ประการคือ 

กลยทุธด์า้นการแข่งขนัและการบริหารองคก์ารทีดี และความไม่ไวว้างใจในองคก์ารเป็นอนัตรายต่อ
ทงัสองปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ (Shaw 1997, อา้งถึงใน เมตตา ทองตาล่วง 2546 : 48) เนืองจากความ
ไวว้างใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลักทียึดส่วนต่างๆเข้าไวด้้วยกันและสามารถเอืออํานวยให้
องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้(Reynolds 1997) แนวคิดเรืองความไวว้างใจจึงไม่ใช่เพียง
แนวคิดธรรมดา หากแต่ความไวว้างใจนันเปรียบเสมือนกาํแพงทีกันกลางระหว่างความสัมพนัธ์
ต่างๆของบุคลากรในองคก์าร ซึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานภายในองคก์าร (Glasser 1997, อา้งถึงใน 

อุชุมพร แกว้ขนุทด 2550 : 48) 
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  การศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ารทีผ่านมามีการศึกษาเรืองปัจจยัความ
พงึพอใจในการทาํงานอยา่งแพร่หลายทงัองคก์ารภาครัฐและเอกชน เนืองจากปัจจยัในเรืองความพึงพอใจ
ในการทาํงานของบุคลากรเป็นปัจจยัทีสาํคญัปัจจยัหนึงขององคก์าร  เนืองจากหากในองค์การมีระดับ
ความพงึพอใจในการทาํงานทีลดลง ยอ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การในภาพรวม เช่น การลดความตงัใจในการทาํงานของบุคลากร ไม่มีแรงจูงใจ     

ในการปฏิบติังาน ความไม่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม การขาดหรือลางาน และการลาออกจากงาน         

ซึงทงัหมดนีลว้นมีส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานและความสําเร็จขององคก์าร(สร้อยตระกูล 

อรรถมานะ 2541 : 35)  
  นอกจากความพึงพอใจในการทํางานทีเป็นปัจจัยสําคัญทีมีผลต่อประสิทธิภาพ           

และประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารแลว้นัน ความผูกพนัในองคก์ารก็เป็นปัจจยั
สาํคญัอีกปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ารเช่นเดียวกนั เนืองจากความรู้สึกผูกพนัใน
องคก์ารมีความสัมพนัธ์กับการนาํไปสู่ความมีประสิทธิผลต่อองคก์าร หากบุคลากรมีความรู้สึก
ผกูพนัต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ารจะมีแนวโนม้ทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยู่
ในระดบัสูง และเมือบุคคลมีความผูกพนัในองคก์ารและเลือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององคก์าร 

บุคคลจะมีความผูกพนัอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างาน คือหนทางซึงตนสามารถทาํประโยชน์
ให้กบัองคก์าร ให้บรรลุถึงเป้าหมายไดส้าํเร็จ (ภรณี  กีร์ติบุตร 2529 : 63) สอดคล้องกับ  Kast and 

Rosenzweig (1974) กล่าวว่า หากบุคลากรมีความผูกพนัในองคก์ารสูงและสามารถมองเห็น
ความสําคัญของเป้าประสงค์ขององค์การ ก็เชือมันได้ว่าองค์การจะมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดบัสูงและ Buchanan (1974) กล่าววา่ ความผกูพนัในองคก์ารเป็นสิงจาํเป็นต่อการอยูร่อดและความ
มีประสิทธิภาพขององคก์ารขนาดใหญ่ เนืองจากจุดหมายสาํคญัในการบริหารงานของทุกองคก์ารก็คือ 

ใหอ้งคก์ารคงอยูใ่นสภาพทีมีสุขภาพดีเพอืใหด้าํเนินงานต่อไปได ้ 

  การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า สิงทีทาํให้บุคลากรภายในเกิดความพึงพอใจ
และร่วมมือร่วมใจกันในการทาํงานขบัเคลือนองค์การและมีความผูกพนัในองค์การ คือความ
ไวว้างใจกนัของบุคลากรภายในองคก์าร Reynolds (1997) กล่าวว่า การเพิมขึนของความไวว้างใจ
ภายในองค์การ ส่งผลต่อการเพิมผลผลิตของพนักงานและความผูกพนักับองค์การ สอดคล้องกับ 

Luhmann (1979) กล่าววา่ ความไวว้างใจส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและลดความขดัแยง้
และลดตน้ทุนได ้นอกจากนี ความไวว้างใจในองคก์ารยงัก่อใหเ้กิดความพงึพอใจในการทาํงานดว้ย 

จากงานวิจยัของ Mishra & Morrissey (1990) พบว่า ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
ความพงึพอใจในงาน การควบคุม และการติดต่อสือสารทีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
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ของเฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ (2552) พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์ารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การทาํงานเช่นเดียวกนั และยงัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ารอีกดว้ย  

  การศึกษาเรืองความไวว้างใจทีผ่านมานัน จะศึกษาความไวว้างใจใน 2 มิติ คือ ความ
ไวว้างใจระหว่างบุคคลและความไวว้างใจในระบบ โดย Luhmann (1979) เห็นว่าการศึกษาความ
ไวว้างใจใน 2 มิตินี สามารถอธิบายลักษณะความแตกต่างของการรับรู้ของบุคลากรในองค์การ         

ต่อความไวว้างใจได้อย่างครอบคลุม โดยอาศยัการประเมินความไวว้างใจระหว่างบุคคลไดจ้าก
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและการประเมินความไวว้างใจในระบบไดจ้ากความไวว้างใจใน
องคก์าร และจากการศึกษาของ Bernthal (1995, อา้งถึงใน เฉลิมชัย กิตติศกัดินาวิน 2552 : 26)        

ไดท้าํการสํารวจความไวว้างใจระหว่างบุคคลในองคก์าร พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา        
มีความสัมพนัธ์และสามารถพยากรณ์ความไวว้างใจในองค์การได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Chiaburu and Marinva (2006, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 27) ทาํการศึกษาองคก์าร
ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความไวว้างใจ
ในองคก์ารเช่นกนั 
  สําหรับในประเทศไทยผูว้ิจยัทาํการสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษา    
เรืองความไวว้างใจในองค์การและความไวว้างใจในผูบ้ ังคบับญัชาในจาํนวนทีน้อยมาก ซึงใน
การศึกษาความไวว้างใจในประเทศไทยโดยเป็นการศึกษาความไวว้างใจในองค์การของภาครัฐ 

ประกอบดว้ย การศึกษาความไวว้างใจในองคก์ารของขา้ราชการสาย ค.  ในมหาวิทยาลยัของรัฐ จาํนวน 

2 เรือง (กนกไพ ชยัเชิดสกุล  2544 , สมพร ปานยนิดี 2545  )และการศึกษาความไวว้างใจในองคก์าร
โรงพยาบาลจาํนาน 1 เรือง (นฤมล สุนทรเกส 2548 )และการศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา
เป็นการศึกษาองคก์ารโรงพยาบาลภาครัฐ จาํนวน 6 เรือง (จารุพรรณ ลีละยทุธโยธิน 2544 , ปิยภรณ์ 

ปัญญาวชิร 2545 , สุนนัทา ศิระวงษธ์รรม 2545 , อารีย ์คาํนวณศกํดิ 2545 , เมตตา ทองตาล่วง 2546  

และ นลินี เนตรยงั 2549) นอกจากนียงัมีการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจใน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาศึกษาเทศบาลตาํบลในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัสุโขทยั  จาํนวน      

1 เรือง (เกศินี  มนัปาน 2552 ) 
    ส่วนองค์การภาคเอกชนมีการศึกษาความไวว้างใจในหลายมิติ เช่น การศึกษาความ
ไวว้างใจในเพือนร่วมงาน จาํนวน 1 เรือง (อิสระ พฒันาศึกษา 2545) การศึกษาความไวว้างใจใน
องค์การของภาคเอกชน จาํนวน 1 เรือง (รุจ เจริญลาภ 2548) การศึกษาความไวว้างใจในผูน้ํา
องค์การ ความไวว้างใจภายในองค์การ จาํนวน 1 เรือง (อุชุมพร แกว้ขุนทด 2550)และการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกับความผูกพนัในองคก์าร จาํนวน 1 เรือง(จิรวฒัน์ ปฐมพร
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ววิฒัน์ 2553) นอกจากนียงัมีการศึกษาการเปรียบเทียบความไวว้างใจทงัองคก์ารภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาครัฐวสิาหกิจ จาํนวน 1 เรือง (เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552)  
  จากการทีผูว้ิจยัทาํการสืบคน้และทบทวนวรรณกรรมเรืองความไวว้างใจทีผ่านมา พบว่า                    
มีการศึกษาเรืองความไวว้างใจในองคก์ารและความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาในจาํนวนทีน้อยมาก        

เมือเทียบกบัความสาํคญัโดยเฉพาะการศึกษาความไวว้างใจในสถาบนัอุดมศึกษามีเพียง 2 เรืองและ
ศึกษาเพียงแต่บุคลากรสาย ค.เท่านันไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของบุคลากร                    

ในสถาบนัอุดมศึกษา เช่น บุคลากรสายวชิาการกบัสายสนบัสนุน  เป็นตน้ รวมทงัยงัไม่มีการศึกษา
ความไวว้างใจทีคลอบคลุมทงัความไวว้างใจในองคก์ารและความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และยงัไม่
มีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจกับความพึงพอใจในงานและความผูกพนัใน
องค์การในสถาบนัอุดมศึกษาเลย ซึงเป็นเรืองทีผูว้ิจยัมีขอ้สงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีการศึกษาความ
ไวว้างใจในสถาบนัอุดมศึกษาทีครอบคลุม ทงัทีสถาบนัอุดมศึกษามีความสาํคญัในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งผลิตบณัฑิตของชาติ ซึงบณัฑิตทีมีความรู้ความสามารถดงักล่าวจะเป็นอาวุธสาํคญั
ในการพฒันาศักยภาพทางการแข่งขันและการพฒันาประเทศอย่างยงัยืน ซึงการจะก้าวไปสู่
สถาบนัอุดมศึกษาทีสามารถผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพไดน้ัน ตอ้งมาจากความร่วมมือของบุคลากร
ภายในทังสายวิชาการและสายสนับสนุน  ในการปฏิบัติงานอย่างสอดประสานกัน  ดังนัน 

สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งสร้างความไวว้างใจใหเ้กิดขึนอยา่งเหนียวแน่นเพอืดูแลใส่ใจดูแลบุคลากรทีมี
อยู่เดิมให้มีการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและดึงดูดทรัพยากรบุคคลภายนอกทีมี
ความรู้ความสามารถให้เข้ามาร่วมงาน อันจะส่งผลต่อการได้ทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาทีมี
คุณภาพและมีคุณค่า ส่งผลต่อการผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพในการพฒันาประเทศต่อไป 
  จากความสําคญัดังกล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความ
ไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทาง
การศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึงผลจากการศึกษาเรืองความไวว้างใจ
ในผูบ้งัคบับญัชา และความไวว้างใจในองคก์ารทีส่งผลกระทบต่อตวัแปรต่างๆ จะเป็นผลดีต่อการ
เป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารพิจารณาในการปรับปรุงองค์การและรวมทงัเป็นผลดีในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในการพฒันาบุคลากรและสร้างความไวว้างใจในทุกระดบั พร้อมทงัทราบปัญหา
ของความไวว้างใจและผลกระทบทีเกิดขึน เพือปรับเปลียนพฤติกรรมให้บุคลากรภายในมีค่านิยม
ในทางเดียวกนัส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารต่อไป  
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการ
ทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

  2. เพอืศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา
กบัความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและ
ความผกูพนัในองคก์าร 

  3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบัญชา ความไวว้างใจใน
องค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  4. เพอืศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  5. เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

3.   สมมุติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันมีความไว้วางใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร
แตกต่างกนั 

  2. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามีความสมัพนัธเ์ชิงบวกระหวา่งกนั 
  3. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  4. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
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4.    ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านประชากรทีใช้ในการวิจัย ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ทงั 4 พืนที คือ พืนทีศาลายา, 
พนืทีบพติรพมุิข จกัรวรรดิ, พนืทีเพาะช่าง, และพนืทีวงัไกลกงัวล รวมทงัสิน 903 ราย  
  ด้านเนือหาในการวิจัย  การศึกษาในครังนี เป็นการศึกษาเรืองความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร
ของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู ้วิจัยได้ใช้                 
ตวัแปรความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองคก์ารเป็นตวัแปรตน้ ตามแนวคิดของ 

Luhmann (1979) และใช้ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (1959) ในการอธิบายปัจจยัของความ           

พงึพอใจในการทาํงานและใชท้ฤษฎีของ Allen and Meyer (1990) ในการอธิบายปัจจยัความผูกพนั
ในองคก์าร โดยสามารถแบ่งรายละเอียดตวัแปรไดด้งันี 

  ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย  
  1. ตัวแปรอิสระ มี 3 ตวัแปร คือ 

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ อาย ุการศึกษา สายงาน พืนทีทีสังกดั ประสบการณ์
ในการทาํงาน ตาํแหน่งงานและระดบัเงินเดือน 
  1.2 ความไวว้างใจในองคก์าร  
  1.3 ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  
  2. ตัวแปรตาม มี 2 คือ 

   1. ความพงึพอใจในการทาํงาน ประกอบดว้ย 

1.1 ความสาํเร็จในงาน   

1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

1.3 ลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ                
1.4 ความรับผดิชอบ 

1.5 ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

1.6 สถานะทางอาชีพ                

1.7 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน 
1.8 นโยบายและการบริหารองคก์าร 

1.9 สภาพการทาํงาน                        

1.10 การปกครองบงัคบับญัชา 
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  2.  ความผกูพนัในองคก์าร   

2.1 ดา้นความรู้สึก 
2.2 ดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ 
2.3 ดา้นบรรทดัฐาน 

  ด้านเวลาในกาวิจัย ผูว้จิยัจะดาํเนินการแจกแบบประเมินการวิจยัในเดือนมกราคม 2555 

และดาํเนินการเก็บรวบรวมพร้อมประเมินผลการวจิยัในเดือนมกราคม 2555 

 
5.  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  การศึกษาเรือง ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจ   

ในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ความไว้วางใจในองค์การ 

ความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา 

ความพึงพอใจในการทาํงาน
- ความสาํเร็จในงาน 

- การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
- ลกัษณะของงานทีปฏิบตั ิ  

- ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

- ความรับผดิชอบ 

- สถานะทางอาชีพ     

- สภาพการทาํงาน  

- นโยบายและการบริหารองคก์าร 

- การปกครองบงัคบับญัชา   
- ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและ  

   เพอืนร่วมงาน 

ความผูกพันในองค์การ 
- ดา้นความรู้สึก 
- ดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ 
- ดา้นบรรทดัฐาน 
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6.  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
  1. เพือทราบถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัใน
องคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  2. เพือทราบถึงทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบัญชา ความ
ไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทาง
การศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  3. เพอืทราบระดบัของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความ
พึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองค์ก ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  4. เพอืเป็นแนวทางให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถนาํไปพฒันาความไวว้างใจภายใน
องคก์ารใหเ้พมิสูงขึน 
  5. สามารถใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาผลงานทางวิชาการในการเรืองความไวว้างใจใน
ประเทศไทย 
 

 7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.  ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.1 การศึกษา หมายถึงระดับของการสาํเร็จการศึกษาขนัสูงทีสุดของผูต้อบแบบ
ประเมิน 

1.2 สายงาน หมายถึง สายวชิาการ และสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั 
1.3 พืนทีทีสังกดั หมายถึง พืนทีศาลายา พืนทีเพาะช่าง พืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ และ

พนืทีวงัไกลกงัวล 
1.4 ประสบการณ์ในการทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาทีผูต้อบแบบประเมินปฏิบตัิงาน

ในมหาวทิยาลยั ตงัแต่เริมปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยัจนถึงปัจจุบนั 
  2. ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา หมายถึง ระดับความไวว้างใจของตนเองทีมีต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนเอง โดยแสดงความเชือมัน ความรู้สึกและการกระทาํของตนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนเอง พร้อมทงัจะรับความเสียงและผลกระทบในทางลบ เพราะรู้สึก
ไวว้างใจผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนเอง วา่จะกระทาํในสิงทีมีประโยชน์ต่อตนเอง หรือปฏิบติัใน
สิงทีตนเองคาดหวงัหรือเชือมนัวา่สามารถพงึพาผูบ้งัคบับญัชาได ้เช่น การรายงานขอ้ผิดพลาดหรือ
สาเหตุของปัญหาในงานต่อผูบ้งัคบับญัชา แมว้า่จะไดรั้บคาํตาํหนิหรือแสดงความคิดเห็นในงานแม้
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ความคิดเห็นนนัจะไม่ไดรั้บความสนใจหรือแสดงความตอ้งการปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความ
ซือสตัยแ์ละรู้สึกวา่สามารถพงึพาผูบ้งัคบับญัชาไดใ้นยามคบัขนั เป็นตน้ 
  3. ความไว้วางใจในองค์การ หมายถึง ระดบัความไวว้างใจของตนเองทีมีต่อองค์การ 

แสดงถึงความเชือมนัความรู้สึกและการกระทาํของผูต้อบแบบประเมินทีมีต่อองคก์ารทีตนเองสงักดั
วา่องคก์ารมีระบบ กระบวนการบริหารจดัการทีดี เช่น องคก์ารมีกลยทุธแ์ละวสิยัทศัน์ทีดี องคก์ารมี
การสรรหาและบรรจุพนกังานทีมีความสามารถเหมาะสมกบังาน มีระบบขอ้มูล ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและกระบวนการต่างๆทีดี เป็นต้น รวมทงัมีความรู้สึกหรือความเขา้ใจทีดีต่อ
องค์การและเพือนร่วมงาน เช่น องค์การปฏิบติัเพือประโยชน์แก่บุคลากรทุกคน องคก์ารมีความ
สนใจ ห่วงใยอาทรและคิดคาํนึงถึงอนาคตทีดีของบุคลากร รวมทงับุคลากรพร้อมทีจะยอมรับความ
เสียงทีอาจเกิดขึนในการทาํงานกบัองคก์ารและบุคลากรในองคก์ารพดูแต่ความจริง เป็นตน้ 

  4.  ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของผูต้อบแบบประเมิน
หากไดรั้บการตอบสนองจากความคาดหวงัของตนเองต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ประกอบดว้ย 
  4.1 ความสําเร็จในงานทีทําของบุคคล หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลทีสามารถ
ปฏิบติังานไดเ้สร็จสินและประสบความสาํเร็จอยา่งดี มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ รู้จกั
ป้องกนัปัญหาทีเกิดขึนและเมือผลงานสาํเร็จจะเกิดความรู้สึกพงึพอใจในผลสาํเร็จของงานนนั 

  4.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลทีไดรั้บการ
ยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู ้บังคับบัญชาจากเพือนจากผู ้มาขอรับคาํปรึกษา  หรือจากบุคคลใน
หน่วยงาน การยอมรับนบัถือนีอาจอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี การให้กาํลงัใจ 

หรือการแสดงออกอืนใดทีทาํใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

4.3 ลักษณะของงานทีปฏิบัติ  หมายถึง ความรู้สึกพงึพอใจของบุคคลทีปฏิบติังานนัน
เป็นงานทีน่าสนใจตอ้งอาศยัความคิดริเริมทา้ทายให้ตอ้งลงมือทาํหรือเป็นงานทีมีลกัษณะสามารถ
ทาํตงัแต่ตน้จนจบไดโ้ดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 

4.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลทีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานใหม่ๆและมีอาํนาจรับผิดชอบอยา่งเต็มทีในงานนัน ๆ โดยไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

4.5 ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลทีไดรั้บ
เลือนขนัเลือนตาํแหน่งใหสู้งขึนของบุคคลในมหาวทิยาลยั และการมีโอกาสไดศ้ึกษาเพือหาความรู้
เพมิเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม และการมีอิสระในการทาํงานการไดรั้บงานทีทา้ทายความสามารถ 

4.6 สถานะทางอาชีพ  หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลในดา้นอาชีพ ว่าอาชีพ
ทีปฏิบติันนัเป็นทียอมรับของสงัคม มีเกียรติ มีศกัดิศรี 
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4.7 ความสัมพันธ์กับผู้บังคบับัญชาและเพือนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ
ของบุคคลในดา้นความรู้สึกต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพอืนร่วมงาน โดยการทีบุคคลสามารถทาํงาน
ร่วมกนั มีความเขา้ใจอนัดีและมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูร่้วมงาน 

4.8 นโยบายและการบริหาร  หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลในดา้นหลกัเกณฑ์
หรือแนวทางการการบริหารจดัการทีมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดไว ้เพือตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์อง
มหาวิทยาลยัเป็นการอาํนวยการให้การทาํงานเป็นไปด้วยความถูกตอ้งและการติดต่อสือสารใน
องคก์าร 

4.9 สภาพการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลในด้านสภาพทาง
กายภาพของการทาํงานงาน เช่น แสง สี เสียง อากาศ บรรยากาศ เครืองมือต่างๆรวมถึง กฎระเบียบ
ภายในองคก์าร 

4.10 การปกครองบังคบับัญชา หมายถึง ความรู้สึกพงึพอใจของบุคคลในดา้น เทคนิค
หรือวธีิทีผูบ้งัคบับญัชาใชใ้นการควบคุมการทาํงานและความยตุิธรรม  

  5.  ความผูกพันในองค์การ หมายถึง ความรู้สึกทผีูต้อบแบบประเมินรู้สึกวา่ตนเองเป็น
ส่วนหนึงของมหาวทิยาลยัมีความเตม็ใจในการทาํงานเพอืมหาวทิยาลยัอยา่งเตม็ทีและเตม็ความสามารถ
พจิารณาจาก 

5.1 ความผูกพันด้านความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกทีเกิดขึนจากภายในตวับุคคลของ
ผูต้อบแบบประเมิน ทีเป็นความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัมหาวิทยาลยัและมีความทุ่มเทและ
อุทิศตวัในการทาํงานเพอืมหาวทิยาลยั 

5.2 ความผูกพันด้านเล็งเห็นผลประโยชน์ หมายถึง ความรู้สึกของผูต้อบแบบ
ประเมินในการคิดคาํนวณของตนเอง ทีอยู่บนพืนฐานของการลงทุนกับมหาวิทยาลัยและผล      

ตอบแทนทีตนเองไดรั้บจากมหาวทิยาลยั  โดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนืองในการทาํงาน
วา่จะทาํงานอยูใ่นมหาวทิยาลยันนัต่อไปหรือจะโยกยา้ยเปลียนแปลงสถานทีทาํงาน อาจจะเรียกว่า
ความตอ้งการในการอยูก่บัมหาวทิยาลยั 

5.3 ความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม  หมายถึง การรับรู้ของผูต้อบแบบ
ประเมินดา้นความรู้สึกทีเกิดขึนจากค่านิยมของสังคม เป็นความรู้สึกทีเกิดขึน เพือตอบแทนสิงที
ตนเองไดรั้บจากมหาวทิยาลยั จะแสดงในรูปความจงรักภกัดีของบุคคลต่อมหาวทิยาลยั 
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บทที 2 

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาเรือง ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจใน           

การทาํงาน และความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือใช้เป็นแนวทางการศึกษาโดย
ครอบคลุมเนือหาดงัต่อไปนี 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัความไวว้างใจ 
2. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัความพงึพอใจในการทาํงาน 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัความผกูพนัในองคก์าร 
4. ขอ้มูลเกียวกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 
1.   แนวคดิและทฤษฏีเกียวกับความไว้วางใจ 

  ความไวว้างใจมีการศึกษาในหลายสาขาวิชา  ทังในมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ 

พฤติกรรมองค์การ ศาสตร์เกียวกับองค์การ จิตวิทยา และสังคมวิทยา การศึกษาทีหลากหลาย           

ทีสนใจปัญหาคลา้ยๆกนัจากแนวคิดทีแตกต่างกนั (Lewicki, McAllister and Bies 1998, Rousseau, Stikin, 

Burt and Camerer 1998, อ้างถึงใน เฉลิมชัย กิตติศ ักดินาวิน  2552 : 13)  โดยทีแนวคิดความ
ไวว้างใจได้มีนักวิชาการสนใจศึกษาตังแต่ปี  ค .ศ.1980 (Creed and Miles1996, อา้งถึงใน 

เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน 2552 : 14) ซึงในยคุแรกนักวิจยัศึกษาเกียวกบัความไวว้างใจในองคก์าร
สนใจในความมุ่งหมายและแรงจูงใจความไวว้างใจ ปัจจุบนันกัวจิยัมุ่งสนใจต่อพฤติกรรม (Lewicki 

et al. 1998, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 13) ความไวว้างใจเป็นความรู้ทีกวา้งขวาง   

ทงัเป็นแนวคิดทีสาํคญัในการศึกษาเพราะความไวว้างใจสร้างความร่วมมือของมนุษยเ์ป็นกุญแจ
สาํคญัต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและองคก์าร 
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  ความหมายของความไว้วางใจ 

  Reynolds (1997) ไดใ้หค้วามหมายความไวว้างใจวา่ ความไวว้างใจ เป็นสิงทีสะทอ้นให้
เห็นถึงปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งคนในองคก์าร ระดบัความไวว้างใจในองคก์ารเป็นตวัแยกความแตกต่าง
ระหวา่งองคก์ารทีดี กบัองคก์ารธรรมดาทวัๆไป 
 Shaw (1997) ไดใ้หค้วามหมายความไวว้างใจว่า เป็นความเชือในการกระทาํของบุคคล ว่า
จะสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในทางบวกของผูไ้วว้างใจ โดยเมือเรามีความไวว้างใจในบุคคลใดๆ               

ก็จะตงัสมมติฐานไวว้่า บุคคลนันจะแสดงพฤติกรรมในทางทีสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของเรา 
ตลอดจนมีความตงัใจ และมีความสามารถในการทีจะปฏิบติั เพอืใหบ้รรลุความตอ้งการของเราได ้

 Mishra (1996) ไดใ้หค้วามหมายความไวว้างใจว่า เป็นความเต็มใจของบุคคลทีมีความ
มนัคงต่อบุคคลอืน โดยมีความเชือวา่บุคคลนนัเป็นบุคคลทีมีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความ
สนใจห่วงใยและมีความน่าเชือถือ 

 McAllister (1995) ไดส้รุปความหมายของความไวว้างใจระหว่างบุคคลว่า เป็นระดบัที
ทาํให้บุคคลรู้สึกวางใจ และเต็มใจทีจะกระทาํให้กับอีกคนหนึง โดยตงัอยูบ่นพืนฐานของคาํพูด  

การกระทาํ และการตดัสินใจของอีกคนหนึง 

  Mayer, Davis and Schoorman (1995) ไดใ้หค้วามหมายความไวว้างใจว่า เป็นความเต็ม
ใจทีจะยอมรับความเสียงในการกระทาํของอีกฝ่าย บนพืนฐานของความคาดหวงัว่าผูน้ันจะกระทาํ
ในสิงทีเป็นผลดีต่อเรา โดยทีไม่ไดค้าํนึงถึงการติดตามหรือควบคุม   

 Fairholm (1994) ไดใ้หค้วามหมายความไวว้างใจว่า ความไวว้างใจเป็นความสัมพนัธ์ที
มีความเสียง แต่เป็นสิงจาํเป็น เมือเรามีความไวว้างใจในตวับุคคล เหตุการณ์ หรือสิงของ แสดงว่า
เราเชือในความเชือถือได้ของบุคคล เหตุการณ์ หรือสิงของนันๆเมือมีความไวว้างใจผูอื้นเกิดขึน   

เราจะปฏิบติัต่อบุคคลนันด้วยความเชือมัน แม้ว่าจะไม่มีขอ้มูลทีจาํเป็นเกียวกบับุคคลนันๆ อยา่ง
ครบถว้น 

 Cook & Wall (1980) ไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจว่า การทีบุคคลยนิดีหรือเต็ม
ใจทีจะกระทาํใหก้บับุคคลอืนดว้ยเจตนาหรือความตงัใจทีดี ซึงเป็นผลจากความมนัใจในคาํพูดหรือ 

การกระทาํของบุคคลนนั 

 Golembiewski and McConkie (1975, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 20) 

นิยามความหมายความไวว้างใจว่าความไวว้างใจแสดงถึงความพึงพาอาศยักนัหรือความมนัใจใน
บางสถานการณ์ ความไวว้างใจสะทอ้นใหเ้ห็นความคาดหวงัผลลพัธ์ทางบวก ความไวว้างใจแสดง
ให้เห็นถึงความเสียงบางประการต่อความคาดหวงัของสิงทีจะไดรั้บและความไวว้างใจแสดงถึง
ระดบัความไม่แน่นอนต่อผลลพัธ ์
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  Rotter (1971, อา้งถึงในอุชุมพร แกว้ขุนทด 2550) ไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจ
วา่ เป็นความคาดหวงัของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อคาํพดู คาํสญัญาทงัทีเป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอืนวา่เชือถือได ้

 จากความหมายดังก ล่าวข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  ความไว้วางใจ  หมายถึง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทีเกิดจากความรู้สึก ความเชือมันของบุคคลทีมีต่อบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล  ว่า เป็นผู ้ที มี คุณธรรมจริยธรรม  สามารถพยากรณ์ได้ มีความเมตตาต่อผู ้อืน  และมี
ความสามารถในการพงึพาอาศยัได ้ทีแสดงออกถึงความคาดหวงัในคาํพูดและการกระทาํ รวมถึงการ
ตดัสินใจ ในผูอื้นทีมีผลกระทบกบัตนเอง 
   แนวคิดของความไว้วางใจ  ปีค.ศ.1990 ทฤษฏีองค์การให้ความสนใจศึกษาความ
ไวว้างใจและใหค้วามสาํคญัทีเพมิขึน เนืองจากการเปลียนพาราไดมจ์ากองคก์ารแบบดงัเดิม ทงัสาย
การบงัคบับญัชาทีแบนราบจนถึงการลดผูบ้ริหารระดบักลาง และความร่วมมือระหว่างบุคคลและ
ทีมงานในองคก์ารจึงกลายเป็นสิงสาํคญั (Jones&George 1998, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 

2552 : 14) การศึกษาวิจยัให้ความรู้อยา่งกวา้งขวางว่าความไวว้างใจสามารถนาํไปสู่พฤติกรรมความ
ร่วมมือระหว่างบุคคล กลุ่มและองคก์าร (Jones&George 1998, Mayer et al. 1995 and McAllister 1995, 

อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 15) องคก์ารร่วมสมยัยงัคน้หาหนทางใหม่ทีส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างบุคคลและกลุ่มการทาํงานไปถึงทีมงานองค์การแนวราบและรูปแบบอืนของ
องคก์ารรือปรับระบบทีกระจายอาํนาจหน้าทีการตดัสินใจ เพือเพิมผลงานและประสิทธิภาพของ
องคก์าร  

  ความไวว้างใจเป็นแนวคิดหลายมิติ (Multidimensional Approach) Lewicki and Bunker 

(1996)    ไดอ้ธิบายแนวคิดความไวว้างใจวา่ ความไวว้างใจเป็นแนวคิดทีมีความแตกต่างกนั ทงัทางดา้น
สงัคม จิตวทิยา การเมือง เศรษฐกิจ มนุษยว์ทิยา ประวติัศาสตร์ และชีววทิยาสงัคม ซึงความแตกต่าง
ของมุมมองเหล่านีสามารถรวบรวมออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี คือ  

1. มุมมองของนักทฤษฎีบุคลิกภาพ (The views of personality theorists) เป็นมุมมองที
มุ่งเนน้ถึงความแตกต่างทางบุคลิกภาพส่วนบุคคลทีมีความพร้อมต่อความไวว้างใจ ซึงความพร้อม
ต่อความไวว้างใจนนัจะถูกสร้างและพฒันาขึนมาจากบริบททางสงัคม ความไวว้างใจในแนวคิดของ
นกัทฤษฎีบุคลิกภาพ จึงเป็นแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัความเชือ ความคาดหวงั หรือความรู้สึกทีหยงัถึง
รากลึกในลกัษณะของบุคลิกภาพซึงก่อเกิดจากการพฒันาดา้นจิตสงัคมของบุคคลในวยัทารก 

2. มุมมองของนักสังคมวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์ (The view of sociologists and 

ecomists) เป็นมุมมองทีมุ่งเน้นว่าความไวว้างใจเป็นปรากฏการณ์หนึงทีเกิดขึนในองคก์ารหรือ
สถาบนั (Institutional phenomenon) ดงันัน ความไวว้างใจจึงเป็นแนวคิดทีเป็นทงัปรากฏการณ์ที
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เกิดขึนภายในและระหว่างองค์การ และเป็นความไวว้างใจของบุคคลในสถาบนัหรือองค์การ
เหล่านนั 

3. มุมมองของนักจิตวิทยาสังคม (The view of social psychologists) เป็นมุมมองที
มุ่งเน้นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ซึงก่อให้เกิดการสร้างหรือทาํลายความไวว้างใจในระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดงันนั ความหมายของความไวว้างใจในมุมมองของนักจิตวิทยาสังคมจึงเป็น
ความคาดหวงั และเป็นส่วนประกอบในบริบททีช่วยเสริมสร้าง หรือ ยบัยงัการพฒันาและคงไวซึ้ง
ความไวว้างใจ 

ส่วน Gillespie&Mann (2004, อา้งถึงใน เฉลิมชัย กิตติศกัดินาวิน 2552 : 14) กล่าวว่า 
ความไวว้างใจอยู่บนพืนฐานของอารมณ์ความรู้สึก (affective-based trust)เกียวขอ้งกับบทบาท
สําคญัของอารมณ์ในกระบวนการความไวว้างใจ ความไวว้างใจบนพืนฐานความรู้ความเขา้ใจ
(cognitive- based trust) เป็นความเชือในคุณลกัษณะทีน่าไวว้างใจต่อบุคคลอืนและความไวว้างใจ
บนพืนฐานของพฤติกรรม (behavioral- based trust) เป็นความเชือมันผูอื้นและการเปิดเผยขอ้มูลไปยงั
บุคคลอืนและ McAllister (1995) อธิบายว่าความไวว้างใจเป็นสภาวะทางจิตวิทยาและจาํแนกความ
ไวว้างใจออกเป็น ความไวว้างใจทีมีพนืฐานมาจาก 2 ประการ คือ ความไวว้างใจมีพืนฐานมาจาการ
รับรู้ (Cognition-based trust) หมายถึง การรับรู้ว่าบุคคลทีไวว้างใจกระทาํในสิงทีน่านับถือ ภายใต้
สถานการณ์หนึง และพิจารณาเลือกในสิงทีเป็นเหตุผลทีดี และ ความไวว้างใจมีพืนฐานเกียวกับ
อารมณ์และความรู้สึก (Affective-based trust) หมายถึง ความผูกพนัทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล 

โดยบุคคลทีจะทาํให้เกิดอารมณ์ ความไวว้างใจในความสัมพนัธ์นนัจะแสดงออกซึงการดูแลและ
การเอาใจใส่อยา่งแทจ้ริงทีจะใหส้วสัดิการแก่หุน้ส่วนมีความเชือในคุณสมบติัทีดีทีน่าสรรเสริญ และ
เชือวา่ความรู้สึกเหล่านีจะไดรั้บการตอบแทน 

นอกจากนี Johns (1996, อา้งถึงใน นลินี เนตรยงั 2549 : 16) ไดอ้ธิบายว่าแนวคิดความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความหมายหลากหลายขึนอยูก่บับริบท การนาํไปใช ้ซึง Johns (1996) 

ไดพ้ฒันารูปแบบแนวคิดเกียวกบัความไวว้างใจ ทางดา้นกระบวนการและผลลพัธไ์วด้งันี 
1. ความไวว้างใจเป็นกระบวนการ (Trust as Process) ซึงแสดงให้เห็นระยะยาวเวลาของการเกิด

ความไวว้างใจ โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ  

1.1 การรวบรวมขอ้มูล (Assimilation of Information) ทีเกียวขอ้งกบับุคคลทีไดรั้บ
ความไวว้างใจ (Trustee) ถือเป็นส่วนประกอบของข้อมูลทีสําคญัอันดับแรกในการสร้างความ
ไวว้างใจ คือการรับรู้ความเสียง (Risk) ทีอาจจะเกิดขนึไดรั้บความไวว้างใจ ในการปฏิบติัตามความ
คาดหวงัของผูใ้หค้วามไวว้างใจ (Truster) นอกจากนี ยงัใส่ใจต่อความสามารถ ความเชือถือได ้และ
ประสบการณ์ในอดีตของผูรั้บความไวว้างใจ  
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1.2 การตดัสินใจ (Decision-Making) จะเกียวขอ้งกบักระบวนการรวบรวมขอ้มูล ถา้
ผลของการรวบรวมขอ้มูล ทาํให้ผูใ้ห้ความไวว้างใจเชือว่า ผูท้ีได้รับความไวว้างใจ มีความน่า
ไวว้างใจก็จะนาํไปสู่การสร้างสมัพนัธภาพ 

1.3 สัมพนัธภาพของความไวว้างใจว่าจะยอมทาํตาม และเชือว่าผู ้ได้รับความ
ไวว้างใจจะปฏิบตัิตามทีคาดหวงัไวส้มัพนัธภาพของความไวว้างใจ มีคุณลกัษณะเฉพาะ เป็นพลวตัร
และมีการพฒันาตามธรรมชาติระดบัความไวว้างใจอาจจะมนัคงเป็นเวลานาน เพมิขึนหรือลดลง 

1.4 ผลทีตามมาของความไวว้างใจ (Consequences of Trusting) จะมีความเฉพาะ
ขึนอยูก่บับริบทหรือสถานการณ์ อยา่งไรก็ตามแนวคิดของความไวว้างใจจะครอบคลุมถึง 1) การทาํ
ให้ผลประโยชน์ทีคาดหวงัเป็นจริงในระดบัทีสูงกว่า ตาํกว่า หรือเท่ากนั 2) ผลทีเกิดขึนโดยไม่ได้
คาดการณ์ไวล่้วงหนา้ 3) ความมนัคง หมายถึง การเพมิขึนหรือลดลงของระดบัความไวว้างใจ ผลที
ตามมาของสัมพนัธภาพทีต่อเนือง และจะมีการประเมินยอ้นกลบัเขา้ระยะแรกของกระบวนการ
สร้างสมัพนัธภาพอีกครัง 

2. ความไวว้างใจเป็นผลลพัธ ์(Trust as Outcome) ความไวว้างใจทีเป็นกระบวนการจะเป็น
ลาํดับการเกิดความไวว้างใจ และการประเมินยอ้นกลับ ส่วนความไวว้างใจทีเป็นผลลัพธ์เป็น
สถานการณ์ทีเกิดขึนในกระบวนการเกิดความไวว้างใจ โดยให้ความสาํคญักบัเวลา ซึงอาจเป็นลกัษณะ
คงที แตกสลายง่าย และเกิดขึนชวัครู่ 

นกัวจิยัจาํนวนมากไดพ้สูิจน์วา่การปลูกฝังพฤติกรรมความร่วมมือนาํไปสู่ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและฝังการกระทาํระหว่างบุคคลในทีมงานจนกลายเป็นรากฐานของความสามารถ 

ในการแข่งขนัขององคก์าร อยา่งไรก็ตาม Mcknight, Cummings and Chervany (2006, อา้งถึงใน
เฉลิมชัย กิตติศกัดินาวิน 2552 : 15) เสนอว่าขนัแรกของความไวว้างใจเป็นความสัมพนัธ์ใหม่
ภายในองค์การทีได้รับอิทธิพลจากความประสงค์ของผูใ้ห้ความไวว้างใจ ในความไวว้างใจ  

(trustor’s disposition to trust) กระบวนการความรู้ความเขา้ใจ (cognitive process) ความเชือใน
ความไวว้างใจ (trusting belief) และเจตนารมณ์แห่งความไวว้างใจ (trust intention) การเริมตน้
ความไว้วางใจเป็นการได้รับอิทธิพลโดยโครงสร้างความไว้วางใจบนพืนฐานของสถาบัน         

ความเชือมนัในโครงสร้างและความเชือในสภาวะปกติ ดงันัน ความสาํเร็จของผลงานเกิดจากการ
ความไวว้างใจ ทีเพมิพนูความสามารถขององคก์ารนาํไปสู่การเพมิคุณค่า โดยทีมงาน ความร่วมมือ
และการพฒันา ในการเพิมสมรรถนะภาพองคก์าร (Jones&George1998, อ้างถึงใน เฉลิมชยั กิตติ
ศกัดินาวนิ 2552 : 15) 
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เฉลิมชัย กิตติศักดินาวิน (2552)ได้สรุปแนวคิดของความไวว้างใจโดยศึกษาปัจจัยของ          

ความไวว้างใจใน 2 มิติ ดงันี 

  1. ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาประกอบดว้ย 
1.1 การยดึถือหลกัคุณธรรม (Integrity) หมายถึง ผูท้ีถูกไวว้างใจมีความซือสัตยแ์ละ

เปิดเผย รักษาสัญญาในสิงทีผูถู้กไวว้างใจพูดต่อผูท้ีไวว้างใจ รวมถึงเป็นผูท้ีมีความยุติธรรมและ       

มีจริยธรรมสูง 
1.2 ความเมตตากรุณา (Benevolence) หมายถึง ผูถู้กไวว้างใจให้การสนับสนุนผู ้

ไวว้างใจ เลียงจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และแสดงความเอาใจใส่ช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจผู ้
ทีไวว้างใจโดยไม่หวงัสิงตอบแทน 

1.3 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ผูท้ีถูกไวว้างใจมีความสามารถในดา้นความรู้
และทกัษะในการทาํงานทีเชียวชาญเหนือกว่าบุคคลอืนรวมถึงมีความสามารถในการตดัสินใจและ
แกปั้ญหาในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4 ความสามารถพยากรณ์ได ้(Predictability) หมายถึง ผูท้ีถูกไวว้างใจกระทาํตนให้
มีความคงเส้นคงวาสมาํเสมอในพฤติกรรม มีการปฏิบติักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในมาตรฐานเดียวกนัและ
ปฏิบตัิตามคาํพดูเสมอ 

  2. ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในองคก์ารประกอบดว้ย 

2.1 ความยตุิธรรมในระบบ (Systemic justice) หมายถึง การรับรู้ของผูไ้วว้างใจว่า
ระบบภายในองค์การมีความโปร่งใส ไม่มีอคติ บุคลากรทุกคนไดรั้บการปฏิบติัในภายใตม้าตรฐาน
เดียวกนัทีองคก์ารกาํหนดขึน 

2.2 ความยุติธรรมในการปฏิบตัิ (Procedural justice) หมายถึง การรับรู้ของผู ้
ไวว้างใจวา่องคก์ารมีวธีิการ กลไกหรือกระบวนการต่างๆทีใชใ้นการกาํหนดผลตอบแทนใหมี้ความ
ยตุิธรรม บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบกระบวนการตดัสินใจได้ 

2.3 ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา (Supervisory trust) หมายถึง การรับรู้ของผู ้
ไวว้างใจวา่ผูบ้งัคบับญัชาของตนเองสามารถพงึพาได ้มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน มีความเอา
ใจใส่บุคลากรและมีการปฏิบติัต่อผูอื้นอยา่งมีคุณธรรมและยติุธรรม 

2.4 ความยุติธรรมในการแบ่งปัน (Distributive justice) หมายถึง การรับรู้ของผู ้
ไวว้างใจว่าผลตอบแทนทีได้รับจากองค์การเป็นการตอบแทนทีเหมาะสมเมือเทียบกับสิงทีผู ้
ไวว้างใจไดป้ฏิบติังานใหก้บัองคก์าร 

2.5 ความยตุิธรรมในปฏิสมัพนัธ์ (Interactional justice) หมายถึง การรับรู้ของผูไ้วว้างใจ
วา่ผูบ้งัคบับญัชามีความยติุธรรมในการสือสารใหข้อ้มูลในการตดัสินใจและใหเ้กียรติบุคลากร 
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2.6 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง การรับรู้ของผูไ้วว้างใจว่าผูบ้งัคบับญัชามี
ความสามารถในด้านความรู้และทกัษะในการทาํงานทีเชียวชาญรวมถึงมีความสามารถในการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  Robbins (2000) ได้สรุปแนวคิดของความไวว้างใจ โดยมีองค์ประกอบของความ
ไวว้างใจ 5 ประการไดแ้ก่ 
  1. ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั (Integrity) หมายถึง ความซือสตัยแ์ละการพดูเกียวกบั
ความจริง 

2. ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความรู้และทกัษะทางความคิด และการสือสาร
ระหวา่งบุคคล 

3. ความคงเส้นคงวา (Consistency) หมายถึง การพึงพาอาศยัได้ การเป็นผูว้างใจได้
ความสามารถคาดคะเนและความสามารถในการใชว้จิารณญาณไดดี้  

4. ความจงรักภกัดี (Loyalty) หมายถึง ความเต็มใจทีจะปกป้องและรักษาหน้าทีเพือ
บุคคลอืน 

5. การเปิดเผย (Openness) หมายถึง ความเต็มใจทีจะแลกเปลียนความคิดและข่าวสารขอ้มูล
อยา่งเตม็ที 

Reynolds (1997) ไดเ้สนอแนวคิดความไวว้างใจไวว้า่ความไวว้างใจจะประกอบไปดว้ย
หลัก 4 ประการทีเป็นหัวใจของความไวว้างใจ ซึงหากเกิดขึนในองค์การใดจะก่อให้เกิดการ
ดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพสูง ซึงความไวว้างใจมีองคป์ระกอบดงันี  

1. ความสามารถ (Ability)  หมายถึง ความรู้ความชาํนาญพิเศษของผูน้ําในการทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความเปิดเผย (Openness) หมายถึง ความมนัใจของบุคคลในตวัผูน้าํว่าเป็นผูมี้ความ
เปิดเผยมีความซือสตัย ์และความจริงใจต่ออืน 

 3. ความน่าเชือถือ  (Reliability)  หมายถึง  ผูน้าํต ้องปฏิบ ัติในสิงทีพูดและการ
รักษาสัญญาต่อผูอื้น 

 4. ความเสมอภาค (Equality) หมายถึง การให้ความสนใจและความห่วงใยผูอื้นดว้ย             

ความยตุิธรรม 
  Shaw (1997) ได้เสนอองค์ประกอบความไวว้างใจไวว้่ามีปัจจยัทีส่งผลต่อการความ
ไวว้างใจในองคก์าร และเป็นตวับ่งชีวา่มีความไวว้างใจเกิดขึนไว ้3 ประการ ไดแ้ก่  

 1. ความสาํเร็จในผลงาน (Achieving Results) เป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัทีสุด ใน
การไดม้าซึงความไวว้างใจ ในการทาํกิจกรรมใดๆก็ตามลว้นตอ้งการผลลพัธ์ทีมีประสิทธิผลตามที
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กาํหนดเป้าหมายไว ้หากผูน้าํทีสามารถนาํทีมงาน หรือองคก์ารให้บรรลุเป้าหมาย หรือมีผลลพัธ์
ในทางทีดีได ้ยอ่มเป็นทีไวว้างใจของลูกน้อง ผูน้าํทีขาดความสามารถในการปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายของทีมงาน  หรือองค์การ ย่อมทําให้ลูกน้องมีความคลางแคลงใจ ไม่มันใจใน
ความสามารถของผูน้าํ ดงันันความสามารถของผูน้าํในการทีจะผลิตผลลพัธ์ให้แก่หน่วยงาน หรือ
องคก์าร จึงมีความสาํคญัทีสุด 

 2. ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity) หมายถึง ความซือสตัยแ์ละจริงใจ ในการ
รักษาคาํพดูและกระทาํตามคาํพูดของตวัเอง และมีการปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งถูกตอ้งและ
เป็นธรรมในการปฏิบติั เนืองจากความไวว้างใจ จะเกิดขึนไดจ้ากความคาดหวงั ทีจะไดรั้บผลลพัธ์
ในทางบวก จากผูท้ีเราใหค้วามไวว้างใจ การไม่รักษาคาํพูด การกระทาํไม่โปร่งใส คลุมเครือ ยอ่ม
ทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ บุคคลทีเราใหค้วามไวว้างใจอาจไม่มีความสามารถ ไม่มีคุณธรรมหรืออาจมี
เจตนาร้ายแอบแฝงอยู ่
  3. การแสดงความเอาใจใส่ (Demonstrating concern) โดยพืนฐานแลว้ความไวว้างใจจะ
เกิดขึนกบับุคคลทีเอาใจใส่บุคคลรอบขา้ง และใส่ใจในเรืองราวต่างๆของเราโดย เราจะไวว้างใจกบั
บุคคลทีเชือวา่เขาเขา้ใจและเป็นห่วงเป็นใยในขอ้ปัญหาของเรา และเขา้ใจในความตอ้งการ และจะ
กระทาํการต่างๆไปในทิศทางทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเราโดยให้ความใส่ใจในชีวิตความ
เป็นอยูแ่ละไม่ทาํให้เกิดความเสียหาย หรือหวงัผลประโยชน์จากเรา  ซึงปัจจยันีเกียวขอ้งกบัระดบั
ความเชือมนัความไวว้างใจว่าบุคคลอืนจะปฏิบติัในสิงทีสอดคล้อง สนับสนุนต่อเป้าหมายของ
ส่วนรวมเป็นหลกัอีกดว้ย  

Mishra (1996) ไดน้าํเสนอแนวคิดความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาไวว้่าคุณสมบติัของ
ผูน้าํทีทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความไวว้างใจ มีองคป์ระกอบ 4 มิติ ดงันี 

  1. มิติด้านความสามารถ (Competency Dimension) หมายถึง ความสามารถทีเป็น
พนืฐานของความไวว้างใจ บุคคลจะให้ความไวว้างใจผูน้าํดว้ยความเชือว่า ผูน้าํมีความสามารถใน
การทาํงานไดดี้ และมีความสามารถในการตดัสินใจไดถู้กตอ้งเหมาะสม  

  2. มิติดา้นความเปิดเผย (Openness Dimension) หมายถึง การทีบุคคลมีความรู้สึกเชือมนั
และไวว้างใจในตวัผูน้าํวา่เป็นบุคคลทีมีความเปิดเผยต่อบุคลากร และปฏิบติัต่อบุคลากรดว้ยความ
จริงใจซึงการเปิดเผยนันจะตอ้งเปิดเผยความจริงของปัญหาและความสาํเร็จทีไดร้ับ นอกจากนี
บุคลากรยงัตอ้งการ  การประเมินผลการทาํงานอยา่งยุติธรรม ทงัเรืองการปฏิบติังาน ค่าจา้งและ
อนาคตการทาํงาน ดังนันความเปิดเผย และจริงใจของผูน้ําจึงเป็นพืนฐานของการสร้างความ
ไวว้างใจในตวัผูน้ํา โดยผูน้ําจะยินดีรับฟังความคิดเห็นและปัญหา พร้อมนําไปพิจารณาและหา
ขอ้ตกลงร่วมกนั ทงันีผูน้าํจะตอ้งมีพฤติกรรมการแสดงออกให้บุคลากรรับรู้ว่า ผูน้าํมีความเปิดเผย
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และจริงใจ โดยการตงัใจฟังในสิงทีบุคลากรพูด หรือแสดงความคิดเห็น ผูน้าํควรกล่าวคาํชืนชมใน
ขอ้เสนอ และแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของบุคลากร นอกจากนีผูน้าํยงั
ควรเปิดเผยถึงกระทาํและตงัใจของผูน้าํดว้ยเช่นกนั เพราะการเปิดเผยซึงกนัและกนั เป็นพืนฐานของ
ความไวว้างใจ 
  3. มิติดา้นความห่วงใย (Concern Dimension) หมายถึง การทีบุคคลให้ความไวว้างใจว่า 
ผูน้าํจะไม่ฉกฉวยผลประโยชน์อยา่งไม่เป็นธรรมจากบุคลากร แต่จะยดึถือประโยชน์ของบุคลากร
เป็นสําคญั และให้ความสนใจและห่วงใยต่อความผาสุกของบุคลากรเท่าๆกับ ความผาสุกของ
ตนเองนันหมายความว่าผูน้ําจะสนใจและตอบสนองกับความต้องการและปัญหาของบุคลากรใน
องค์การทุกคนอย่างสมําเสมอ ให้การยอมรับซึงกันและกัน ด้วยความเข้าใจและให้คุณค่ากับ
สัมพนัธภาพทีเกิดขึนเหมือนครอบครัวเดียวกัน ซึงทาํให้บุคลากรมีความเชือมนัว่า ผูน้าํจะให้ความ
สนใจและห่วงใยต่อความมนัคงในงาน  
  4. มิติดา้นความเชือถือได ้(Reliability Dimension) หมายถึง บุคลากรคาดหวงัให้ผูน้าํมี
ความสมาํเสมอ ในการพูดและการกระทาํ นันคือ พูดในสิงทีทาํทาํในสิงทีพูด ความไม่สมาํเสมอใน
คาํพดูและการกระทาํของผูน้าํ จะทาํให้ความไวว้างใจในตวัผูน้าํลดลง นอกจากความสมาํเสมอของ
พฤติกรรมแล้ว การตดัสินใจของผูน้ําทีเกียวขอ้งกับสัมพนัธภาพในการทาํงาน ซึงเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง เหตุการณ์ผิดปกติ ปัญหาหรือเหตุการณ์ใน
ชีวติประจาํวนัก็มีผลต่อความไวว้างใจในตวัผูน้าํเช่นกนั เนืองจากเหตุการณ์ผิดปกติทีเกิดขึน บุคคล
หรือผูน้ําอาจมีเจตนาทีจะปิดบงัขอ้มูลสาํคญัไว ้ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ต่อความรู้สึก
ไวว้างใจทีกาํลงัดาํเนินอยู ่อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึนในองคก์าร ทีมีผลกระทบต่อความ
ไว้วางใจผูน้ํามากทีสุด  คือเหตุการณ์ทีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ในการทํางานประจํา  ดังนัน 

พฤติกรรมของผูน้าํทีแสดงออกจึงควรมีความสมาํเสมอแน่นอน เป็นทีน่าเชือถือ  

  Ennis and Towsend (1995, อา้งถึงใน อุชุมพร แกว้ขุนทด 2550 : 20) ไดอ้ธิบายถึงความ
ไวว้างใจระหวา่งผูน้าํและบุคลากร โดยมีองคป์ระกอบทีสามารถทาํใหเ้กิดสมัพนัธภาพระหวา่งกนัได ้ดงันี 

1. การรักษาคาํพูดโดยกระทาํตามทีพูดไว ้(Congruent) เป็นการดูแลรักษาคาํพูดและปฏิบตัิ
ตามทีสญัญาไว ้

2. ความสมาํเสมอ (Consistency) เป็นความน่าเชือถือของบุคคล ความสามารถในการใช้
วจิารณญาณทีดีในสถานการณ์ต่างๆความมนัคงในคาํพดูและการกระทาํ 

3. การดูแล (Caring) เป็นความสนใจเอาใจใส่บุคลากรในองคก์าร บุคลากรจะไวว้างใจ
ในผูน้าํเพราะมีความเชือมนัวา่ผูน้าํสามารถทีจะดูแลเกียวกบัความปลอดภยัในงานของตนได ้

4. ความสามารถ(Ability) เป็นทกัษะความรู้และเทคนิคของผูน้าํในการปฏิบตัิงาน  
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  Mayer, Davis and Schoorman (1995, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 16) ได้
อธิบายแนวคิดความไวว้างใจทีมีอิทธิผลต่อการศึกษาความไวว้างใจอยา่งยงิ โดยเขาเสนอว่าปัจจยัที
ส่งผลต่อความไวว้างใจ (trust factor) หรือทีเรียกว่า คุณลกัษณะทีน่าไวว้างใจของผูบ้งัคบับญัชา 
(trustworthiness) ทีปรากฏบ่อย 3 ปัจจยั คือ  

  1. ความสามารถ (Ability) หมายถึง ทกัษะ ความรู้ และความสามารถพิเศษทีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลมีความสามารถสูงในบางสาขา สามารถทาํให้ผูอื้นไวว้างใจในงานทียากทีเกียวขอ้งกบัสาขา
นนัๆได ้

  2. ความเมตตากรุณา (Benevolence) หมายถึง ความรู้สึกทีดี ทีอยากทาํสิงดีๆ ให้กบัผูท้ี
เราไวว้างใจ 

  3. การยึดหลักคุณธรรม (Integrity) หมายถึง ความเขา้ใจของผูท้ีให้ความไวว้างใจ
ยอมรับต่อบุคคลทีถูกไวว้างใจโดยเชือว่าบุคคลทีถูกไวว้างใจมีจิตสํานึกทีดี มีการกระทาํคงเส้น       

คงวา 
  Johnson and Johnson (1994) ไดเ้สนอองค์ประกอบของความไวว้างใจในองค์การ          

5 ประการ ดงันี 

 1. ความเปิดเผย (Openness) หมายถึง การแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร ความรู้สึก ความคิด 

และปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นทีกลุ่มกาํลงัพิจารณา หรืออภิปราย หรือกาํลงัดาํเนินการอยา่ง
เปิดเผย ตรงไปตรงมา 
 2. การแบ่งปัน (Sharing) หมายถึง ความเอือเฟือ แบ่งปันวตัถุดิบ ทรัพยากรในการ
ทาํงานใหก้บัผูร่้วมงาน 

 3. การยอมรับ (Acceptance) หมายถึง การติดต่อสือสารโดยการแสดงออกถึงความ
เคารพในความเป็นบุคคลของผูอื้น ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นของผูอื้น 

 4. การสนับสนุน (Support) หมายถึง การติดต่อสือสาร โดยการแสดงความเชือถือใน
ความสามารถ และศกัยภาพของผูอื้น 

 5. ความร่วมมือ (Cooperative intention) หมายถึง ความร่วมมือกันทาํงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 ระดับความไวว้างใจตามแนวคิดของ  Johnson and Johnson มีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลา ขึนอยู่กับพฤติกรรมไวว้างใจผูอื้น (trusting behavior) และพฤติกรรมความเป็นผู ้
สามารถไวว้างใจได ้(trusting behavior)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

22 
 

  พฤติกรรมการไวว้างใจผูอื้น (Trusting behavior) หมายถึง ความสมคัรใจทีจะเผชิญหน้า
กบัความเสียงจากการกระทาํของบุคคลอืน ซึงผลทีเกิดขึนอาจเป็นไดท้งัผลดี หรือผลเสีย พฤติกรรม
การไวว้างใจผูอื้นจะ ครอบคลุมถึง การเปิดเผย การยอมรับและการสนับสนุน 

 พฤติกรรมความเป็นผูส้ามารถไวว้างใจได้ (Trustworthy behavior) หมายถึง การ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู ้อืน ในทางทีเอือประโยชน์  หรือเกิดผลดีต่อบุคคลนันๆ 

พฤติกรรมความเป็นผูส้ามารถไวว้างใจได ้ครอบคลุมถึงการยอมรับ การแบ่งปัน การสนับสนุนและ
ความร่วมมือ 

 Zucker (1986) เสนอความไวว้างใจในองคก์ารวา่ ความไวว้างใจอยูใ่นรูปของโครงสร้าง
ทางสังคม เป็นกลุ่มของความหวงัทางสังคมทีถูกแบ่งปันจากการแลกเปลียนทางเศรษฐกิจ ความ
ไวว้างใจเป็นผลจาก 3 แหล่งคือ                

  1. ความไวว้างใจบนพนืฐานของกระบวนการ วา่ถูกเชือมโยงจาการบนัทึกการปฏิบตัิใน
อดีต เป็นการแลกเปลียนทางประวตัิศาสตร์ทีถูกรู้และนบัถือ  

 2 . ความไวว้างใจบนพืนฐานของบุคคล คือความไวว้างใจทีถูกเชือมโยงจากความคลา้ยคลึง
ระหวา่งบุคคล  

 3. ความไวว้างใจบนพืนฐานของสถาบนั คือ ความเชือมโยงจากการทาํงานทีเป็น
ทางการ ดงัเช่น ความเป็นมืออาชีพ ความไวว้างใจในองคก์ารเกียวพนักบัความไวว้างใจระหว่าง
หน่วยงานในองคก์าร ทงัเพอืนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระบบองคก์ารกลุ่มงานและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง อาจจะรวมถึงความไวว้างใจระหว่างองค์การหรือผสมผสานในหลายดา้นของ
องคก์าร องคป์ระกอบของความไวว้างใจนีอาจจะเป็นตวัแทนของความสมัพนัธ์แต่ไม่ใช่โครงสร้าง
ทีชัดเจนอาจจะมีความเป็นไปไดท้ีบุคคลอาจจะแสดงความไวว้างใจหนึงด้านหรือหลายด้านแต่
ไม่ใช่ทงัหมด 

  Luhmann (1979) เสนอแนวคิดความไวว้างใจทีเป็นทียอมรับอยา่งกวา้งขวางถึง รูปแบบ
ความไวว้างใจ คือ ความไวว้างใจระหว่างบุคคล (Interpersonal trust) เป็นความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในระบบ (system trust) เป็นความไวว้างใจในองค์การโดยภาพรวม 

ทฤษฎีของเขามองว่า ความไวว้างใจเป็นตวัแทนของระดบัความมนัใจของบุคคลหนึงทีมีต่อผูอื้นใน
การกระทาํทีเป็นธรรม มีจริยธรรมและสามารถพยากรณ์ได ้ผลงานของ Luhmann ให้ความสาํคญั
กบัความไวว้างใจในองคก์าร (Organizational trust) เป็นระบบขององคก์ารทีแสดงถึงการยอมรับ
คุณค่าและเป้าหมายองคก์าร รวมถึงความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ทีจะอยูร่่วมกบัองค์การ Luhmann 

จาํแนกความไวว้างใจของบุคคลออกจากความไวว้างใจในองคก์าร แมว้า่เขาเสนอว่า ความไวว้างใจ
ก่อเกิดภายในกรอบของการปฏิสมัพนัธท์ีไดรั้บอิทธิพลทงัจากบุคคลและระบบสังคม Luhmann ได้
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จาํแนกความไวว้างใจออกเป็น ความไวว้างใจระหว่างบุคคล (วดัประเมินความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา) และความไวว้างใจในระบบ (ความไวว้างใจในองคก์าร) เป็นการวดัประเมินความ
แตกต่างของความไวว้างใจในองคก์ารและความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ซึงจะสามารถอธิบาย
ลกัษณะความแตกต่าง ของการรับรู้ของพนกังานต่อความไวว้างใจไดอ้ยา่งครอบคลุม 

  Fox (1974, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 14) กล่าวว่า ความไวว้างใจใน
องคก์ารมีรูปแบบทีแตกต่างในความสมัพนัธข์องความไวว้างใจอยูใ่นทุกองคก์าร องคก์ารทีประสบ
ความสาํเร็จมีการสร้างรากฐานทีประกอบดว้ยความไวว้างใจแนวขวาง เป็นความสัมพนัธ์ของความ
ไวว้างใจระหว่างผูท้ีเท่าเทียมหรือในระดับเดียวกนั รูปแบบทีสอง คือความไวว้างใจแนวตงั เป็น
ความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจระหว่างผูบ้งัคบับญัชากับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจ
ภายนอก เป็นความสมัพนัธข์องความไวว้างใจระหวา่งองคก์ารกบัลูกคา้หรือซบัพลายเออร์  

  การศึกษาแนวคิดความไวว้างใจทีผ่านมาส่วนมากจะศึกษาใน 2 มิติ  คือ ความไวว้างใจ
ระหว่างบุคคลและความไวว้างใจในระบบ โดย Luhmann (1979) เห็นว่า ความไวว้างใจระหว่าง
บุคคล สามารถประเมินไดจ้ากความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และความไวว้างใจในระบบ สามารถ
ประเมินไดจ้ากความไวว้างใจในองคก์าร ซึงเป็นการประเมินความแตกต่างของความไวว้างใจใน
องคก์ารและความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา โดยในการศึกษาความไวว้างใจทงั 2 มิตินันจะสามารถ
ทีจะอธิบายลกัษณะความแตกต่างของการรับรู้ของบุคลากรในองคก์ารต่อความไวว้างใจไดอ้ยา่ง
ครอบคลุม และในการศึกษาความไวว้างใจทงั 2 มิติ ถือเป็นปัจจยัในการส่งเสริมใหเ้กิดสมัพนัธภาพ
ทีดีต่อกนัในองคก์าร การมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งเสมอภาค ระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชา 
ยอ่มส่งผลถึงความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ซึงมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในองคก์าร ทีถือเป็น
แก่นของสัมพนัธภาพทงัหลายทีช่วยยดึเหนียวบุคคลให้อยูร่่วมกนั ด้วยความรู้สึกมนัคงปลอดภยั 

บรรยากาศของความไวว้างใจทีเกิดขึนระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานจะ
ทาํใหทุ้กคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการทาํงานเพือบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ จากการทบทวนวรรณกรรมเรืองความไวว้างใจทีผ่านมา  พบว่า ความไว้วางใจใน
ผูบ้งัคบับญัชากบัความไวว้างใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์กนั จากการศึกษาของ Bernthal (1995, 

อ้างถึงใน เฉลิมชัย กิตติศกัดินาวิน 2552 : 26) ได้ทาํการสํารวจความไวว้างใจระหว่างบุคคล          

ในองค์การ พบว่า  ความไว้วางใจในผู ้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์               

ความไวว้างใจในองคก์ารได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chiaburu and Marinova (2006, อา้งถึงใน 

เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 :27) ทาํการศึกษาองคก์ารในสหรัฐอเมริกา พบว่า ความไวว้างใจใน
ผูบ้ ังคับบัญชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความไวว้างใจในองค์การและการศึกษาเรืองความ
ไวว้างใจในองค์การของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ องค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและ
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ภาคเอกชนของ เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน (2552) พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีอิทธิพลต่อ
ความไวว้างใจในองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินในเวลส์ พบวา่ 
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองคก์าร  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างกนั 

(Gould-Williams 2003, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 27) 

  ความสําคญัของความไว้วางใจ ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

ทาํใหอ้งคก์ารต่างๆตอ้งช่วงชิงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพือความอยูร่อดขององคก์าร ซึงการ
ดาํรงอยูข่ององคก์ารตอ้งประกอบดว้ยสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในองคก์ารทีเขม้แข็งอนัจะส่งผล
ใหเ้กิดร่วมมือร่วมใจในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายในทุกระดบั และในโครงสร้างทางการบริหาร
ในปัจจุบนัมกัจะเป็นโครงสร้างในลกัษณะแบนราบ เพือความคล่องตวัทางการจดัการและสะดวก
รวดเร็วต่อการปรับเปลียนให้เขา้กบัสถานการณ์ ทาํให้ในปัจจุบนัการทาํงานต่างๆภายในองคก์าร
ตอ้งมีการทาํงานเป็นทีมและมีแนวโนม้มีการพงึพาอาศยักนัมากขึนแต่ในขณะเดียวกนั องคก์ารก็มี
ความหลากหลายในองคป์ระกอบของการทาํงานมากขึนไปดว้ย (เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 15)  

  ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในการปฏิบติังานภายในองคก์ารตอ้งมีความไวว้างใจเป็น
ปัจจัยพืนฐาน ทีทาํให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันของสมาชิกในองค์การ(Whitener, Brodt,  

Korsgaard and Werner, 1998 : 107) ซึง Shaw (1997) เห็นสอดคลอ้งว่า ความไวว้างใจเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทีมาจากความร่วมมือเป็นพนืฐาน และความไวว้างใจยงัเป็นส่วนผสมในชีวิตขององคก์าร 

กล่าวคือ เป็นเหมือนนาํมนัที คอยหล่อลืนชะลอการฝืดของชินส่วนต่างๆและเป็นตวัเชือมส่วนที
แตกต่างกนั เขา้ไวด้้วยกันเป็นตวัเร่งให้การกระทาํสะดวกมากยงิขึน Luhmann (1979) ไดส้รุปว่า 
ความไวว้างใจเป็นปัจจยัทีส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในเครือข่ายและสามารถปรับตัวได้ ใน
รูปแบบต่างๆ ขององคก์าร สามารถบริหารภาวะวกิฤติลดความขดัแยง้และลดตน้ทุนได ้ 

  ความไวว้างใจในองค์การยงัมีผลต่อความสัมพนัธ์กับปัจจัยอืนทีส่งผลสําเร็จของ
องคก์ารโดยความไวว้างใจจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ซึงสอดคลอ้งกบั Mishra & 

Morrissey (1990) เห็นว่าความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน และการ
ติดต่อสือสารทีมีประสิทธิภาพอีกดว้ย เช่นเดียวกบันักวิชาการหลายท่านทีกล่าวถึงผลของความ
ไวว้างใจว่า ความไวว้างใจส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน การเป็นพนักงานทีดีขององคก์าร ความ
ผูกพนักบัองคก์าร การลาออกจากองคก์ารและผลการปฏิบตัิงาน (Flaherty & Pappas 2000 ) นอกจากนี 

Dirks & Ferrin  (2002)  ศึกษางานวิจยั ความไวว้างใจโดยวิธี Meta-Analysis พบว่า ผลของความ
ไวว้างใจส่งผลต่อทศันคติ ประกอบดว้ยความพึงพอใจในงาน ความผูกพนักบัองคก์าร ความเชือใน
สารสนเทศและการลาออกทีลดลง    การเป็นพนักงานทีดี และผลการปฏิบตัิงาน นอกจากนีและ Gilbert 

and Tang (1998, อ้างถึงใน ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร 2545 : 35) ได้กล่าวว่า ความไวว้างใจถือเป็น
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เครืองมือสาํคญัในการพยากรณ์ความพงึพอใจต่อการบริหารจดัการ และความผูกพนัในองคก์ารได้
ดว้ย และการเพมิขึนของความไวว้างใจภายในองคก์ารจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ทีมีประสิทธิผลทางบวก
ต่อองคก์าร และเมือไม่นานมานีความไวว้างใจไดรั้บความสนใจมากขึนจากปัจจยัต่างๆ คือ 
  1. การเปลียนแปลงและความไม่มนัคง ทาํใหอ้งคก์ารไม่สามารถรับประกนัความมนัคง
ของงานในระยะยาว ความไวว้างใจจึงมีความสําคญัมากในสภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลง         

ซึงบุคคลอาจตอ้งเปลียนไปมีความสัมพนัธ์กับบุคคลอืน ซึงระดับของความไวว้างใจ จะเป็น
ตวักาํหนดสมัพนัธด์งักล่าว สอดคลอ้งกบั Fairholm (1994) เห็นวา่ความไวว้างใจเป็นความสัมพนัธ์
ทีมีความเสียง แต่เป็นสิงจาํเป็น เมือมีความไวว้างใจในตวับุคคลเกิดขึน แสดงว่าเราเชือ ในความ
เชือถือไดข้องบุคคลนันๆเราจะปฏิบติัต่อบุคคลนันดว้ยความเชือมนั แมว้่าจะไม่มีขอ้มูลทีจาํเป็น
เกียวกบับุคคลนนัๆอยา่งครบถว้น 

2. องคก์ารตอ้งการความภกัดีของพนกังานและความผูกพนัเพิมมากขึน เนืองจากความ
ไว้วางใจภายในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในองค์การในระดับสูง              

ความไวว้างใจจึงเป็นปัจจยัสาํคญั เพราะการทีบุคคลมีความผกูพนัในองคก์ารนัน จะเป็นตวักาํหนดให้
องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายและการในการรักษาสมาชิกในองคก์ารใหค้งอยูก่บัองคก์าร  

นอกจากนีความไวว้างใจถือเป็นขอ้สัญญาทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ เป็นขอ้ตกลงที
ไม่ไดมี้การเขียนถึงสิงทีผูบ้ริหารหรือองคก์าร ไม่ไดมี้การคาดหวงัจากบุคลากรและสิงทีบุคลากร
คาดหวงัจากผูบ้ริหารหรือองค์การ ในแง่คิดของบุคลากร ขอ้สัญญาทางจิตวิทยา คือการรับรู้ของ
บุคลากรทีคิดวา่พวกเขาจะไดรั้บสิทธิ ซึงเป็นผลมาจากขอ้สญัญาทีองคก์ารให้ไวก้บัเขา ดงันัน หาก
ความไวว้างใจอยูใ่นระดบัตาํ บุคลากรมีแนวโน้มที จะหลีกเลียงการเผชิญความเสียงทาํให้มีการ
เรียกร้องมากขึน หากมีสงัคมแบบนีบุคลากรในองคก์ารจะตอ้งเร่งสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กนั
ไว ้จะทาํใหโ้อกาสทีจะไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญาน้อยลง เนืองจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญาทาํให้
เกิดผลในทางลบ เช่น มีความตงัใจน้อยลงในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย (Robbins 2005, อา้งถึง
ใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 16)   

  หากความไวว้างใจทีอยูใ่นระดบัตาํหรือหากปราศจากความไวว้างใจภายในองคก์ารเกิด
การสูญเสียทรัพยากรในการบริหารเป็นจาํนวนมาก และองคก์ารก็จะขาดความปรองดอง ความคิด
สร้างสรรคจ์ะนอ้ยลง องคก์ารนนัจะมีกระบวนการตดัสินใจทีไร้ประสิทธิภาพ อตัราการลาออกของ
บุคลากรจะสูง ข่าวลือต่าง  ๆภายในองค์การจะมากไปด้วย Glasser (1997, อา้งถึงใน อุชุมพร แก้วขุนทด 

2550 : 5)  

  จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าความไวว้างใจ มีความสาํคญัใน
หลายมิติและเป็นส่วนประกอบทีจาํเป็นในทุกประเภทในสมัพนัธภ์าพของมนุษยแ์ละความไวว้างใจ
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ยงัเป็นปัจจยัต่อความสาํเร็จของศตวรรษที 21 ทีจะส่งผลต่อรายไดแ้ละกาํไรในทุกระดบัรวมถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารอีกดว้ย (Healey 2007, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 4) 

 

2.   แนวคดิและทฤษฏีทีเกียวข้องกับความพึงพอใจในงาน 

  ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน  
  อภิญญา วงษก์ุหลาบ (2548) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจในการทาํงานไวว้่า เป็น
ความรู้สึกทีดีของบุคคลทีมีต่องานของตน ซึงบุคคลนนัจะมีความพงึพอใจมากหรือน้อยขึนอยูก่บัปัจจยั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  ทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนนัได ้เช่น ค่าจา้ง ความมนัคงในงาน 

โอกาสทีจะไดรั้บความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพนัธ์ทาง
สงัคมเป็นตน้ 

Kendall and Hulin (1969) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความพงึพอใจในการทาํงาน หมายถึง 

ความรู้สึกรวมๆ ระหว่างสิงทีคนงานคาดหวงักบัสิงอืนๆ ทีไดรั้บจาการทาํงาน ความพึงพอใจใน
การทาํงานจึงไม่ใช่ความคาดหวงัเฉพาะเนืองานทีทาํเท่านัน หากยงัรวมถึงเรืองอืนๆ เช่น ความ
ตอ้งการทางจิตใจดว้ย 

Yoder (1968, อา้งถึงใน วรรณรัช บุญสวสัดิ 2553 : 14) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความพึง
พอใจในการทาํงาน คือ ความเตม็ใจทีจะปฏิบตัิงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารบุคคลจะ
มีความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานเมืองานนันให้ผลประโยชน์ตอบแทนทงัทางดา้นวตัถุและ
จิตใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการพนืฐานของตน 

Blum  and  Naylor (1968) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจในการทาํงานเป็น
ทศันคติทีเป็นผลมาจากงานและปัจจยัแวดล้อม  เช่น ค่าจา้ง, สถานภาพ,โอกาสก้าวหน้าในการ
ทาํงาน, ความยตุิธรรมของผูบ้งัคบับญัชา และความเหมาะสมของปริมาณงาน 

Aplewhite (1965, อา้งถึงใน ณรงค ์สุขประเสริฐ 2535 : 13) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความพึง
พอใจในการทาํงาน หมายถึง ความสุขสบายทีไดจ้ากสภาพทีทาํงานความสุขจากการทาํงานร่วมกบั
เพอืนร่วมงานและทศันคติทีดีต่องานและความพอใจเกียวกบัรายได ้

 Morse (1955, อ้างถึงใน รุ่งรัตน์ เหล่ารัศมีวิวฒัน์ 2552 : 29) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความ 

พงึพอใจในการทาํงาน หมายถึง ทุกสิงทีลดความตึงเครียดในการทาํงานของพนักงานให้น้อยลงโดย
อธิบายเพิมเติมว่าความเครียดนันเกิดจากความต้องการหรือความอยากของมนุษยเ์มือมีความ
ตอ้งการจะเกิดการเรียกร้องเมือไดรั้บการตอบสนองความเครียดนันก็จะลดลงหรือหมดไปซึงจะทาํ
ใหเ้กิดความพงึพอใจในการทาํงานได ้
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  การวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายวา่ความพงึพอใจในการทาํงาน คือ ความรู้สึกและ
ทศันคติทีดีในการทาํงานเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในองค์การทีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง เช่น การได้รับการยอมรับนับถือ, ลักษณะงานทีปฏิบตัิ, ความสําเร็จในการ
ทาํงาน, ความก้าวหน้าในวิชาชีพ , ความรับผิดชอบในงาน , ความสัมพนัธ์กับผู ้บังคับบัญชา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน, นโยบายและการบริหารองคก์าร, สภาพการทาํงานและการ
ปกครองบงัคบับญัชา 
  แนวคดิและทฤษฎีเกียวกับความพึงพอใจในการทํางาน 

Glimer & Others (1971, อา้งถึงใน ชนิดา ศรีบวรวิวฒัน์ 2544 : 56) ไดส้รุปปัจจยัของ
ความพงึพอใจในงานวา่มี 10 ประการ คือ  

  1. ความมนัคงปลอดภยั (Security) ไดแ้ก่ ความมนัคงในการทาํงาน การไดท้าํงานตาม
หน้าทีอยา่งเต็มความสามารถ การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนทีมีพืนความรู้น้อย 

หรือขาดความรู้ยอ่มเห็นวา่ความมนัคงปลอดภยัจะมีความสาํคญัสาํหรับเขามาก แต่คนทีมีความรู้สูง
จะเห็นวา่มีความสาํคญัไม่มากนกั  

  2. โอกาสกา้วหน้าในการทาํงาน (Opportunity For Advancement) เช่น การมีโอกาสได้
เลือนตาํแหน่งสูงขึน การมีโอกาสไดรั้บสิงตอบแทนจากความสามารถในการทาํงานของเขา จาก
งานวิจยัหลายเรืองสรุปไดว้่าการไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการงานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน 

เพศชายจะมีความรู้สึกในเรืองนีสูงกวา่เพศหญิง และเมืออายมุากขึนความตอ้งการขอ้นีจะลดลง  

  3. บริษทัและการดาํเนินงาน (Company and Management) ไดแ้ก่ ความพอใจต่อ
สถานทีทาํงาน ชือเสียงขององคก์าร และการดาํเนินงานขององคก์าร ซึงพบว่า คนมีอายมุากจะมี
ความตอ้งการขอ้นีสูงกวา่พวกอายนุอ้ย  

  4. ค่าจา้ง (Wages) จะมีความสาํคญัอยูไ่ม่น้อยในกลุ่มผูท้าํงานในโรงงาน โดยจะเห็น
ความสาํคญัของค่าจา้งมากกวา่ผูท้าํงานในสาํนกังานหรือหน่วยงานของรัฐบาล  

  5. ลกัษณะงานทีทาํ (Intrinsic Aspects of the job) ปัจจยันีย่อมสัมพนัธ์กบัความรู้
ความสามารถของผูป้ฏิบตัิหากไดท้าํงานตามทีถนดั  

  6. การบงัคบับญัชา (Supervision) ผูบ้งัคบับญัชามีส่วนสาํคญัทีจะทาํให้ผูท้าํงานมีความ
พอใจในงานหรือไม่พอใจต่องานได ้ซึงอาจมีผลต่อการขาดงานและลาออกจากงานได ้ 

  7. ลกัษณะทางสังคม (Social Aspects of the job) ถา้งานใดผูป้ฏิบติังานทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นไดอ้ยา่งมีสุขก็จะเกิดความพอใจในงาน  

  8. การติดต่อสือสาร (Communication) ทงัภายในและภายนอกหน่วยงาน การติดต่อ 

สือสารนีมีความสาํคญัมากสาํหรับผูท้ีมีการศึกษาระดบัสูง  
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9. สภาพการทาํงาน (Working Condition) ไดแ้ก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ฯลฯ     

มีงาน วจิยัหลายอยา่งทีแสดงวา่สภาพการทาํงานมีความสาํคญัสาํหรับหญิงมากกวา่ชาย 

10. ประโยชน์เกือกูลต่างๆ (Benefits) เช่น เงินบาํเหน็จตอบแทนเมือออกจากงานการ
บริการดา้นการรักษาพยาบาล สวสัดิการอาหาร ทีอยูอ่าศยัและวนัหยดุ 

  ทฤษฎี ERG (ERG Theory model) 
 Alderfer (1969) ไดพ้ฒันาทฤษฏี ERG Model โดยนาํแนวคิดของมาสโลว ์(Maslow)               

มาปรับปรุงซึงผลการวจิยัของเขาพบวา่ความตอ้งการไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัขนัตามทฤษฎีบทของ     

มาสโลว ์(Maslow) และเขาสามารถสรุปเป็นทฤษฎีความตอ้งการ 3 อยา่งคือ ERG Model โดยแบ่ง
ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 3 ชนิด คือ 

  1. ความตอ้งการเพอืการดาํรงชีพ (Existence needs) เช่นเดียวกบัความตอ้งการขนัที 1-2 

ของ มาสโลว ์(Maslow) คือ ความตอ้งการในเรืองอาหาร ทีพกัอาศยั ฯลฯ 

  2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Relatedness needs) เช่นเดียวกบัความตอ้งการขนัที 3 

ของมาสโลว ์(Maslow) คือความตอ้งการมีส่วนร่วมและการมีเพอืน 

  3. ความตอ้งการการเจริญกา้วหน้า (Growth needs) เช่นเดียวกบัความตอ้งการขนัที 4-5 

ของมาสโลว ์(Maslow) คือ ความตอ้งการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การก้าวขึนเป็นผูมี้อาํนาจ
บารมี ฯลฯ  

 

 
 

ภาพที 2 ทฤษฎีความตอ้งการ ERG Model Alderfer  

 
  ขอ้แตกต่างของเอลเดอร์เฟอร์และมาสโลว ์(Alderfer and Maslow) คือ ความตอ้งการ
ของเอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไม่เกิดขึนเป็นลําดับแต่ขึนอยู่กับความต้องการนันได้รับการ
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ตอบสนอง จนเป็นทีน่าพอใจมากนอ้ย เพยีงใด ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองเป็นทีน่าพอใจ
นอ้ยทีสุด ความตอ้งการนนัก็เป็นทีตอ้งการมากทีสุด เป็นตน้ 

   ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
  Vroom (1964, อา้งถึงใน ธีระยทุธ ปัญญาแกว้ 2543 : 17) ไดก้ล่าวถึง ระดบัผลผลิตของ
บุคคลขึนอยูก่บัแรงผลกัดนั 3 ประการ บุคคลอาจเห็นวา่การเพมิขึนของผลผลิตเป็นสิงทีตอ้งการ ถา้
เป็นไปตามเงือนไขทงั 3 ประการแสดงไดด้งัภาพ 

 

 
 

ภาพที 3 ทฤษฎีความคาดหวงั Vroom  
 
  1. เป้าหมาย(Goals) ของบุคคลนนัคืออะไร เป้าหมายนนัอาจเป็นการเพมิรายไดใ้ห้
สูงขึน ความมนัคงของงาน การยอมรับจากสังคม การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ หรือไดท้าํงานทีน่าสนใจ 

บุคคลมีเป้าหมายทีตอ้งการอยูเ่ป็นจาํนวนมากทีตอ้งการไดรั้บการตอบสนองตามเป้าหมายนนัๆ 

  2. ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์(Outcome) ระหว่างการตอบสนองความพอใจจาก
เป้าหมายและผลผลิตทีสูงขึนเป็นอยา่งไร เช่น บุคลากรคนใดคนหนึงอาจถือว่าการเพิมขึนของ
รายไดเ้ป็นเป้าหมายทีสาํคญั และเขากาํลงัทาํงานทีไดรั้บผลตอบแทนต่อหน่วยของผลผลิต ดงันัน 

เขาจึงมีแรงจูงใจสูงมากต่อการเพมิผลผลิต แต่ในกรณีทีการยอมรับทางดา้นสงัคมจากเพอืนร่วมงาน
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เป็นสิงสําคญั บุคลากรบางคนอาจจะไม่มีความพยายามทีจะเพิมผลผลิตให้สูงกว่าระดับทีกลุ่ม
กาํหนดไว ้

  3. การรับรู้ในความสามารถของเขา (Performance) ว่ามีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อ
ระดบัผลผลิต ถา้บุคลากรเชือว่าการใชค้วามพยายามของเขาจะมีผลกระทบน้อยมากต่อการผลิต 

บุคลากรก็จะมีความพยายามในการทาํงานนอ้ยมาก 

  ตามทฤษฎีของ Vroom นนัปัจจยัทงัสามเป็นตวักาํหนดแรงจูงใจในการผลิตของบุคคล
ทฤษฎีนีจะยาํความแตกต่างระหว่างบุคคลและงาน ดงันันระดบัแรงจูงใจของบุคลากรจะขึนอยูก่บั
แรงผลกัดนัภายในของบุคคลนนั รวมทงัแรงผลกัดนัทีจะเกิดขึนจากสภาวการณ์ของการทาํงานดว้ย 

  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y)  
 McGregor (1960)ไดแ้สดงความเห็นในบทความ The Human Side of Enterprise เพือ
สนับสนุนแนวความคิดของมาสโลว ์(Maslow)โดยให้ทศันะว่าการจูงใจเพือให้คนทาํงานพึงพอใจ
นนัขึนอยูก่บัทศันคติของตวัหนา้งาน ซึงไดแ้ยกทศันะของผูบ้ริหารเป็น 2 พวก  
 พวกที  1 มองว่าโดยพืนฐานแล้ว คนจะมีลักษณะเกียจคร้านและหลีกเลียงความ
รับผิดชอบดังนันจึงมีความจาํเป็นจะตอ้งมีการบงัคบัให้ทาํงานผูบ้ริหารกลุ่มนีจะจูงใจด้วยการ
ควบคุม ตอบแทนดว้ยเงินและคุกคามด้วยการลงโทษ และเรียกว่าทศันคติตามทฤษฎี X จะมอง
เฉพาะความตอ้งการขนั 1-2 ของมาสโลว ์(Maslow) 

 พวกที 2 มองวา่โดยพนืฐานแลว้คนมีความพร้อมทีจะใหค้วามร่วมมือสนับสนุนมีความ
ขยนัหมนัเพียรและมีความรับผิดชอบให้โอกาสก้าวหน้าสมหวงัในชีวิตและเรียกว่ามีทศันคติตาม
ทฤษฎี Y จะมองความตอ้งการขนั 3-4-5 ของมาสโลว ์(Maslow) 

  ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factor Theory)  
  Herzberg and others.(1959 ) ไดศึ้กษาเกียวกบัทศันคติทีมีต่องานของนกัวศิวกรและ นักบญัชี
จาํนวน  228  คน ไดส้รุปว่าความพอใจในงานทีทาํและความไม่พอใจในงานทีทาํ ไม่ไดมี้สาเหตุมา
จาก ปัจจยักลุ่มเดียวกนั แต่จะมีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่มที Herzberg เรียกวา่  สิงทีทาํให้เกิดความ
พอใจ (ปัจจยัจูงใจ)  และสิงทีทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ (ปัจจยัคาํจุน หรือ ปัจจยัอนามยั)  

   ปัจจัยจูงใจ  เป็นปัจจยัทีเกียวกบังานโดยตรงทีเป็นปัจจยัทีทาํให้คนชอบและรักงานทาํให้บุคคล
ในองคก์ารปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยงิขึน 5 ประการคือ  

      1. ความสําเร็จในการทาํงาน (Achievement) หมายถึง การทีบุคคลสามารถแก้ปัญหาต่าง  ๆ

การรู้จกัการป้องกนัปัญหาทีเกิดขึนเมือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจในผลงานและความสาํเร็จ
ของงานนนัอยา่งยงิ  
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     2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่
วา่จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพอืน จากผูม้าขอคาํปรึกษาหรือบุคคลในหน่วยงานการยอมรับนับถืออาจอยู่
ในรูปของการ ยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดีในการให้กาํลงัใจหรือการแสดงออกอืนใดทีทาํให้เห็น
ถึงการยอมรับความสามารถ  

    3. ลกัษณะงานทีปฏิบตัิ (The work itself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานทีตอ้งอาศยั
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหต้อ้งลงมือทาํหรือเป็นงานทีมีลกัษณะทีทาํตงัแต่ตน้จนจบไดโ้ดย
ลาํพงัคนเดียว  

     4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจากการทีไดรั้บ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจรับผิดชอบอยา่งเต็มทีไม่มีการตรวจหรือควบคุม
อยา่งใกลชิ้ด  

    5. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน (Advancement) หมายถึง การเลือนขนัเลือนตาํแหน่ง
ให้สูงขึนของบุคคลในองค์การมีโอกาสได้รับการศึกษาเพือหาความรู้เพิมเติม หรือได้รับการ
ฝึกอบรม  

  ปัจจัยคาํจุนหรือ ปัจจัยอนามัย หมายถึง ปัจจยัทีจะคาํจุน ให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล
ใหมี้อยูต่ลอดเวลา  ถา้ไม่มีหรือมีลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ารจะเกิดการไม่ชอบงานนนั  

ปัจจยัคาํจุนมีดงันี 

 1. เงินเดือนและสวสัดิการ  (Salary and Welfare) หมายถึง เงินเดือนและการเลือนขึน
เงินเดือนในหน่วยงานนันเป็นทีพอใจของบุคคลทีทาํงาน รวมถึงการตอบแทนทีไม่ใช่เงินเดือนที
องคก์ารใหก้บับุคคล  

 2. โอกาสทีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึง การที
บุคคลไดรั้บการแต่งตงั เลือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ทีบุคคลสามารถ
ไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพ  

 3. ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา  ผู ้ใต้บังคับบัญชา เพือนร่วมงาน(Interpersonal 

relation superior, subordinate, peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจาทีแสดงถึง
ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัสามารถ ทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซึงกนัและกนัอยา่งดี 

 4. สถานภาพทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนันเป็นผูท้ียอมรับนับถือของสังคมมี
เกียรติและศกัดิศรี  

    5. นโยบายและการบริหาร  (Company policy and administration) หมายถึง การจดัการ
และการบริหารงานขององคก์าร การติดต่อสือสารภายในองคก์าร  
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 6. สภาพการทาํงาน  (Working conditions) ไดแ้ก่สภาพทางกายของงาน เช่น แสง เสียง 

อากาศ ชวัโมงการสอน รวมทงัลกัษณะสิงแวดลอ้มอืนๆ เช่น อุปกรณ์ เครืองมือต่างๆ    

  7. ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลทีเกิด
จากงานในหน้าทีของเขา เช่น การทีบุคคลตอ้งถูกยา้ยไปทาํงานในทีแห่งใหม่ ซึงหางไกลจาก
ครอบครัวทาํใหเ้ขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกบัการทาํงานในทีแห่งใหม่  

 8. ความมันคงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความมันคงในการ
ทาํงาน และความยงัยนืของอาชีพหรือความมนัคงขององคก์าร  

 9. วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา (Supervision-technical) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน หรือความยตุิธรรมในการบริหาร  

 10. การนิเทศงาน (Supervision) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ แนะนาํ การติดตาม
และการตรวจสอบ การส่งเสริมศกัยภาพส่วนบุคคล และการใชบ้ทบาทการเป็นผูน้าํในการนิเทศ    

  Herzberg (1959) ไดอ้ธิบายปัจจยัทงัสองว่าจะทาํให้คนทาํงานมีความรู้สึกแตกต่างกนั
ปัจจยัอนามยัจะเป็นปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความไม่พอใจขึนกล่าวคือ หากมนุษยไ์ม่ไดรั้บการตอบสนอง
ในปัจจยัอนามยัมนุษยจ์ะเกิดความรู้สึกไม่พอใจหากไดรั้บการตอบสนองในปัจจยัประเภทนีมนุษย์
ก็จะถูกปลดปล่อยจากความรู้สึกไม่พอใจและอยูใ่นสภาพอารมณ์เฉยไม่ยนิดียนิร้ายในฐานของตน  

 ปัจจยัประเภทจูงใจจะเป็นปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความพอใจขึน กล่าวคือ หากมนุษยไ์ม่ไดรั้บ             

การตอบสนองในปัจจยัประเภทนีจะรู้สึกเฉยๆแต่หากไดรั้บการตอบสนอง มนุษยจ์ะเกิดความรู้สึกพอใจ  

 Herzberg (1959) ไดเ้ห็นวา่ความสาํคญัของการจูงใจทีทาํให้คนทาํงานมีความพึงพอใจ
อยู่ทีการตอบสนองขนัสูงของมนุษยแ์ม้ว่าจะจัดองค์ประกอบด้านสภาพการทาํงานทีดีหรือให้
เงินเดือนค่าจา้งและสวสัดิการทีดีเพียงไรก็ตาม หากมิได้ทาํให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเองหรือเปิดโอกาสให้มีการพฒันาหรือมีความก้าวหน้าในอาชีพแล้วความ
อุตสาหะในการทาํงานก็จะลดลงเพราะองคก์ารไม่เห็นความสาํคญัของเขา 
  ทฤษฎีลําดับความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy Needs)  
  Abraham Maslow (1954) นกัจิตวทิยาผูใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าความตอ้งการของคนจะเป็น
จุดเริมต้นของกระบวนการจูงใจ เขาเชือว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษยน์ันเกิดจากความ             

ตอ้งการบางอย่างและจะเกิดความพึงพอใจเมือได้รับการตอบสนอง มาสโลว ์ (Maslow) ได้ตัง             

สมมติฐานไวว้า่ 
  1. คนเป็นสตัวอ์ยา่งหนึงทีมีความตอ้งการ และความตอ้งการของคนไม่สินสุด 

2. ความตอ้งการอยา่งหนึงอยา่งใดทีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิงจูงใจอีกต่อไป 
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3. ความตอ้งการของคนจะเรียงลาํดบัความสาํคญัเมือความตอ้งการอยา่งหนึงไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอืนจะเกิดขึนมาทนัที 

มาสโลว ์(Maslow)ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นลาํดบัขนั ดงันี 

 

 

 
 

ภาพที 4 แสดงลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษย ์ตามทฤษฏีของ Abraham Maslow  

 
1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขนัพืนฐาน

เพือให้อยู่รอด เช่น ความต้องการในเรืองอาหาร นํา อากาศ ความต้องการทางเพศ ฯลฯ เพือ
ตอบสนองความหิวกระหายของร่างกาย 

2. ความตอ้งการทางด้านความมันคงปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการที
เกียวกบัการป้องกนัเพือให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายทีจะเกิดขึนแก่ร่างกายหรือให้ปลอดภยั        

จากการข่มขู่บงัคบัมีความมนัคงในการดาํรงชีวติ 

3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เป็นความตอ้งการในการอยู่ร่วมกันการ
ยอมรับจากผูอื้นความรู้สึกวา่ตวัเองเป็นส่วนหนึงของกลุ่ม 

4. ความตอ้งการเกียรติยศและการมีคุณค่า(Esteem needs) เป็นความตอ้งการทีอยากให้
ผู ้อืนยกย่องสรรเสริญและความต้องการในการตระหนักถึงความสําคัญของตนเองหรือ
ความกา้วหนา้ทางดา้นสถานภาพ เช่น อาํนาจ ความสาํเร็จ ชือเสียง การยกยอ่ง เป็นตน้ 

5. ความตอ้งการการแสดงออกได้ดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-Actualization Needs) 

เป็นความตอ้งการทีจะใหเ้กิดความสาํเร็จในทุกสิงตามความนึกคิดของตนเองหมายถึงการทีบุคคล
เข้าใจตนเองได้อย่างถ่องแท้ว่ามีความสามารถและมีศักยภาพเพียงไร ดังนันจึงต้องการทีจะใช้
ความสามารถนนัเพอืตอบสนองความตอ้งการของตน  
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  ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน นับตงัแต่มีการศึกษาและวิจยัเรืองเกียวกบั
ความพงึพอใจในการทาํงานทีเรียกวา่ “Hawthorn Experiment”  ของยอร์จ เอลตนั เมโย (George Elton 

Mayo) ทีศึกษาผลกระทบต่างๆ ทีมีต่องานของบุคลากรในบริษทัเวสเทอร์นอีเลคทริค คอมปานี 

(Western Electric Company) รัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างปี ค.ศ. 1924-1932           

(สมยศ นาวีการ 2533 : 39) ทาํให้องคก์ารต่างๆ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อความพึงพอใจในการทาํงาน
ของบุคลากรอยา่งกวา้งขวาง เพราะผลจากการศึกษาและวิจยัของยอร์จ เอลตนั เมโย ทาํให้ทราบว่า
ความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรทุกคนทุกระดบัมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ขององคก์ารเป็นอยา่งมาก  

  ในปัจจุบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ไดมี้ผูเ้อาแนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจในการ
ทาํงานมาทาํการศึกษาและวิจยัเป็นจาํนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและวิจยัทางดา้นการ
บริหารบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคลในองค์การหรือการศึกษาวิจยัในด้านอืนๆก็ได้นําเอาแนวคิด
ทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานมาใชอ้ยูเ่สมอเนืองจากความพึงพอใจในการทาํงานส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร ดงัที  Davis (1951, อา้งถึงใน ชุติมา จนัทร์ผง 

2539 : 34) ได้กล่าวถึงความสําคญัของความพึงพอใจในการทาํงานและขวญักําลังใจในการ
ปฏิบติังานไวด้งันี 

 1. ทาํใหเ้กิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทาํงาน เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  

 2. สร้างความซือสตัยภ์กัดีใหมี้ต่อองคก์าร  

 3. เสริมสร้างวนิยัทีดี อนัจะทาํใหมี้การปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัและคาํสงั  

 4. ทาํใหอ้งคก์ารเป็นองคก์ารทีแขง็แกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคบัขนั  

 5. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจทีดีต่อองคก์ารยงิขึน  

 6. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความคิดริเริมในกิจการต่างๆ  

         7. ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเชือมนัต่อองคก์ารของตนเอง 

  สอดคลอ้งกบั สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2541) ไดใ้ห้ความเห็นว่า ความสาํคญัในการสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึนกับบุคลากร โดยถือว่าขวญักาํลังใจเป็นสิงสาํคญัต่อการดาํเนินงานของ
องค์การ เพราะหากบุคลากรไม่มีความพอใจจะส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารในองคร์วม เช่น การ
ถอนตวัของพนักงาน คือ การขาดหรือลางาน และการลาออกจากงานซึงทงัหมดนีมีส่งผลกระทบ
ต่อผลการปฏิบติังานซึงสามารถอธิบายได ้ดงันี 

1. ความพึงพอใจและการถอนตวัของพนักงาน หมายถึง เมือพนักงานมีความไม่พึง
พอใจต่องานทีทาํก็จะพยายามลดการทาํงานให้น้อยลง ดว้ยการเลียงงาน พฤติกรรม เช่นนี เรียกว่า 
การถอนตวัของพนกังาน (Employee Withdrawal) ซึงมี 2 ลกัษณะไดแ้ก่  
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การขาดงาน (Absenteeism) กับการสมัครใจลาออกจากงาน (Voluntary Turnover)       

ซึงการสมคัรใจลาออกจากงาน คือการทีคนไม่มาทาํงานก็ดีหรือการยติุงานเดิมเพอืหางานใหม่ก็ตาม 

เป็นการแสดงถึงความไม่พึงพอใจต่องานและพยายามหลีกหนีสถานการณ์ทีตนไม่ปรารถนานัน 

ส่วนการขาดงานนันคือผูท้ีพึงพอใจต่องานตาํ จะมีแนวโน้มการขาดงานมากขึน แต่ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ยเหตุผลทีว่า ความไม่พึงพอใจต่องานเป็นเพียงปัจจยัหนึงในบรรดา
หลายปัจจยัทีทาํใหพ้นกังานขาดงาน     

ตวัอยา่ง เช่น บางคนแมว้่าจะไม่ความพึงพอใจในงาน แต่ก็ยงัคงมาทาํงานตามปกติ 

เพราะเชือวา่ตนเป็นกลไกสาํคญัทีช่วยให้โครงการและงานสาํเร็จ แต่ก็มีบางคนเมือไม่พึงพอใจต่อ
งานก็จะถือโอกาสหลบเลียงงานโดยไม่สนใจแมแ้ต่น้อยว่าการกระทาํของตนสร้างความเสียหาย
ร้ายแรงต่อองคก์าร เป็นตน้     

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขาดงานจะไม่สัมพนัธ์กับความไม่พึงพอใจในงานเสมอไป       

แต่การขาดงานก็เป็นผลสืบเนืองทีสาํคญัมากปัจจยัหนึงของความไม่พอใจในงาน และมีอีกกรณี
หนึงทีถือเป็นการสูญเสียบุคลากรก็คือ การสมัครใจลาออกจากงาน โดยพบว่า ถ้าระดับความ         

พึงพอใจในงานของพนักงานตาํ ก็มีแนวโน้มต่อการลาออกสูงขึน ทงันีความสัมพนัธ์ของตวัแปร    

ทงัสองอยูใ่นระดบัปานกลาง ดว้ยเหตุผลเช่นเดียวกบัทีกล่าวมาแลว้ในเรืองการขาดงาน นอกจากนี
ยงัมีอีกหลายปัจจัยทีเกียวกับตวับุคคลเอง งานทีทาํและเงือนไขเรืองรายได้จึงทาํให้พนักงาน
ตดัสินใจเปลียนงานใหม่ 

2. ความพงึพอใจในงานกบัผลงาน มีคนจาํนวนมากทีเชือวา่ การทีพนักงานทีมีความสุข
จะส่งผลให้ผลงานดี ซึงความพึงพอใจในงานเกียวพนัโดยตรงกบัผลงานหรือผลผลิตขององคก์าร
เพยีงไร มีหลายผลงานวิจยัทีสรุปว่าทงัสองมีความสัมพนัธ์กนัแต่ไม่มากนัก ซึงสามารถอธิบายได้
ดงันี 

ประการแรก ในสภาพการทาํงานจริง โอกาสทีจะเปลียนแปลงการทาํงานทาํไดไ้ม่มาก
โดยงานบางประเภทจะกาํหนดโครงสร้างตายตวัให้พนักงานตอ้งปฏิบติัไดอ้ยา่งน้อยเท่ากบัเกณฑ์
ขนัตาํจึงจะมีสิทธิไดจ้า้งงานต่อไป นอกจากนียงัมีขอ้จาํกดัต่างๆ ทีไม่อาจทาํงานทีเกินมาตรฐาน       

ขนัตาํได้ เพราะงานมีลกัษณะทีตึงตวัเกินไป ยงิกว่านันงานบางอยา่งผูป้ฏิบติัจาํเป็นตอ้งทาํตาม
อตัราเร็วทีเพอืนร่วมงานคนอืนปฏิบติัหรือตามความเร็วของเครืองจกัรทีใชท้าํงานนนั 

  ประการทีสอง ความพงึพอใจในงานกบัผลงาน โดยขอ้เท็จจริงแลว้มิไดเ้ชือมโยงต่อกนั
โดยตรง แต่ทงัคู่จะเกียวขอ้งกบัปัจจยัตวัทีสาม คือ การไดร้างวลัต่างๆ ผลงานในอดีตนาํมาสู่การ
ไดรั้บรางวลั    จูงใจภายนอก เช่น ค่าจา้ง โอกาสกา้วหน้า เป็นตน้ กบัไดร้างวลัจูงใจภายใน เช่น 

ความรู้สึกในผลสมัฤทธิ เป็นตน้ โดยถา้พนกังานเห็นว่าตนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรมแลว้ ก็จะ
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เกิดการยอมรับว่า ผลงานของตนเกียวขอ้งกบัผลลพัธ์ทีมีต่อตน จากนันจะส่งผลขึน 2 ประการ
ตามมา ไดแ้ก่ ประการแรกคือ เกิดการกระตุน้ การใชค้วามพยายามสูงขึนเพือให้ผลงานดี และ
ประการทีสองคือทาํใหเ้กิดความพงึพอใจในการทาํงานระดบัสูงตามมา 
  กล่าวโดยสรุปคือ ทงัผลผลิตสูงก็ดีและความพึงพอใจสูงก็ดีอาจเกิดขึนจากเงือนไข
เดียวกนั แต่ทงัสองมิไดเ้กียวพนักนัโดยตรง (Greenberg and Baron 1997 : 98) ดว้ยเหตุผลจาก
เงือนไขแวดลอ้มเหล่านีจึงกล่าวไดว้่า ความพึงพอใจในงานมิไดมี้ส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัผลการ
ปฏิบตัิงาน จึงสามารถไดส้รุปความสาํคญั (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 2532 : 68) ของการศึกษาความ
พงึพอใจในการทาํงานดงัต่อไปนีคือ 

 1. การรับรู้ในปัจจยัต่างๆทีมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการทาํงาน ทาํให้
หน่วยงานสามารถนาํไปใชใ้นการสร้างปัจจยัเหล่านีใหเ้กิดขึนเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  

 2. ความพึงพอใจในการทาํงาน จะทาํให้บุคคลมีความตงัใจในการปฏิบติังาน ลดการ
ขาดงาน การลางาน การมาทาํงานสายและการขาดความรับผดิชอบทีมีต่องาน  

 3. ความพงึพอใจในการทาํงาน เป็นการเพมิผลผลิตของบุคคล ทาํใหอ้งคก์ารมีประสิทธิ 

ภาพและประสิทธิผลไดบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร (ณรงค ์สุขประเสริฐ 2535 : 37)  

 

3.  แนวคดิและทฤษฏีเกียวกับความผูกพันในองค์การ 

  ความหมายของความผูกพันในองค์การ 

  Allen and Meyer (1990) ให้ความหมายความผูกพนัในองคก์ารว่า ความผูกพนัใน
องคก์ารเป็นความจงรักภกัดีและเตม็ใจทีจะอุทิศตนใหก้บัองคก์าร ซึงเป็นผลมาจากบรรทดัฐานทาง
สังคมโดยทีบุคคลรู้สึกว่าเมือเขา้มาเป็นสมาชิกขององคก์าร บุคคลนันตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร ความผูกพนัในองคก์ารซึงมี 3 ดา้น ดงันี 1) ดา้นความรู้สึก 2) ดา้นพฤติกรรม 3) ดา้น
บรรทดัฐานทางสงัคม 

   Mowday and others (1982) ได้ให้ความหมายความผูกพนัในองคก์าร ว่าเป็นการ
แสดงออกทีมากกวา่ความจงรักภกัดี ทีเกิดขึนตามปกติ เพราะเป็นความสัมพนัธ์ทีเหนียวแน่นและ
ผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจทีจะอุทิศตวัเองเพอืการสร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารอยูใ่นสถานะทีดีขึน 

Steers (1977) ได้ให้ความหมายของความผูกพนัในองค์การ ว่าเป็นความเขม้ขน้ของ
ความสัมพนัธ์ของพนักงานแต่ละคนทีเขา้กนัไดอ้ยา่งดียงิกับองค์การ รวมทงัการเกียวขอ้งกนักับ
องคก์ารหรือผกูพนักบัองคก์ารอยา่งลึกซึง ลกัษณะเช่นนี จะปรากฏขึนไดเ้ฉพาะองคก์าร 
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Buchanun (1974) ใหนิ้ยามความผกูพนัในองคก์ารไวด้งันี 

1. การระบุตนเองเขา้กบัองคก์าร (Identification) ดว้ยความเต็มใจทีจะปฏิบตัิงานและ
ยอมรับในค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์าร และถือเสมือนหนึงวา่เป็นของตนเช่นกนั 

2. การเข้ามามีส่วนเกียวพนัในองค์การ (Involvement) โดยการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์ารตามบทบาทหนา้ทีของตนอยา่งเตม็ที 

3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty) รู้สึกผกูพนักบัองคก์าร 

Kanter (1968) ใหค้วามหมายความผูกพนัในองคก์าร ว่าเป็นความเต็มใจทีบุคคลยนิดีที
จะทุ่มเทกาํลงักายและความจงรักภกัดีใหแ้ก่ระบบสงัคมทีเขาเป็นสมาชิกอยู ่

Becker (1960, อา้งถึงใน อุทิศ  เตชะพฤติ 2541 : 33) ให้ความหมายความผูกพนัใน
องคก์ารวา่ เป็นสภาพของบุคคลทีเขา้ไปเกียวขอ้งสัมพนัธ์ โดยมีการลงทุนกบัสิงนันๆ (องคก์าร) และ
สิงทีลงทุนเรียกวา่ Side-Bet เช่น การศึกษา อาย ุสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นตน้    

ในทีสุดแลว้ บุคคลก็ตอ้งคาดหวงัผลประโยชน์ตอบแทนจากองคก์าร ดงันันระดบัความผูกพนัจะ
ขึนอยูก่บัความเขม้ขน้และคุณภาพของสิงทีบุคคลนนัลงทุนไป  

การวจิยัครังนี ผูว้จิยันิยามความผกูพนัในองคก์าร คือการปฏิสัมพนัธ์ทีมีต่อกนัระหว่าง
บุคคลและองคก์าร โดยบุคคลมีความรู้สึกว่าตนไดเ้ป็นส่วนหนึงขององคก์าร มีค่านิยม เป้าหมาย
และวฒันธรรมร่วมกนั รวมถึงมีความทุ่มเทในการทาํงานซึงบุคคลจะคาํนวณตน้ทุนความทุ่มเทใน
การกระทาํทีบุคคลควรไดรั้บตอบแทนจากองคก์าร 

  องค์ประกอบของความผูกพันในองค์การ 

  Allen & Meyer (1990) กล่าวว่าความผูกพนัในองค์การประกอบด้วยโครงสร้าง             

3 ลกัษณะ คือ 
 1. ความผูกพนัดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพนัทีเกิดขึน
จากความรู้สึก เป็นความรู้สึกผกูพนัและเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัองคก์ารรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึงขององคก์าร  

 2. ความผกูพนัต่อเนือง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพนัทีเกิดขึนจาก
การคิดคาํนวณของบุคคล โดยมีพนืฐานอยูบ่นตน้ทุนทีบุคคลใหก้บัองคก์ารทางเลือกทีมีของบุคคล
และผลตอบแทนทีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนืองในการ
ทาํงานของบุคคลวา่จะทาํงานอยูก่บัองคก์ารนนัต่อไปหรือโยกยา้ยเปลียนแปลงทีทาํงาน  

 3. ความผกูพนัทีเกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความ
ผกูพนัทีเกิดขึนจากค่านิยม วฒันธรรม หรือบรรทดัฐานของสังคมเป็นความผูกพนัเกิดขึนเพือตอบ
แทนในสิงทีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร แสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์าร  
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Mowday, Steers and Porter (1982) ไดส้รุปว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความผูกพนัในองคก์าร
นนัมี 4 องคป์ระกอบ คือ  

  1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีปฏิบตัิงานในองคก์าร ระดบัการศึกษา และ
ความตอ้งการประสบความสาํเร็จ  

  2. ลกัษณะของงานและบทบาทในการปฏิบตัิงาน เช่น งานทีทาํเป็นงานทีมีคุณค่า มี
บทบาททีเด่นชดั และบทบาททีสอดคลอ้งกบัตนเอง สิงเหล่านีมีความผกูพนัโดยตรงกบัความผกูพนั
ในองคก์าร  

  3. ประสบการณ์ในงาน เป็นเหตุการณ์ต่างๆทีบุคคลพบในระหว่างการทาํงาน เช่น การ
ปฏิบตัิงานของผูบ้งัคบับญัชา การทีรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลสําคญั สิงเหล่านีนับว่ามีอิทธิพล
สนบัสนุนต่อความผกูพนัในองคก์าร  

  4. โครงสร้างขององคก์าร ซึงจะตอ้งมีลกัษณะเป็นระบบทีมีแบบแผน มีหน้าทีทีเด่นชดั 

มีการกระจายอาํนาจ การใหผู้ร่้วมงานมีการตดัสินใจ สิงเหล่านีนบัวา่มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ความผกูพนัในองคก์าร 

 

ภาพที 5 ปัจจยัทีส่งผลถึงความผกูพนัในองคก์าร Mowday, Steers and Porter (1982) 

  Steers (1977, อา้งถึงใน ภทัรพล กาญจนปาน 2552 : 57) ไดเ้สนอแบบจาํลองเกียวกบัความ
ผกูพนัในองคก์าร โดยไดแ้บ่งแบบจาํลองออกเป็น 3 ส่วน ดงันี  

 1. ปัจจยัทีกาํหนดความผกูพนัในองคก์าร (Antecedents of Commitment)  

 2. ความผกูพนัในองคก์าร (Commitment)  
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 3. ผลของความผกูพนัในองคก์าร (Outcomes of Commitment)  

  องคป์ระกอบในดา้นปัจจยัทีกาํหนดความผกูพนัในองคก์ารนนั Steers ไดแ้บ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ  

 1. ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ได้แก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในองคก์าร และระดบัตาํแหน่งงาน เป็นตน้  

 2. ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลกัษณะงานทีผูป้ฏิบตัิงานรับผิดชอบ
อยู ่ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน งานทีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น ช่วงชนัการบงัคบับญัชา           
ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร ผลป้อนกลบัของงาน และความ
คาดหวงัในโอกาสความกา้วหนา้ เป็นตน้  

 3. ประสบการณ์ในงาน (Work Experience) หมายถึง สิงทีบุคคลไดรั้บทราบและเรียนรู้
เมือเขา้ไปทาํงานภายในองคก์าร ไดแ้ก่ ทศันคติทีมีต่อกลุ่มสมาชิกในองคก์าร การยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององคก์าร ความพงึพิงไดข้ององคก์าร ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร
เป็นตน้  

  

 
 

ภาพที 6 แบบจาํลองเกียวกบัความผกูพนัในองคก์าร Steers (1977) 
  

  Porter et.al (1974, อ้างถึงใน อุทิศ เตชะพฤติ 2541 : 147) เสนอว่าความผูกพนัในองคก์าร
ประกอบดว้ย 

 1. การยอมรับนบัถือและมีความเชืออยา่งมากในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

 2. ความตงัใจทีจะแสดงความพยายามอยา่งมากในการเป็นส่วนหนึงขององคก์าร 

 3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะรักษาสมาชิกภาพในองคก์ารไว ้
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 Buchanan (1974)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความผูกพันในองค์การว่า มี                     

3 องคป์ระกอบ คือ  

 1. ความเป็นอันหนึงอันเดียวกันขององค์การ (Identification) คือความเต็มใจทีจะ
ปฏิบติังานและยอมรับในค่านิยมและวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยเสมือนหนึงว่าเป็นองคก์ารของ
ตนเอง ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองคก์ารเป็นพฤติกรรมของสมาชิก กบัเป้าหมายขององคก์ารที
กาํหนดกิจกรรมและพฤติกรรมไวแ้ลว้ ในการเสนอแนวทางและการเขา้มามีส่วนร่วม การทีสมาชิก
แสดงตนเห็นดว้ยกบัจุดมุ่งหมายปลายทางขององคก์าร และตงัใจทีจะยอมรับจุดมุ่งหมายนันเป็น
แรงจูงใจใหใ้ชผ้ลงานทีมีอยูเ่พอืสนองตอบวตัถุประสงค์ การทีสมาชิกยอมรับเป้าหมายทีแทจ้ริงจะ
แสดงตนเขา้ไปอยา่งแน่นเฟ้น แมอ้าจจะตอ้งเสียสละผลประโยชน์ส่วนตวับางอยา่งก็ตาม  

2. การมีส่วนร่วมในองค์การ (Involvement) คือ การทีสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์ารตามบทบาทของตนอยา่งเตม็ที ความเตม็ใจทีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากที
จะทาํงานเพือความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์การ เป็นลักษณะทีบุคลากรเต็มใจทีจะ
เสียสละอุทิศตนพยายามทาํงานเตม็ความสามารถ เพอืใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมาย 

เกิดผลประโยชน์ต่อองคก์าร และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปขององคก์าร  

3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty) คือ ความรู้สึกรักและผูกพนัในองคก์ารโดยมี
ความรู้สึกและแสดงออกถึงการยดึมนัในองคก์ารและปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 

เป็นลกัษณะทีบุคลากรแสดงความตอ้งการและตงัใจทีจะปฏิบติังานในองคก์ารนีตลอดไป มีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การและพร้อมทีจะบอกกับคนอืนว่าตนเป็นสมาชิกของ
องคก์าร รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึงขององคก์าร สนบัสนุนและสร้างสรรคอ์งคก์ารใหดี้ยงิขึน  

Sheldon (1971, อ้างถึงใน ภทัรพล กาญจนปาน 2552 : 77) ได้เห็นว่าองค์ประกอบ
สาํคญัทีมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์าร คือ  

 1. ระยะเวลาทีทาํงานอยูใ่นองคก์าร  

 2. ความผกูพนัต่อเพอืนร่วมงาน ซึงมีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดค่านิยมต่ออาชีพ  

 3. การพฒันาประสบการณ์และความสนใจในอาชีพ  

Kanter (1968) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของความผกูพนัมีอยู ่3 รูปแบบ คือ  

 1. ความผกูพนัแบบคงอยูเ่สมอ (Continuance Commitment) หมายถึง บุคคลไดเ้สียสละ
ใหก้บัองคก์ารจนมีความคิดวา่เป็นการยากทีจะละทิงองคก์ารไปได ้ 

 2. ความผูกพนัแบบติดยดึ (Cohesion) คือ ความผูกพนัทีทาํให้บุคคลยดึติดกบัองคก์าร 

โดยการใชเ้ทคนิค เช่น การสร้างเกียรติภูมิเพอืใหบุ้คคลยดึติดกบัสิงนนัๆ เช่น เครืองแบบ หรือเหรียญตรา  
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 3. ความผกูพนัแบบควบคุม (Control Commitment) คือ ความผกูพนัทีบุคคลถูกทาํให้ยดึ
ติดกบัวฒันธรรมขององคก์าร ซึงจะเป็นกรอบบงัคบัใหพ้ฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นไปตามทีองคก์าร
ตอ้งการ  

 Becker (1960, อา้งถึงใน อุทิศ  เตชะพฤติ 2541 : 33) ไดก้ล่าวถึงความผูกพนัในองคก์าร
วา่ เป็นผลจากการเปรียบเทียบเมือพิจารณาว่าจะไดอ้ะไรถา้ลาออกจากองคก์าร เนืองจากการทีเขา้
ไปอยูใ่นองคก์ารทาํให้เกิดการลงทุนทีเรียกว่า Side-bet ในรูปของเวลา กาํลงักายและสติปัญญาที
เสียไป รวมถึงการเสียโอกาสทีจะไปทาํงานหรือเป็นสมาชิกขององคก์ารอืน ดงันนัการทีจะทาํงานที
องคก์ารนนัต่อไปยอ่มหวงัประโยชน์ทีจะไดรั้บในระยะยาว เช่น บาํเหน็จ บาํนาญ นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนรายเดือน เพราะถา้ลาออกไปก่อนเวลา สิงทีไดรั้บจะไม่คุม้ค่า ดงันันยงิทาํงานมาเป็น
เวลานานเท่าไหร่ ก็จะมีความผกูพนัไม่อยากลาออกไปจากองคก์าร 

  ความสําคญัของความผูกพันในองค์การ จากองคป์ระกอบและคาํนิยามของความผูกพนั
ในองค์การทีได้กล่าวแล้วขา้งต้น ชีให้เห็นถึงความจาํเป็นในการศึกษาเรืองความผูกพนัของ
นักวิชาการ รวมทงัผูส้นใจจากสาขาอาชีพต่างๆ ซึงนอกจากนีแล้วนักวิชาการจาํนวนมากยงัได้
ชีให้เห็นถึงความสาํคญัของความผูกพนัอาทิ เช่น Buchanan (1974) ชีให้เห็นว่าความผูกพนัใน
องคก์ารเป็นเรืองทีมีความสาํคญัยงิโดยเฉพาะผูบ้ริหารเพราะความผูกพนัในองคก์ารเป็นสิงจาํเป็น
ต่อการอยู่รอดและความมีประสิทธิภาพขององคก์ารขนาดใหญ่เนืองจากจุดหมายสาํคญัในการ
บริหารงานของทุกองคก์ารก็คือ ให้องคก์ารคงอยูใ่นสภาพทีมีสุขภาพดีเพือให้ดาํเนินงานต่อไปได้
สอดคลอ้งกบัภรณี กีร์ติบุตร (2529) กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพนัจะนาํไปสู่ผลทีสัมพนัธ์กบัความมี
ประสิทธิผลต่อองคก์าร คือ 

1. พนักงานทีมีความรู้สึกผูกพนัต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การอยา่งแทจ้ริง มี
แนวโนม้ทีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูร่ะดบัสูง 

2. พนักงานทีมีความรู้สึกผูกพนัอย่างสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงทีจะอยู่กับ
องคก์ารต่อไป เพอืทาํงานขององคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย 

  3. เมือบุคคลมีความผูกพนัในองคก์าร และเลือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ 

บุคคลซึงมีความรู้สึกผูกพนัดงักล่าว มกัจะมีความผูกพนัอยา่งมากต่องาน เพราะเห็นว่างาน คือ
หนทางซึงตนสามารถทาํประโยชน์ใหก้บัองคก์าร ใหบ้รรลุถึงเป้าหมายไดส้าํเร็จ 

  4. บุคคลซึงมีความรู้สึกผูกพนั  จะมีความเต็มใจทีจะใช้ความพยายามอย่างมาก
พอสมควรในการทาํงานให้กบัองคก์าร ซึงในหลายกรณี ความพยายามดงักล่าว มีผลทาํให้การ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 
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  และจากการศึกษาความผูกพนัในองคก์ารของปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2532) พบว่า 
ผลของความผกูพนัสามารถอธิบายไดค้ือ  

 1.ความผกูพนัในองคก์ารเป็นตวัทาํนายในการเพมิผลผลิตและความพงึพอใจงาน  

 2.ความผกูพนัในองคก์ารกบัอายกุารทาํงาน บุคคลในองคก์ารทีมีอายกุารทาํงานมากมี
ผลต่อความผกูพนัในองคก์ารมากกวา่บุคคลทีมีอายกุารทาํงานสนั  

 3.ความผกูพนักบัการขาดงาน ความผกูพนัในองคก์ารมีผลทางบวกต่อความมนัคงอยูใ่น
องคก์ารและมีความสมัพนัธท์างลบกบัการขาดงาน  

 4. ความผกูพนัในองคก์ารกบัการเปลียนงาน ความผูกพนัในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางลบ
กบัการเปลียนงาน ผูท้ีมีความผกูพนัในองคก์ารสูงจะมีการมาทาํงานอยา่งสมาํเสมอ 
  การศึกษาเรืองความผกูพนัในองคก์ารมีความสาํคญัและจะมีความสาํคัญมากขึนเพราะ
สามารถทําให้เกิดประโยชน์ทีตามมาแก่องค์การมากมายคือ  วิเคราะห์อัตราการขาดงาน 

(Absenteeism) ลดลง อตัราการลาออกหรือเปลียนงาน (Turnover) ลดลง ผลการปฏิบตัิงาน (Job 

Performance) ดีขึนมีการดาํเนินงานการบรรลุเป้าหมายองคก์าร (Organizational Goal Attainment) ดีขึน 

    

4.  ประวัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  รัฐบาลมีแนวนโยบายสําคญัทีจะกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและส่วนภูมิภาค โดย
กระจายระบบบริการพืนฐานทางเศรษฐกิจและการบริการพืนฐานทางสังคม ซึงการบริการทาง
สังคมทีสาํคญัทีสุด คือ การศึกษา เพือเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์นองความตอ้งการกาํลงัคนใน
การพฒันาเศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรมของประเทศและรัฐบาลไดว้างแนวนโยบายด้านสังคมทีได้
แถลงต่อสภา เมือวนัที 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535  ในอนัทีจะเร่งรัดการจดัการศึกษาเพืออาชีพทงัใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ และทกัษะทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึงมีภารกิจรับผิดชอบในการผลิตกาํลังคนทุกๆ ระดับ จึงได้
มอบหมายใหส้ถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พจิารณาดาํเนินการจดัตงัวิทยาเขตศาลายาขึนในจงัหวดั
นครปฐม เดิมโครงการจดัตังวิทยาเขตศาลายา คือ โครงการขยายวิทยาเขตอุเทนถวายศาลายา 
เนืองจากสถานทีเดิมมีเนือทีจาํกดัเพยีง 25 ไร่ ต่อมาใน พ.ศ. 2534  ไดท้าํการเช่าทีของวดับวรนิเวศ
วหิาร  ซึงตงัอยู ่ณ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม มีเนือทีประมาณ 111 ไร่ ทงันี
เพอืขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาต่างๆ ทางดา้นโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงานให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 7 โดยได้ดาํเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ปฏิบติังานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เสร็จเรียบร้อยเป็นบางส่วน เมือวนัที 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
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2538 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลไดป้ระกาศจดัตงัวิทยาเขตศาลายาให้เป็นวิทยาเขตทีจดัการ
เรียนการสอนหลากหลายสาขาวชิา (Multi-Technology Campus) ซึงเป็นวิทยาเขตแห่งใหม่ นับเป็น
วทิยาเขตที 35 ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและวทิยาเขตศาลายา ไดรั้บนักศึกษานับตงัแต่
ปีการศึกษา 2538 เป็นตน้มา 
 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เ กิดขึนตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พ .ศ. 2548 โดยเมือ วนัที 8 มกราคม พ.ศ. 2548 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญตัิ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที 6 ก วนัที 18 มกราคม  พ.ศ. 2548  พระราชบญัญัตินีมีผลทาํให้เกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จาํนวน 9 แห่ง ดังนัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์จึงถือได้ว่ามีฐานะเป็นหนึงในเก้ามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จดัการเรียนการสอน ออกเป็น 6 

คณะ 3 วิทยาลยั ไดแ้ก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีคณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว คณะศิลปศาสตร์                         

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลยัเพาะช่าง วิทยาลยัพลงังานและสิงแวดลอ้ม
อย่างยงัยืนรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัยนวตักรรมการจดัการ โดยมีการจดัการเรียนการสอนใน         

4 พนืที ไดแ้ก่ ศาลายา เพาะช่าง บพติรพมุิข จกัรวรรดิ และวงัไกลกงัวล  

  พนืทีศาลายา  ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พนืทีศาลายา  
เป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษาระดบัปริญญา และบณัฑิตศึกษา ตงัอยูเ่ลขที 96 หมู่ที 3 ถนนพุทธมณฑล 

สาย 5 ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 ประกอบดว้ยหน่วยงาน ต่าง ๆ ดงันี  

1. สาํนกังานอธิการบดี 

2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

5. คณะศิลปศาสตร์ 

6. วทิยาลยัพลงังานและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนืรัตนโกสินทร์ 

7. วทิยาลยันวตักรรมการจดัการ 

8. สถาบนัวจิยัและพฒันา 
9. สถาบนัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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   หมายเหตุ  วิทยาลัยพลังงานและสิงแวดล้อมอย่างยงัยนืรัตนโกสินทร์ และวิทยาลัย
นวตักรรมการจดัการ จดัตงัเมือปี พ.ศ. 2552 เพอืขยายการศึกษาในระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 

  พนืทีเพาะช่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลยัเพาะช่าง ก่อตงั
มา 96 ปี ตงัอยูเ่ลขที 86  ถนนตรีเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 วิทยาลยั
เพาะช่าง เดิมเรียกว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” เป็นสถาบนัการศึกษาทางดา้นศิลปหัตถกรรมแห่งแรก
ของประเทศไทย ทีไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนืองมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน เพือการทาํนุบาํรุง
ศิลปะการช่างของไทยให้คงไวสื้บไป มิให้เสือมสูญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวฯ ทรง
โปรดเกลา้ใหจ้ดัตงัขึน และพระราชทาน นามว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” และเสด็จพระราชดาํเนินเปิด
โรงเรียนเป็นสวสัดิมงคล เมือวนัพุธที 7 มกราคม พ.ศ. 2456 ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์ พนืทีเพาะช่าง มีหน่วยงานต่างๆ ดงันี 

1. สาํนกับริหารเพาะช่าง 

2. วทิยาลยัเพาะช่าง 

3. สถาบนัศิลปะและวฒันธรรม 

  พืนทีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เป็นวิทยาเขตที เก่าแก่ทีสุด ก่อตงัมา 126 ปี ตงัอยูเ่ลขที 264 ถนนจกัรวรรดิ 

แขวงจกัรวรรดิ เขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ10100 วิทยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรดิเดิมเรียกว่า  
“โรงเรียนวดับพิตรพิมุข” หรือ “โรงเรียนวดัเชิงเลน” เป็นสถานศึกษาทีมีการจดัการเรียนการสอน
มาช้านานตงัแต่สมัยรัชกาลที 5 โดยมีพระภิกษุสามเณรเป็นครูสอนและใช้กุฏิ ศาลาการเปรียญ  

หรือศาลาภายในวดัเป็นสถานทีเรียน ในครังนันมีผูนิ้ยมส่งบุตรหลานมาฝากเป็นศิษยเ์รียนหนังสือ
ในสํานักเรียนวดับพิตรพิมุขกันมาก นักเรียนยุคนัน เช่น พระยาภิรมยภ์กัดี (บุญรอด ภิรมยภ์กัดี)  

พระยาภกัดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) และพระยารณชยัชาญยทุธ (ศุข โชติเสถียร) เป็นตน้ครันถึง
เดือนเจด็ ปีระกา สปัตศก 1247 หรือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัวฯ (รัชกาลที 5) ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ประกาศตงัโรงเรียนวดับพิตรพิมุขขึนเป็น
โรงเรียนหลวงรุ่นแรกสาํหรับให้ราษฎรไดศึ้กษาเล่าเรียน โดยมีขุนอนุกิจวิธูร (น้อย จุลวิธูร)เป็น
อาจารย ์คนแรกและมีนักเรียนเพียง 34 คน ในปีแรกทีเปิดสอนอยา่งเป็นทางการ ได้เปิดสอนมูล
สามญัชนัตาํประโยค 1 ก่อนและไดป้รับเปลียนการศึกษามาเรือยๆ 
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 ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

จกัรวรรดิ มีหน่วยงานและคณะต่างๆ ดงันี 

1. สาํนกับริหารบพติรพมุิข จกัรวรรดิ 

2. คณะบริหารธุรกิจ 

3. คณะศิลปะศาสตร์ 

  พืนทีวังไกลกังวล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พืนทีวงัไกลกงัวล 

ก่อตังมา  18  ปี  ตังอยู่ทีถนนเพชรเกษม  กม .  242 ตําบลหนองแก  อํา เภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ซึงเป็นชือทีไดรั้บพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จัดตังขึนเมือวันที 30 พฤษภาคม  พ .ศ. 2533 เป็นวิทยาเขตที 30 ของสถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคลเดิม เพอืเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนือง
ในโอกาสทีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุ 90 พรรษา ทงัเป็นการขยาย
การศึกษาวชิาชีพระดบัสูงใหแ้ก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เพอืจะไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความคิด
ในการดาํรงชีวิต ทงัเป็นการผลิตและพฒันากาํลังคนสําหรับการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจใน
บริเวณพนืทีตามโครงการพฒันาชายฝังทะเลภาคใต ้(Southern Seaboard) ของรัฐบาลเหตุผลสาํคญั
อีกประการหนึงของการจดัตงัวิทยาเขตวงัไกลกงัวล คือ การเกิดวาตภยัพายใุตฝุ้่ นเกยใ์นบริเวณ3 

จงัหวดัภาคใต ้ไดแ้ก่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขนัธ ์เมือ ปี พ.ศ. 2532 ทาํให้ประชาชนบางส่วนใน
พืนทีดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ส่วน
ราชการร่วมแกไ้ขปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต ้“แผนฟืนฟูบูรณะและพฒันา
จงัหวดัชุมพรและจงัหวดัใกลเ้คียง” หน่วยงานและส่วนราชการทีเกียวขอ้ง ไดน้าํเสนอโครงการเขา้
แผน เช่น โครงการจัดตงัวิทยาลัยการประมงชุมพรของกรมอาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคลนัน กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอให้จดัตงัวิทยาเขตวงัไกลกงัวลขึนเพือเป็น
ส่วนหนึงของแผนงานดงักล่าวดว้ย  วทิยาเขตวงัไกลกงัวลไดส้นองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งด่วน 

จนสามารถดํา เนินการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยเปิดรับสมั ครนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง (ปวส.) รุ่นแรกจาํนวน 2 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาคณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเทียว สาขาละ 30 คน ตงัแต่ปีการศึกษา 2533 และไดเ้ปิดเรียนเมือวนัที 12 

สิงหาคม  พ .ศ .  2533 ซึงตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ  

พระบรมราชินีนาถ และในปี 2533 เป็นปีครบรอบ 90 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ดงันนัจึงกล่าวไดว้า่การเริมตน้ของวิทยาเขตวงัไกลกงัวลมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เหตุการณ์ทีสาํคญัของชาติ  หลงัจากนนั วทิยาเขตวงัไกลกงัวลก็ไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเนือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

46 
 

 ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตโกสินทร์ พืนทีวงัไกลกงัวล มีหน่วยงานและ
คณะต่าง  ๆดงันี 

1. สาํนกังานวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

3. คณะอุสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว 

4. คณะบริหารธุรกิจ 

5. คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

6. สาํนกังานการศึกษาทางไกล 

  ปณธิาน เป็นมหาวทิยาลยัแห่งสงัคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) 

  วิสัยทัศน์ เป็นผูน้าํในการจดัการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ศิลปกรรม  การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพือก้าวเข้าสู่
มหาวทิยาลยัชนันาํของประเทศ 

  พันธกิจ  

  1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   มุ่งเน้นวิชาชีพพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทีมีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผูป้ระกอบการทีมี
คุณธรรม 

 2. สร้างงานวจิยั สิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์และนวตักรรมบนพนืฐานของวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและสงัคมศาสตร์  สู่การผลิตและการบริการทีสามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพมิใหแ้ก่
ประเทศ 

3. คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามีศกัยภาพทดัเทียมมาตรฐานสากล 

4. ใหบ้ริการงานวชิาการและการศึกษาทีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์ เพือการมีอาชีพอิสระ
และพฒันาอาชีพสู่การแข่งขนั 

5. บริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล  ส่งเสริมบุคลากรทุกคนใหมี้คุณภาพชีวติทีดี 

6. ทาํนุบาํรุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและรักษสิ์งแวดลอ้ม 

7. สร้างกระบวนการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยัสู่การแข่งขนั 

  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. การแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพอืพฒันาตนเอง 

2. การพฒันาบุคลิกภาพและการมีมนุษยสมัพนัธ์ 
3. การสร้างความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัขององคก์าร 
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  วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
1. การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็นระบบ 

2. การอนุรักษแ์ละเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. การทาํงานอยา่งมีระบบและการทาํงานเป็นทีม 

4. การส่งเสริมประชาธิปไตยและการยอมรับความคิดเห็น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. พฒันาการศึกษาดา้นวชิาชีพวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศิลปกรรม  การบริการและ
บริหารธุรกิจสู่สากล โดยการสร้างคนดี  คนเก่งใหเ้ป็นทุนมนุษย ์(Human  Capital) 

2. พฒันาศกัยภาพการวิจยั  สิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และนวตักรรม  บนพืนฐาน
วชิาชีพวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสงัคมศาสตร์ 

3. พฒันาบริการวิชาการเพือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัชุมชนและสังคม บนพืน
ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 

4. อนุรักษแ์ละสร้างสรรคศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

5. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พฒันาระบบบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 

  เป้าประสงค์ (Purposes) 

1. ผูส้าํเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพทดัเทียมมาตรฐานสากล 

2. มีการวจิยัประยกุตแ์ละวิจยัพืนฐาน ในการพฒันาองคค์วามรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและการพฒันาประเทศอยา่งยงัยนื 

3. คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพทดัเทียมมาตรฐานสากล 

4. ชุมชนและสังคมไดรั้บบริการจากมหาวิทยาลยั เพือนําองคค์วามรู้ไปพฒันาตนเอง 

หน่วยงาน ชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ 

5. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เทียงธรรม มี
มาตรฐานและตรวจสอบได ้

6. ประชาชนได้รับความรู้ความเขา้ใจ เกียวกับการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์
สิงแวดลอ้มตลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถิน 

7. มีกระบวนการสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับ (World University 

Ranking) 
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  ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. บณัฑิตนกัปฏิบติัของมหาวทิยาลยั  ทีเป็นกาํลงัคนของภาคอุตสาหกรรมและภาคการ
บริการ และผูป้ระกอบการใหม่ มีความรู้และทกัษะในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ยกระดับแรงงานดา้นช่างเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม การ
บริการและบริหารธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 

3. ประเทศลดการพึงพาและนาํเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ทาํให้เกิดการประหยดั
เงินตราต่างประเทศ 

4. ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  และภาคชุมชน  สามารถเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

5. มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยจนเป็นทีรู้จกัและชืนชมของประชาชนทุกเชือชาติ 

ศาสนาซึงนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์

6. มหาวทิยาลยัมีศกัยภาพในแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัทงัในและต่างประเทศ 

 

5.  งานวิจัยทีเกียวข้อง 

ความไว้วางใจ 
Farris, Senner & Butterfield (1973, อา้งถึงใน อารีย ์คาํนวณศกัด์ 2545 : 83) ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์าร พฤติกรรมองคก์ารกบัความไวว้างใจ พบวา่   
1. ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม

และพบวา่ความไวว้างใจเป็นสิงทีใชพ้ฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในการทาํงานขององคก์าร 

2. ความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมองคก์าร พบว่า ธนาคารบราซิลมีระดบั
ความไวว้างใจสูงจะมีการประสมประสานกนัในธนาคารร่วมดาํเนินงานทาํให้ธนาคารมีผลการ
ดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพ 

McAllister (1993) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความไวว้างใจระหว่างบุคคลพฤติกรรม
ความเป็นสมาชิกในองค์การและการปฏิบติังานกับการวิเคราะห์เหตุผลความไวว้างใจ พบว่า 
บทบาทสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในการจดัการองคก์ารทาํให้ผลการดาํเนินงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพมีความสัมพนัธ์กบัสัมพนัธ์ภาพความไวว้างใจ และพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร  

มีความสมัพนัธก์บัความไวว้างใจและการปฏิบติังาน 

 Courtney (1998, อา้งถึงใน อุชุมพร แกว้ขุนทด 2550 : 55) ศึกษาผลกระทบของความ
ไวว้างใจตามการรับรู้ของบุคลากรต่อประสิทธิผลขององคก์ารและภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิผล โดย
ศึกษาในองคป์ระกอบของความไวว้างใจในดา้นความเชือมนั ความยติุธรรม การเปิดเผย และความ
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เคารพ พบว่า ทงั 4 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและ
ระดบัความไวว้างใจกบัการรับรู้ผลการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพขององคก์ารของบุคลากรและ
ประสิทธิผลของผูน้าํมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 Whitener, Brodt, Korsgaard and Werner (1998) ศึกษาเกียวกบัความไวว้างใจโดยมี
นักวิจยัหลายท่านไดแ้สดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจระหว่างบุคคลกบัปัจจยั
ต่างๆขององคก์าร เช่น คุณภาพของการติดต่อสือสาร ประสิทธิผลในการทาํงาน การแกปั้ญหาและ
ความร่วมมือในการทาํงาน นอกจากนี ความไวว้างใจยงัไดรั้บการพิจารณาให้เป็นปัจจยัพืนฐานของ
ความร่วมมือระหวา่งกนั 

 Jung and Avolio (2000) พบว่า รูปแบบพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชาทีแสดงถึงความ
เป็นห่วงเป็นใยในตวับุคคล และการยอมรับนับถือในบุคคล เป็นสิงทีทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความไวว้างใจขึน รวมถึงการมีผลลพัธท์ีเกียวกบัการปฏิบติังานทีเป็นทีตอ้งการหรือน่าพงึพอใจดว้ย 

โดยความไวว้างใจในผู ้บังคับบัญชาหรือผูน้ํามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 Heather (2004) ไดท้าํการศึกษาเรืองการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลเกียวกบัการ
ยอมรับนบัถือและความยติุธรรม พบวา่ การยอมรับนับถือมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (r = .42) และการมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งยติุธรรมมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับนับ
ถือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (r = .72) 

 Heather (2005) ไดท้าํการศึกษา การใชก้ารเสริมพลงัอาํนาจในการสร้างความไวว้างใจ
และการยอมรับนับถือในสถานทีทาํงาน พบว่า การมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งยติุธรรม การยอมรับนับถือ 

สามารถพยากรณ์ความไวว้างใจในองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (B = .48, B = .13) 

 จิรวฒัน์ ปฐมพรวิวฒัน์ (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในผูบ้งัคบั 

บญัชากับความไวว้าใจในองคก์ารและความผูกพนัในองค์การของพนักงานระดับปฏิบตัิการของ
บริษทั ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 51 พบว่า พนักงานมีอาย ุ ระดบัการศึกษา ระดับ
ตาํแหน่ง ระดบัเงินเดือน ต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิตทีระดับ .05 และพนักงานทีมีอายุ ระดับตาํแหน่งระดบัเงินเดือน ต่างกันมีความไวว้างใจใน
องค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ  .05 นอกจากนีความไว้วางใจในองค์การมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความไวว้างใจในผูบ้ ังคบับญัชาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิตทีระดับ .01         

มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .481 
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  จารุพรรณ  ลีละยทุธโยธิน (2544) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการพฒันาบุคลากร
ความไวว้างใจในหวัหนา้หอผูป่้วย พบวา่ ความไวว้างใจในหอผูป่้วยมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของ
หอผูป่้วย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01(r = .28) 

  จนัทรา จุลเสวก (2544) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการแสดงภาวะผูน้าํของหวัหน้างาน
พยาบาล การออกแบบองคก์าร และวฒันธรรมองคก์ารกบัความไวว้างใจในองคก์าร ตามแนวคิด
ของชอว ์โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา่  

1. การแสดงภาวะผูน้าํของหัวหน้างานการพยาบาล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
ไวว้างใจในองคก์ารอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.5  

2. วฒันธรรมองค์การ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความไวว้างใจในองคก์าร อย่างมี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.5  

  จุไรลักษณ์ จันทสีหราช (2553) ศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัททีมีต่อความ
ไวว้างใจและความภกัดีของลูกคา้บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จาํกัด พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีอาย ุแตกต่างกนั มีความไวว้างใจต่อบริษทั แตกต่างกนั  

  ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร (2545) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมผูน้าํการเปลียนแปลง 

การเสริมสร้างพลงัอาํนาจทางดา้นจิตใจของหวัหนา้หอผูป่้วย กบัความไวว้างใจในหัวหน้าหอผูป่้วย
ตามการรับรู้ของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมผูน้าํการ
เปลียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความไวว้างใจในหวัหนา้หอผูป่้วยใน
ระดบัสูงอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.5 (r = .82) 
  สุนันทา ศิระวงษ์ธรรม (2545) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในหัวหน้า 
หอผูป่้วย ความยดึมนัผูกพนัในองคก์าร การสนับสนุนจากองคก์าร กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององคก์าร ของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลทวัไป พบว่า การสนับสนุนจากองคก์าร ความ
ไวว้างใจในหัวหน้าหอผูป่้วย และความยดึมนัผูกพนัในองคก์าร มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบั
ปานกลาง กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารของพยาบาลประจาํการ อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05  

  สมพร ปานยินดี  (2545)ศึกษาความไว้วางใจภายในองค์การของข้าราชการสาย ค .

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อความไวว้างใจในองคก์ารและ
ปัจจยัทีส่งผลต่อความไวว้างใจ คือ อายกุารทาํงาน หน่วยงาน/กอง/คณะและระดบัตาํแหน่ง 

  รุจ เจริญลาภ (2548) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีส่งผลต่อความไวว้างใจภายในองค์การ 

กรณีศึกษาบริษทัซีเมนส์ จาํกดั กลุ่มธุรกิจสือสารเคลือนที พบว่า พนักงานมีความไวว้างใจภายใน
องคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พนักงานมีความสาํเร็จในผลงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
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กลาง พนกังานมีความตรงไปตรงมาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และพนักงานมีการแสดงความ
เอาใจใส่โดยรวมในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัทีส่งผลต่อความไวว้างใจในองคก์ารไดแ้ก่ หน่วยงาน 

ความสาํเร็จในผลงาน และการแสดงความเอาใจใส่ 

  เฉลิมชัย  กิตติศกัดินาวิน (2552) ไดศ้ึกษาเรืองความไวว้างใจในองคก์ารของประเทศไทย
ศึกษาเปรียบเทียบ องคก์รภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน พบว่า ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาในภาพรวม คือ สมรรถนะ ความยตุิธรรมในปฏิสัมพนัธ์ การยดึถือหลกั
คุณธรรม ความเมตตากรุณา ความสามารถพยากรณ์ไดแ้ละความยติุธรรมในการแบ่งปัน และปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในองคก์ารในภาพรวมคือ ความยตุิธรรมในระบบ ความยตุิธรรมใน
การปฏิบัติ ความไว้วางใจในผูบ้ ังคับบัญชา ความยุติธรรมในการแบ่งปัน ความยุติธรรมใน
ปฏิสมัพนัธแ์ละสมรรถนะ 

  เกศินี  มนัปาน (2552) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความไวว้างใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
ผูบ้งัคบับญัชา : กรณีศึกษาเทศบาลตาํบล ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั พบว่าปัจจยัทีมีอิทธิพล
ต่อความไวว้างใจคือปัจจยัดา้นความเมตตากรุณา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นภาวะผูน้าํและดา้น
ความรู้ความสามารถและจากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ 

ระดบัการศึกษา ลกัษณะสายงานทีปฏิบติั ทีแตกต่างกนัมีผลความไวว้างใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
ผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และอาย ุสถานภาพทางการสมรส 

และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ทีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความไวว้างใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
ผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
   งานวิจัยทีเกียวข้องความไว้วางใจกับความพึงพอใจ 
  Fernando and Hulse-Killacky (2005) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการบงัคบั
บญัชา กบัความพงึพอใจต่อการบงัคบับญัชา และการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน พบว่า รูปแบบการ
บงัคบับญัชาเป็นตวัพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการบงัคบับญัชาและการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตนของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  Podsakoff, MacKenzie, Moorman and Fetter (1990) ศึกษาพฤติกรรมผูน้าํการเปลียนแปลง 

และปัจจยัทีส่งความพงึพอใจของพนกังาน ความไวว้างใจและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององคก์ร 

พบวา่ พฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชามีผลกระทบต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในดา้นของความไวว้างใจต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชา  ความพึงพอใจของผูใ้ต้บังคับบัญชา  และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธท์างบวกกบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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 Dirks and Ferrin (2002) ศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบ Meta-

analysis พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  เป็นส่วนหนึงของกระบวนการแลกเปลียนระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและพนักงาน โดยความไวว้างใจจะมีความสัมพนัธ์ต่อผลลัพธ์ในทางบวกเกียวกับ
พฤติกรรมการทาํงาน ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์าร การมีผลการปฏิบติังานทีดี 

การมีความพงึพอใจในงาน การมีความผกูพนัในองคก์าร การมีความผูกพนัในเป้าหมาย การเชือถือ
ในขอ้มูลข่าวสาร และการมีความพงึพอใจต่อตวัผูบ้งัคบับญัชา และความไวว้างใจยงัมีความสมัพนัธ์
ทางลบกบัความตงัใจทีจะลาออกจากองคก์ารของพนักงาน นอกจากนีความไวว้างใจยงัมีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัสาํคญักบัรูปแบบพฤติกรรมของผูน้าํ 
  Aryee, Budhwar and Chen (2002) ศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจ และความ
ยุติธรรมขององค์การและผลการปฏิบัติงาน พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับัญชา และความ
ไวว้างใจในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความยติุธรรมด้านผลลพัธ์การรับรู้ความยติุธรรม
ดา้นกระบวนการ การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพนัธ์ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพนัใน
องคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  Staples (2001, อา้งถึงใน กาญจนาพร อินตาวงศ์ 2552 : 31) พบว่า ความไวว้างใจ
ระหว่างบุคคลของพนักงานทีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาของเขานัน มีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัการรับรู้ 

ผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองในระดบัสูง ความพงึพอใจในงานระดบัสูง และความเครียดในงานใน
ระดบัตาํ 
  Chan, Huang, and Ng (2008) ศึกษารูปแบบผูจ้ดัการความขดัแยง้และผลลัพธ์จาก
ทัศนคติของพนักงาน  ภายใต้ของความไว้วางใจ พบว่า  ความไว้วางใจต่อผู ้บังคับบัญชามี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัความตงัใจทีจะลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  ศรีสกุล สงัขศ์รี (2517) ศึกษาลกัษณะผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาและความพึงพอใจในงาน
ดา้นการบงัคบับญัชาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ 
พบวา่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความพงึพอใจในงานดา้นการบงัคบับญัชามากทีสุด เมือผูบ้งัคบับญัชามี
ลกัษณะผูน้าํดา้นสนใจความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและดา้นความน่าไวว้างใจของผูบ้งัคบับญัชา
และมีความพึงพอใจรองลงมาเมือผูบ้งัคบับญัชามีลักษณะผูน้าํดา้นให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชาและดา้นตงัความคาดหวงัในตวัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั 

  บณัฑิต แท่นพทิกัษ ์(2540) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํ อาํนาจความศรัทธา
และความพงึพอใจในงานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ ตวัแปรในดา้นความไวว้างใจ ของครูมี
ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในงานของครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 โดยมี
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ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจภายนอกสูงทีสุด  ส่วนความไวว้างใจของครูทีมีต่อผูบ้ริหารมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานของครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001   

  นิยม  สีสุวรรณ (2544)  ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตการ
ทาํงาน และพฤติกรรมทีน่าไวว้างใจของหัวหน้าหอผูป่้วยกับความยดึมันผูกพนัในองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ พบว่า  พฤติกรรมทีน่าไว้วางใจของหัวหน้าหอผู ้ป่วยมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความยดึมนัผูกพนัในองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.5 

  ความพึงพอใจในการทํางาน 

  Walker (1973, อา้งถึงใน จิรพงศ ์ธนโกเศศ 2547 : 72) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบทีส่งผลให้
เกิดความพงึพอใจ และความไม่พงึพอใจในการปฏิบติังานของครู พบวา่ การไดรั้บการยอมรับนับถือ 

ความสาํเร็จของงาน และความรับผิดชอบ เป็นองคป์ระกอบทีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาความสมัพนัธก์บัเพอืนร่วมงาน การ
ปกครองบงัคบับญัชา นโยบายการบริหารงาน และความเป็นอยูส่่วนตวั เป็นองคป์ระกอบทีทาํให้
เกิดความไม่พงึพอใจในงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 Burr (1981, อา้งถึงใน ชนสิทธิ พฤฒิพทิกัษ ์2546 : 53) ไดศ้ึกษาวจิยัเรือง ความพึงพอใจ
ในงานของผูบ้ริหารในวิทยาลยัชุมชนฟลอลิดาและมหาวิทยาลยั โดยการประยกุตท์ฤษฏีจูงใจ -คาํ
จุนของ เฮอร์ซเบอร์กโดยศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฏีจูงใจ-คาํจุนของเฮอร์ซเบอร์กกับ
ทศันคติต่องานของผูบ้ริหารวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัและศึกษาความสมัพนัธข์องทฤษฏีของเฮอร์ซ
เบอร์กกบัตาํแหน่งผูบ้ริหาร ตลอดจนเปรียบเทียบความพงึพอใจในงานและความไม่พงึพอใจในการ
งานระหวา่งผูบ้ริหารในสถาบนั 2 ประเภท  

   ผูว้ิจยัไดใ้ช้การสัมภาษณ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายรับนักศึกษา  นายทะเบียน ผูอ้าํนวยการฝ่าย
บุคคลพบวา่ปัจจยัจูงใจก่อใหเ้กิดความพงึพอใจในงานมากกวา่ปัจจยัคาํจุนอยา่งมีนยัสาํคญั ผูบ้ริหาร
ทงั 3 ตาํแหน่ง พึงพอใจปัจจยัจูงใจมากกว่าปัจจยัคาํจุน สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี ความสาํเร็จใน
งาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะงาน ความสมัพนัธส่์วนตวั 

  สุภรณ์ ศรีพหล (2519) ศึกษาปัจจยัทีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบว่าองคป์ระกอบทีทาํเกิดความพึงพอใจสูงสุดคือ
ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน รองลงมาคือลกัษณะของงาน ความสาํเร็จในงาน การยอมรับนับถือ
สมัพนัธภาพกบัเพอืนร่วมงาน นโยบายและการบริหารและสภาพการทาํงานตามลาํดบั  
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  สุภาภรณ์ อินทแพทย ์(2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงาน
กบัความตงัใจเปลียนงานของพนกังาน พบวา่ พนกังานทีมีเพศ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความ
พงึพอใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
   รจนา  (2545, อา้งถึงใน สมชาย อินทรมงคล 2548 : 87) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัจจยัทีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 

จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยัจูงใจมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน ในรายดา้นพบว่า มี 

4 ดา้นคือดา้นความกา้วหนา้ในอนาคต ดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นการยอมรับและนับถือ และดา้น
ลกัษณะงานมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน  

สาํหรับปัจจยัคาํจุนมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ในรายไดพ้บว่า 
มี 4 ดา้น ทีมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน นันคือ ดา้นสภาพการ
ทาํงาน ดา้นค่าจา้งและเงินเดือน ดา้นความมนัคงในการทาํงาน และดา้นนโยบายและการบริหารงาน 

นอกนนัมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน และมีปัจจยัคาํจุนเพียงดา้นเดียวทีไม่มี
ความสมัพนัธ ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน คือ ดา้นการบงัคบับญัชา  

วรีศิษฎ ์แนวดี (2539) ศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารเพือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัสุรินทร์ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลางเกือบทุกดา้น คือ ดา้นการยอมรับนบัถือ ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน ลกัษณะงาน สภาพการทาํงานและ
ค่าตอบแทน และแผนสินสุดในการทาํงาน  

 วลัลี จนัทเรนทร์ (2545) ไดท้าํการศึกษาวิจยัในเรืองความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่า บุคลากรของสาํนักเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีความพึงพอใจต่อปัจจยัต่างๆ 5 ปัจจยั คือลกัษณะงาน ผูร่้วมงาน 

สภาพแวดลอ้ม สิงตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลางและเรืองส่วนตวั อยูใ่นระดบัมาก 

  มะปราง จนัทร (2552) ไดศ้ึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความความผูกพนัในองคก์าร และ
แนวโน้มทาํงานต่อไป ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงโดยศึกษาจากปัจจยั 3 ปัจจยั คือ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคาํจุน เพือทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัทีกาํหนดกบัความผกูพนัในองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง  

  พบว่า ปัจจยัจูงใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัในองค์การโดยรวมของ
พนักงานใน ทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.01 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ปัจจยัจูงใจดา้นความสาํเร็จของงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์ารโดยรวมของ
พนักงาน ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํมาก ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.01 และปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ 
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ดา้นการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน และความรับผิดชอบของงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ในองคก์ารโดยรวมของพนกังานในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ ทีระดบั นยัสาํคญัทางสถิติ 0.01  

  ปัจจยัคาํจุนโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์การโดยรวมของพนักงาน      

ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.01 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ปัจจยัคาํจุน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน ดา้นความมนัคงในงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์การโดยรวมของพนักงาน ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ       
ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.01 และปัจจัยคาํจุนด้านนโยบายและการบริหาร และด้าน
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัในองค์การโดยรวมของพนักงาน            

ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํมาก ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01  

  ดารารัตน์  เลิศสุวรรณโรจน์ (2551) ความพึงพอใจในงานของลูกจา้ง:กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตจงัหวดัชลบุรี เมือวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ประเภทการจา้ง 

ตาํแหน่งงาน ประเภททีพกัอาศยั และภูมิลาํเนา พบว่า เพศ ต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงาน
ดา้นการยอมรับนับถือ และความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั อยา่งมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.03 และ 0.01 ตามลาํดับ ลูกจา้งทีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานด้านการยอมรับนับถือแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.04 และลูกจา้งทีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธต่์อเพอืนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นโอกาสความกา้วหน้าใน
งานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01, 0.01, 0.01, 0.03 และ0.01ตามลาํดบั 

   สมเจตน์ ชืนปรีชา  (2534, อ้างถึงใน สุทธิลักษณ์  แจ่มใส 2546 : 20) ศึกษาความ          

พงึพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายบริหารวิชาการและสายธุรการของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า อายุ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรสายบริหารวชิาการและสายธุรการของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณหารลาดกระบงั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยบุคลากรสายบริหารวิชาการและสาย
ธุรการทีอายนุอ้ยมีความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานนอ้ย 

  กริช พรหมชยันนท ์(2532, อา้งถึงในสุทธิลกัษณ์  แจ่มใส 2546 : 20) ศึกษาปัจจยัทาง
สงัคมเศรษฐกิจทีมีผลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรในสถานี
ตาํรวจสงักดักองกาํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัชลบุรี พบวา่ เงินเดือนและตาํแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรทีปฏิบติัหน้าทีในสถานีตาํรวจ
สงักดักองกาํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   
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  กุลวดี  ประเสริฐชยั (2539, อา้งถึงใน สุทธิลกัษณ์  แจ่มใส 2546 : 21) ศึกษาปัจจยัทีมีผล
ต่อการปฏิบติังานของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะสํานักงานคุม
ประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ารายไดท้ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
อาสาสมคัรคุมประพฤติ กระทรวงยติุธรรมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 มานพ เสาแก่น (2535, อา้งถึงใน สุทธิลกัษณ์  แจ่มใส 2546 : 21) ศึกษาลักษณะทางสังคม 

เศรษฐกิจความพึงพอใจในการทาํงานในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการตาํรวจ ทีมีหน้าทีในการ
ตรวจสอบในกรมตาํรวจ พบวา่ขา้ราชการตาํรวจ ทีมีหนา้ทีในการตรวจสอบในกรมตาํรวจทีมีชนัยศ
สูง มีระดบัความพงึพอใจในการทาํงานสูงกวา่ผูท้ีมีชนัยศตาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 

  ประเวศน์  มูลประมุข (2534, อ้างถึงใน สุทธิลกัษณ์  แจ่มใส 2546 : 23) ศึกษาความ    

พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจระดบัชนัประทวนและพลตาํรวจในสถานีตาํรวจ
นครบาล บางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ขา้ราชการตาํรวจระดับชันยศสูงจะมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความพงึพอใจในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  สุภาวดี  คาํเกลียง (2550) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารและความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล พบวา่ สาขาวชิาแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทงั 3 กลุ่มสาขา แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทีระดบั 0.01 โดยด้าน
ความสัมพนัธ์กบั  ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05  

  เอกมน โลหะญาณจารี (2547) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขทีมีการดาํรงตาํแหน่งทางสงัคมทีแตกต่าง
กนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 

 อรนิตน์  ญาณศิริ(2539)ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการคณะ
ศึกษาศาสตร์(บางเขน)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ความพึงพอใจในการทาํงานของ
ขา้ราชการคณะศึกษาศาสตร์สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งันี ดา้นการยอมรับนับถือ 

ดา้นความมนัคงปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

ดา้นผลตอบแทน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน และดา้นสภาพการทาํงาน 

 โชคดี รักทอง (2531, อา้งถึงใน อรนิตน์  ญาณศิริ 2539 : 25) ศึกษาความพงึพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากรฝ่ายบริการมหาวิทยาลัยรามคาํแหงและจดัเรียงลาํดับความพึงพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากรฝ่ายบริการมหาวิทยาลัยรามคาํแหงจากมากไปหาน้อย ดงันี ด้านฐานะ ด้าน
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ความรับผิดชอบ  ด้านชีวิตส่วนตัว  ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน  ดา้นผลตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร
องคก์าร ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน และดา้นสภาพการทาํงาน 

 สหชาติ  ภุมมา (2546) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยแ์ละครูผู ้สอน
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ พบวา่อาจารยแ์ละครูผูส้อนนักเรียนนายร้อยตาํรวจ
ในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยตาํรวจผูท้ีมีระดบัเงินเดือนระหว่าง 5,001-6,000 บาท         

มีความพงึพอใจในการทาํงานนกัเรียนนายร้อย ทีมีระดบัเงินเดือนระหวา่ง 7,001-8,000 บาท  

 ศุภิสรา  แพงทอง (2546) ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของอาจารยว์ทิยาลยัการอาชีพ
ในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภูมิ พบว่า อาจารยว์ิทยาลยัการอาชีพในจงัหวดันครราชสีมา
และจงัหวดัชยัภูมิทีเป็นขา้ราชการและอาจารยพ์เิศษมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยอาจารยท์ีเป็นขา้ราชการประจาํมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกว่าอาจารยพ์ิเศษและอาจารยว์ิทยาลัยการอาชีพในจังหวดั
นครราชสีมาและจงัหวดัชยัภูมิทีมีประสบการณ์ทาํงาน 1-5 ปี และมากกว่า 5 ปีขึนไปมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยอาจารยท์ีมี
ประสบการณ์ทาํงานมากวา่ 5 ปี ขึนไปมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานสูงกวา่อาจารยท์ีมีประสบการณ์
ทาํงาน 1-5 ปี 
 สุภรณ์ ศรีพหล (2519) ศึกษาปัจจยัทีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานของอาจารย์
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบว่า องคป์ระกอบทีทาํเกิดความพึงพอใจสูงสุดคือ
ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน รองลงมาคือลักษณะของงาน ความสําเร็จในงาน การยอมรับนับถือ 

สมัธภาพกบัเพอืนร่วมงาน นโยบายและการบริหารและสภาพการทาํงานตามลาํดบั  

 สุภาภรณ์ อินทแพทย ์(2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงาน
กบัความตงัใจเปลียนงานของพนกังาน พบวา่ พนกังานทีมีเพศ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความ
พงึพอใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

  พิสมัย  สงจันทร์ (2549) ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถาศึกษาขัน
พนืฐานสงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษา ชุมพร เขต 2 พบวา่ ความพงึพอใจของครูในสถานศึกษา
ขนัพนืฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษา ชุมพร เขต 2โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 ศิริรัตน์ วนาโรจน์ (2552 ) ความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนักงานบริษทั พรอพเพอร์ตีแคร์ 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า พนักงานบริษทั พรอพ
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เพอร์ตี แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาภาคเหนือ มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม       

อยูใ่นระดบัมาก 

 รุ่งรัตน์ เหล่ารัศมีววิฒัน์ (2552) ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานของพนักงาน
การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ).พบว่า พนักงานทีปฏิบติังานทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 

(ภาคเหนือ) มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยด้านทีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบริษทัและการดาํเนินงาน ดา้นลกัษณะงานทีทาํ และดา้นลกัษณะ
ทางสังคม และจากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ระดบัตาํแหน่งงานทีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในงาน แตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  วรชิต  พนัธุ์แสง (2547) ปัจจัยภาวะผูน้ําทีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พบวา่ ปัจจยัทีสามารถพยากรณ์ไดดี้ทีสุดคือ ความไวว้างใจ การประสานงาน ความสามารถ
ในการควบคุม 

 วาสนา  พมุมา และคณะ ( วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัวลยัลกัษณ์ ตุลาคม 2551- 
มกราคม 2552) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูผูส้อนในสังกดัสาํนักงานเขตพนืที
การศึกษาสระแกว้ พบว่า ระดับความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกัดสําพกัพืนทีการศึกษาสระแก้วโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพอใจสูงสุดคือสถานะอาชีพ 

รองลงมาคือความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน และผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ
ในการทาํงานของขา้ราชการครูผูส้อนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสระแกว้ พบว่า พืนทีการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน ต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนโดยภาพรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 วรรณรัช  บุญสวสัดิ (2553) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
โรงแรมแกรนดมิ์ลเลเนียม สุขมุวทิ พบวา่ พนกังานทีมีอายตุ่างกนั และประสบการณ์ทาํงานต่างกนั 

มีความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และพนักงานทีฝ่าย
ต่างกนัและ รายได ้ต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.01 โดยฝ่ายอาหาร และเครืองดืม/ครัว ฝ่ายห้องพกั/แม่บา้น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายช่าง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  อรปภากร รัตน์หิรัญกร (2542) ความพงึพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร
ของขา้ราชการกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ

ระดับการศึกษาสถานภาพการสมรส  มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการทาํงานอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติและตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพการสมรสและ ระยะเวลาใน
การทาํงาน มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 อรนิตย ์ ญาณศิริ (2539) ความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการคณะศึกษาศาสตร์
(บางเขน)มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พบวา่ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยขา้ราชการระดบั 1-6 มีความพึงพอใจ
ในการทาํงานแตกต่างจากขา้ราชการระดบั 7 ขึนไป โดยขา้ราชการระดบั 1-6 มีความพึงพอใจใน
การทาํงาน ตาํกวา่ขา้ราชการระดบั 7 ขึนไป ในดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ดา้นลกัษณะงาน 

ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและพบวา่ลกัษณะ
งานทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนัโดยขา้ราชการทีปฏิบติัหน้าดา้นการ
สอนมีความพงึพอใจในการทาํงานมากกวา่ขา้ราชการทีปฏิบติังานในดา้นการบริการวชิาการในดา้น 

ความสาํเร็จในการทาํงาน ความกา้วหนา้ในการตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ ดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา และดา้นผลตอบแทนทีไดรั้บจากการทาํงาน 

 

  ความผูกพันในองค์การ 

 Matheiu and Zajac (1990) ไดท้าํ meta-analysis สรุปผลการวิจยัเรืองความผูกพนัใน
องค์การในช่วงทีผ่านมาใน  เรืองปัจจัยนํา  (Antecedents)  และผลทีตามมา  (Consequences)            

ของความผูกพนัในองคก์าร และ จดัองคป์ระกอบผลการศึกษาทีไดต้ามกรอบแนวคิดของสเตียร์ 

(Steers 1977) จากผลทีไดนี้กล่าวไดว้า่ 
 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล มีแนวโน้มทีจะสร้างความผูกพนัในองคก์ารไดแ้ก่ อาย ุเพศ  

อายงุานในองคก์าร  เงินเดือน  ระดบังาน  ซึงเป็นไปตามแนวคิดดา้นดา้นบรรทดัฐานและดา้นเจตคติ 

แต่อิทธิพลทีสําคญัไดแ้ก่ การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ  แสดงให้เห็นว่าพนักงานจะมีความ
ผกูพนักบัองคก์ารทีทาํใหเ้ขาบรรลุความสาํเร็จ หรือเจริญกา้วหนา้ได ้

 2. คุณลกัษณะของงาน จะมีผลกระทบต่อความผูกพนัในองคก์ารค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ 

ขอบเขตของงานความทา้ทายในงานและความหลากหลายทกัษะ แต่ความมีอิสระในงานกลบัไม่
ค่อยมีผลมากนัก ในเรืองของบทบาท พบว่าส่วนใหญ่ส่งผลในทางลบต่อความผูกพนัในองคก์าร 

ไดแ้ก่ บทบาททีคลุมเครือ ขดัแยง้ บทบาททีหนกัเกินไป  และความกดดนั  

 3. ภาวะผูน้าํ จะมีผลกระทบต่อความผูกพนัในองคก์ารค่อนขา้งมากเช่นกนั โดยเฉพาะ
เรืองการสือสาร และการใหมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ความเกียวพนัในงาน  

 4. คุณลกัษณะขององคก์าร เช่น ขนาด และการรวมศูนยอ์าํนาจ  มีผลเพียงเล็กน้อยต่อ
ความผกูพนัในองคก์าร 
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 5. ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนัต่ออาชีพ  ก็ส่งผลดีต่อความผกูพนัในองคก์ารเช่นกนั 

 6. ผลทีตามมาของความผูกพนัในองคก์ารของพนักงาน พบว่า จะมีความตงัใจหางาน
ใหม่นอ้ยลง และมีความตงัใจจะลาออกนอ้ยลง   

 Ko, Price and Mueller (1993, อา้งถึงใน อุทิศ เตชะพฤติ 2541 : 32) ศึกษาความผูกพนั
ในองคก์ารในเกาหลีใตพ้บว่า ความพึงพอใจในงาน โอกาสกา้วหน้า การประสบความหวงัในงาน 

ความเกียวพนัในงาน ความเป็นอิสระเอกเทศในงาน บทบาททีขดัแยง้ การสนับสนุนของหัวหน้า
งาน ความยติุธรรมในการแจกจ่าย ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ สามารถอธิบายความ
ผกูพนัในองคก์ารไดถึ้ง 85% 

 Meyer, Lrving, and Allen (1998, อา้งถึงใน อุทิศ  เตชะพฤติ 2541 : 30) พบว่า ค่านิยม
และประสบการณ์จากการทาํงาน อันได้แก่ ความสะดวกสบายและความมันคง (comfort and 

security) ความสามารถและความกา้วหน้า (competence and growth) สถานะภาพและความเป็น
อิสระ (staatus and independence) มีผลต่อความผูกพนัในองค์การ ทงั 3 ดา้น (อารมณ์ความรู้สึก 

การเล็งเห็นผลประโยชน์ และบรรทดัฐาน) แต่มีการเปลียนแปลงไปตามระยะเวลา 
Buchannan (1974) ศึกษาวิจยัเรืองการสร้างความผูกพนัในองคก์ารของผูจ้ดัการภาค

ธุรกิจและรัฐบาล พบว่า กระบวนการขดัเกลาเขา้สู่อาชีพผูจ้ดัการนันประสบการณ์ทีมีความสาํคญั 

ซึงทาํใหผู้จ้ดัการเกิดความผกูพนัในองคก์าร คือ การปฏิสงัสรรคใ์นลกัษณะของการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือของเพอืนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ซึงโอกาสความกา้วหน้าลว้นมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ผกูพนัในองคก์าร 

  จิระจิตต์ ราคา (2525) ศึกษาบรรยากาศขององค์การ: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนกบัมหาวทิยาลยัของรัฐ (ในส่วนกลาง) พบวา่ บรรยากาศในการทาํงานใน
สถาบนัอุดมศึกษามีความสมัพนัธก์บัความผูกพนัของอาจารยท์ีทาํงานประจาํสถาบนั โดยนิยามความ
ผูกพนัในองค์การเป็น 3 ส่วน ตามแบบของBuchanun (1974) และพบว่า บรรยากาศการทาํงานใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและความรู้สึกต่อมหาวิทยาลัยของรัฐของอาจารย์ประจํา ดีกว่าของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ทงันีเขาเสนอว่าเป็นเพราะระบบการจูงใจ ระบบการพฒันาบุคลากร 

ความมันคงในการทํางาน  และการได้รับความยอมรับ  ของมหาวิทยาลัยของรัฐดีกว่า
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 เชาวลิต ตนานนทช์ยั (2532, อา้งถึงใน อุทิศ เตชะพฤติ 2541 : 31) ศึกษาปัจจยัทีส่งผล
ต่อความผกูพนัในองคก์าร กรณีศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั พบว่า ความรู้สึกว่าศูนยมี์
ชือเสียง ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อองค์การ ความเข้าใจกระบวนการของงาน และการ
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ปฏิบติังานทีมีโอกาสสงัสรรคก์บัผูอื้น สัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์าร แต่ไม่พบว่าคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลต่างๆ สมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์าร 
 สมชยั แกว้ละเอียด (2531) ไดศึ้กษาวจิยัในกลุ่มตวัอยา่งขา้ราชการกองสารวตัรนักเรียน 

กรมพลศึกษาโดยใช ้แบบจาํลองของสเตียร์ และคณะ (Steer et., al 1981) โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
ส่วนของปัจจยัความผกูพนัในองคก์าร โดยนิยามความผูกพนัในองคก์ารเป็น 3 ดา้นคือ การยอมรับ
ในเป้าหมายและคุณค่าของกองสารวตัรนักเรียน ความพยายามปฏิบติังานให้เกิดผลดีต่อกอง
สารวตัรนกัเรียน และความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของกองสารวตัรนกัเรียน  

  ผลทีไดร้ะบุวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัตาํแหน่ง ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความเป็น
อิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ผลป้อนกลับของงาน และงานทีมีโอกาสไดพ้บปะสังสรรคก์ับ
ผูอื้น ประสบการณ์ในงาน ได้แก่ ความคาดหวงัทีได้รับการตอบสนองจากกองสารวตัรนักเรียน 

ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อกองสารวตัรนกัเรียน ความรู้สึกวา่กองสารวตัรนกัเรียนเป็นทีพึงได ้

ความรู้สึกวา่กองสารวตัรนกัเรียนมีชือเสียง สมัพนัธก์บัความผกูพนัในกองสารวตัรนกัเรียน 

 ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) ทาํการวิจยัในกลุ่มตวัอย่าง ผูบ้ริหารระดับหัวหน้าแผนก 

หรือเทียบเท่าของบริษทัเครือซีเมนทไ์ทย โดยใชแ้บบจาํลองของสเตียร์ และคณะ พบวา่  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลสัมพนัธ์กับความผูกพนัในองค์การเล็กน้อย ได้แก่ อายุ อายงุาน 

ระดบัการศึกษา  
 2. ลกัษณะงานทีทาํมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์ารปานกลาง ไดแ้ก่ ความ 

สาํคญัของลกัษณะงาน ลกัษณะงานทีทา้ทาย การมีส่วนร่วมในการบริหาร โอกาสความก้าวหน้า 
งานทีตอ้งติดต่อสมัพนัธก์บัผูอื้น 

  3. ประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์ารในระดบัปาน
กลางเช่นกนั ไดแ้ก่ ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์าร ความน่าเชือถือขององคก์าร ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบ การเขา้สังคมกบัเพือนร่วมงานได ้การไดรั้บการพฒันาและฝึกอบรม ส่วนผลที
ตามมา พบว่าความผูกพนัในองค์การสัมพนัธ์กับความตงัใจทีจะลาออก แต่ไม่พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งความผกูพนัในองคก์ารกบัความทุ่มเทในงาน 

  นนัทนา ประกอบกิจ (2538) ไดศ้ึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์าร ศึกษา
กรณีฝ่ายพฒันาชุมชนสาํนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อ
ความผกูพนัในองคก์าร ปัจจยัลกัษณะงานสามารถอธิบายความผนัแปรของความผูกพนัในองคก์าร
ได ้คือ ลกัษณะงานทีทา้ทาย โอกาสกา้วหนา้ในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และลกัษณะ
งานทีหลากหลาย ปัจจยัลกัษณะประสบการณ์จากการทาํงานทีอธิบายความผนัแปรของความผูกพนั
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ในองค์การ ไดแ้ก่ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกว่าองคก์ารเป็นทีพึงพิงได ้

ความมีชือเสียงขององคก์าร และความคาดหวงัทีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

  กลัยา ทงัรอด (2544) ไดศ้ึกษา ความผูกพนัในองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้า      

นครหลวง พบวา่ พนกังานมีความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ส่วนปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัในองคก์ารของพนักงาน ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการ
ทาํงาน ระดบัตาํแหน่ง ความมีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของ
งาน ความมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอืนๆ ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่
องคก์ารเป็นทีพงึพงิได ้ความคาดหวงัทีจะไดก้ารตอบสนองจากองคก์าร และทศันคติต่อเพอืนร่วมงาน 

  เริงศกัดิ เขียวขจี (2543) ไดศ้ึกษาความผูกพนัในองค์การของพนักงาน กลุ่มบริษทั       

เอส.พ.ี อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั พบว่า พนักงานมีความผูกพนัในองคก์ารและมีความพึงพอใจใน
งานอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานทีสมรสแล้วมีความผูกพนัในองค์การสูงกว่าพนักงานทีมี
สถานภาพโสด พนกังานทีมีระดบัเงินเดือนมากกว่า 20, 000 บาท มีความผูกพนัในองคก์ารสูงกว่า
พนักงานทีมีระดบัเงินเดือนตาํกว่า 10,000 บาท พนักงานทีมีอายกุารทาํงานมากกว่า 10 ปี มีความ
ผกูพนัในองคก์ารสูงกวา่พนกังานทีมีอายกุารทาํงานระหวา่ง 5-10 ปี และยงัพบว่า ความพึงพอใจใน
งานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัในองคก์ารของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  กษมาภรณ์  ปลืมจิตร (2547) ไดศ้ึกษาความผูกพนัในองคก์ารของพนักงาน โรงแรม
ดุสิตรีสอร์ทแอนด์โปโลคลบั พบว่า ระดับความผูกพนัในองค์การของพนักงานอยู่ในระดับสูง      

จากการทดสอบสมมติฐานไม่พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั ทาํให้ความผูกพนัในองคก์าร
ต่างกนั นอกจากนี ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองคก์าร ไดแ้ก่ ลกัษณะงานทีปฏิบตัิ 
ประสบการณ์ทีไดจ้ากการทาํงานในองคก์าร บรรยากาศขององคก์ารและความพงึพอใจในงาน 

 ประพณิพร ขจรบุญ (2546) ศึกษาพฤติกรรมการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารของ
ขา้ราชการครูสังกดักรุงเทพมหานครทีมีความพงึพอใจในงานและการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกนั พบว่า 

  1. ครูทีมีอายรุาชการมากมีความผูกพนัในองคก์ารมากกว่าครูทีมีอายรุาชการน้อยอยา่งมี
นยัสาํคญัทีระดบั .05 

 2. ครูทีมีความพงึพอใจในงานสูงมีพฤติกรรมการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารสูง
กวา่ครูทีมีความพงึพอใจตาํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

 3. ครูทีมีการสนบัสนุนทางสงัคมสูงมีพฤติกรรมการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร
สูงกวา่ครูทีมีการสนบัสนุนทางสงัคมตาํอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 4. พฤติกรรมการทาํงานมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัในองคก์ารอยา่งมีอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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  อาคม ไตรพยคัฆ ์(2549, อา้งถึงใน จิรวฒัน์  ปฐมพรวิวฒัน์ 2553 : 32) ศึกษาเรืองความ
ผูกพนัในองคก์ารของขา้ราชการตาํรวจ กองตาํรวจสือสาร พบว่าขา้ราชตาํรวจมีความผูกพนัใน
องคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศและ
สถานภาพ สมรส ทาํให้ขา้ราชการตาํรวจกองตาํรวจสือสาร เกิดความผูกพนัในองค์การทีแตกต่างกัน 

ขณะทีปัจจยัดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์ทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองคก์าร
ของขา้ราชการตาํรวจกองตาํรวจสือสาร 

  ดนุวศั  บุญเดช (2553) ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพชีวติในการทาํงานและความผกูพนั
ในองคก์ารของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)ในเขตพืนทีกรุงเพและปริมณฑล 

พบวา่ คุณภาพชีวติในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย 

จาํกัด (มหาชน)ในเขตพืนทีกรุงเพและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและอายุงานที
แตกต่างกันมีความผูกพันในองค์การทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  0.05               

โดยพนักงานทีมีอายุระหว่าง 5-10 ปี มีความคิดเห็นเกียวกับความผูกพนัในองค์การแตกต่างกัน
พนกังานทีมีอายงุานระหวา่ง 10-20 ปี มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  พร้อมพรรณ บีหัตถกิจกูล (2541, อา้งถึงใน สุนาภา คุม้ชยั 2552 : 36) ศึกษาปัจจยัทีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การ และความผูกพนัในวิชาชีพของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 

พบวา่ พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมีความผกูพนัในองคก์าร และความผูกพนัในวิชาชีพในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมีความผูกพนัใน
องคก์าร และความผูกพนัในวิชาชีพทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางและพบอีกว่า อาย ุระยะเวลาใน
การทาํงาน และรายไดมี้ความสมัพนัธก์บัทางบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร 

  ทองพิน ขนัอาสา (2549, อา้งถึงใน สุนาภา คุม้ชยั 2552 : 36) ศึกษาความผูกพนัใน
องคก์ารของบุคลากรภาครัฐ กรณีศึกษาขา้ราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า 
ขา้ราชการกรมการปกครองมีระดับความผูกพนัในองค์การ โดยภาพรวมในระดับปานกลาง 

ขา้ราชการมีความผกูพนัในองคก์ารดา้นความเต็มใจทีจะทุ่มเทให้กบัองคก์ารในระดบัสูง ส่วนดา้น
อืนๆ มีความผกูพนัในองคก์ารระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นประสบการณ์ทาํงาน ดา้นความรู้สึกว่าตน
มีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นทีพึงพิงได ้ความรู้สึกต่อเพือนร่วมงาน องคก์าร
และความคาดหวงัทีจะไดรั้บการตอบสนองมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์ารในระดบัปาน
กลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  วาริกา  ริวเหลือง (2533, อา้งถึงใน ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ ์2553 : 24) ศึกษาความ
ผูกพนัในองค์การของขา้ราชการในสังกดักระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจยัไดรั้บโอกาสในการ
ทาํงานเป็นปัจจยัทีสามารถนาํมาเป็นตวัร่วมในการอธิบายความผกูพนัในองคก์ารได ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

64 
 

  ธรรมศกัดิ  ดีสมศกัดิ (2546) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกับความผูกพนัในองค์การของ
พนักงานโรงงานสยามไซเคิล อินดสัตรี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายกุารทาํงานในโรงงาน
แตกต่างกนัมีความผกูพนัในองคก์ารแตกต่างกนัโดยพนกังานทีมีอายกุารทาํงานในโรงงานมากกว่า 
5 ปี มีความผกูพนัในองคก์ารมากกวา่พนกังานทีมีอายกุารทาํงานในโรงงานมากกวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 

ปีและมากกวา่พนกังานทีมีอายกุารทาํงานในโรงงานไม่เกิน 1 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ภิญโญ เสือพิทกัษ ์(2541) ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานกบัความ
ตงัใจลาออกจากองค์การของพนักงานบริหารระดับกลางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั(มหาชน) 

พบวา่ ระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนัโดยพนักงาน
ทีมีระยะเวลาการปฏิบติังานตาํกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างจากพนักงานทีมี
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 1-5 ปีและมากกวา่ 10 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 สุนาภา  คุม้ชยั (2552) ศึกษาความผกูพนัของบุคลากรต่อหน่วยงานราชการ : กรณีศึกษา
กรมชลประทาน พบว่า ระดบัความผูกพนัในองคก์ารแตกต่างไปตามสังกดัหน่วยงาน บรรยากาศ
องคก์าร ลกัษณะงานทีปฏิบติัและความพงึพอใจในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 สุวรรณิน คณานุวฒัน์ (2527, อา้งถึงในสุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 30) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความผูกพนัในองคก์ารกับลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์ารและลกัษณะของ
ประสบการณ์จากการทาํงานของผูบ้ริหารในองคก์ารภาคเอกชน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะ
งาน ลกัษณะองคก์ารและลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนั
ในองคก์ารเท่ากบั ( r = 0.68) 

 วณีพนัธ์ ฉัตรเนตร (2545, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 30) ศึกษาความผูกพนัใน
องค์การของพนักงานบริษทั เจ เอส แอล จาํกดั พบว่า ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัใน
องคก์ารคือ ความอิสระในการทาํงาน ความทา้ทายในการทาํงาน ความเขา้ใจในงาน การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน และความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญักบัองคก์าร 

  สะอาด วงศน์นัตน์นท ์(2538, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 33) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะงาน ประสบการณ์ในการทาํงานบทบาททางวิชาชีพกับความ
ผกูพนัในองคก์ารของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัแปรที
สามารถร่วมกนัทาํนายความผกูพนัในองคก์ารมี 6 ตวัแปรคือ ความคาดหวงัทีไดรั้บการตอบสนอง
จากองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นทีพึงพิงได ้ความคลุมเครือในบทบาท อาย ุทศันคติต่อเพือน
ร่วมงานและองคก์ารและความมีอิสระในการทาํงาน สามารถอธิบายความผนัแปรของความผูกพนั
ในองคก์ารไดร้้อยละ 52.49 
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  วรนุช  ทองไพบูลย ์(2543, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 30) ศึกษาเรืองบรรยากาศ
องคก์ารและความผกูพนัในองคก์ารของพนกังาน บริษทั นิปปอนเพนต ์(ประเทศไทย) จาํกดั พบว่า 
บรรยากาศองคก์ารทีเอืออาํนวยต่อการทาํงาน ความผูกพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกันความผูกพนัในองค์การ ซึงแสดงว่าถา้บรรยากาศ
ภายในองคก์ารยิงดีมากขึน ก็จะทาํให้พนักงานมีความผูกพนัในองค์การสูงขึน พร้อมทีจะทุ่มเท
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานเพอืความสาํเร็จขององคก์าร 

  สกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชัย 2552 : 34) ศึกษาการรับรู้
วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัในองคก์ารและความตงัใจทีจะลาออกจากพนักงานพบว่า การรับรู้
วฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผูกพนัในองคก์าร (R = 0.755)อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .001 

  ลาํพูน เอกฐิน (2542, อา้งถึงใน สาวิตรี  พูลสมบตัิ 2550 : 28) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อ
ความผกูพนัในองคก์ารของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งทีสมรสแลว้มีความผกูพนัในองคก์ารมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีเป็นโสด และกลุ่มตวัอยา่ง
ทีมีระดบัเงินเดือนมากมีความผกูพนัในองคก์ารมากกว่ากลุ่มทีมีระดบัเงินเดือนน้อย ผูท้ีมีตาํแหน่ง
งานสูง และมีอายกุารทาํงานมากมีความผกูพนัในองคก์ารมากกว่าผูท้ีมีตาํแหน่งงานและอายกุารทาํงาน
นอ้ยกวา่  
  งานวิจัยทีเกียวข้องกับความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันในองค์การ 

 Steers (1977) ไดศ้ึกษาความผกูพนัในองคก์ารของเจา้หน้าทีโรงพยาบาลทีทาํงานในรัฐ
ภาคตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา พบว่า ลักษณะงาน ได้แก่ความพึงพอใจในการทาํงาน ความ
หลากหลายของงาน ความอิสระในการทาํงาน และการไดรั้บมอบหมายงานทีชดัเจน ไม่เกิดความ
คลุมเครือในบทบาท จะมีความความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร 

  สมชาติ คงพิกุล (2537) ศึกษาวิจัยเกียวกับความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในการ
ทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารของอาจารยโ์รงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
เพชรบูรณ์นนั อาจารยมี์ความพึงพอใจในการทาํงานในระดบัค่อนขา้งสูง เมือวิเคราะห์โดยจาํแนก
ตามตวัแปรวุฒิการศึกษา ตาํแหน่งหน้าที และขนาดของโรงเรียน ในส่วนของความผูกพนัใน
องคก์าร พบว่า อาจารยท์ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีทาํงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความ
ผกูพนัในองคก์ารค่อนขา้งสูง อีกทงัความพงึพอใจมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร 
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  จิรากุล วสะพนัธุ์ (2544) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ทาํงานกบัความผกูพนัในองคก์าร: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์)จาํกดั พบว่า 
ความพงึพอใจในงานของพนกังานบริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์)จาํกดั มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความผกูพนัในองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01 

 ณัฐยา ไพรสงบ (2546) ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงาน 

ความผูกพันในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงงานผลิตอาหารว่างแห่งหนึง พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัในองคก์าร 

  การทบทวนทฤษฏีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งในเรืองความไวว้างใจ ความพึงพอใจในการทาํงาน
และความผูกพนัในองคก์าร ทีผูว้ิจยัไดร้วบรวมและทบทวนทีผ่านมา พบว่าทุกปัจจยัมีความสาํคญัและมี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร ในการเป็นกลไกลในการขบัเคลือนองคก์ารซึงตอ้งอาศยั
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นตวัจักรสําคญัและความสัมพนัธ์ทีดีของบุคลากรภายในองค์การจะนํามาซึงความ
ร่วมมือร่วมใจและความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึงขององคก์าร ในการนาํแผนไปปฏิบตัิให้สัมฤทธิผลใน
ทุกระดับ ซึงสามารถนาํพาให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและวิสัยทศัน์ไดแ้ต่สิงทีเป็นมูลเหตุที
ส่งผลต่อความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร คือความไวว้างใจซึงกนัและกนั  ซึงความ
ไวว้างใจไดก้ลายเป็นประเด็นสาํคญัมากกว่าแค่ประเด็นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะ
ในช่วงไม่กีปีนีความไวว้างใจได้รับการยกย่องอย่างมากว่าเป็นปัจจยัต่อความสําเร็จของทุกองค์การ 

(เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2553, Healey 2007, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 4) ซึงในแต่ละ
องคก์ารลว้นมีบุคลากรทีแตกต่างกนัความไวว้างใจทีเกิดจึงแตกต่างกนัตามลกัษณะของบุคคล  

  การศึกษาของสมพร ปานยนิดี (2545) เรืองความไวว้างใจภายในองคก์ารของขา้ราชการ
สาย ค.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อความไวว้างใจภายใน
องค์การ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของจุไรลักษณ์ จันทสีหราช (2553) เรือง อิทธิพลของ
ภาพลักษณ์บริษทัทีมีต่อความไวว้างใจและความภกัดี ของลูกคา้ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย)  จาํกดั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุแตกต่างกนัมีความไวว้างใจต่อบริษทั แตกต่างกนั 

และผลการศึกษาของแสงรวี ไทยดาํริ (2551) เรืองความไวว้างใจในการบริหารรัฐกิจ:การรับรู้ผล
การปฏิบติังานของภาครัฐในมุมมองของความเป็นพลเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับ
การศึกษาทีต่างกนัมีความไวว้างใจในการบริหารรัฐกิจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05และนอกจากนีผลการศึกษาของรุจ เจริญลาภ (2548) เรืองความไวว้างใจภายในองค์การ 

กรณีศึกษา บริษทัซีเมนส์ จาํกัด กลุ่มธุรกิจการสือสารเคลือนที ยงัพบอีกว่าหน่วยงานทีสังกัด
แตกต่างกนัมีความไวว้างใจภายในองค์การทีแตกต่างกันและผลการศึกษาของ Findikli et.other 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

67 
 

(2010) เรืองความไวว้างใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อผูบ้งัคบับญัชาและองคก์าร:ผลกระทบต่ออาํนาจ
การรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทางจิตวิทยา พบว่าเพศและการศึกษาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีแตกต่าง
กนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกนัดว้ย 
  นอกจากปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อความไวว้างใจทีแตกต่างกนัแลว้นัน ปัจจยั
ส่วนบุคคลยงัส่งผลต่อความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนัอีกดว้ย เห็นได้
จากผลการวจิยัของ  รุ่งรัตน์  เหล่ารัศมีวิวฒัน์ (2552) ศึกษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) พบวา่ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบั
ตาํแหน่งทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนัเช่นเดียวกบัผลการศึกษาของสุภาภรณ์ 

อินทแพทย ์(2550) เรืองความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในการทาํงานกบัความตงัใจเปลียนงาน
ของพนกังาน พบวา่ พนักงานทีมีเพศ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05     

  นอกจากนียงัมีผลการวจิยัของ อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551) ศึกษาเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิต
การทํางานและความผูกพันในองค์การของข้าราชการ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษา สายงาน ตาํแหน่ง 
ระยะเวลาการจา้งทีแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกัน  และปัจจยัด้านสังกัดคณะต่างกัน           

มีความผูกพนัในองคก์ารต่างกนั และผลการวิจยัของกลัยา ทงัรอด (2544) ศึกษาเรืองความผูกพนัใน
องคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวง พบว่า ปัจจยัอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

ระยะเวลาการทาํงาน ระดบัตาํแหน่ง มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัในองค์การของพนักงาน         

จึงนาํมาซึงสมมุติฐานดงันี 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร
แตกต่างกนั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเรืองความไวว้างใจ พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา
กับความไวว้างใจในองค์การมีความสัมพนัธ์กันจากการศึกษา ของ Bernthal (1995, อ้างถึง             

ใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 26) ไดท้าํการสาํรวจความไวว้างใจระหว่างบุคคลในองคก์าร 

พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์และสามารถพยากรณ์ความไวว้างใจใน 

องคก์ารไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chiaburu and Marinova (2006, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดิ
นาวิน 2552 : 27 ) ทาํการศึกษาองคก์ารในสหรัฐอเมริกา พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความไวว้างใจในองคก์าร 
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  นอกจากนีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองค์การจะมีความ 

สัมพนัธ์ระหว่างกนัแลว้ความไวว้างใจยงัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอืนๆดว้ย เช่นจากงานวิจยัของ 
Dirks and Ferrin (2002) ศึกษา ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบ Meta-analysis พบว่า 
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ต่อผลลพัธ์ในทางบวกเกียวกบัพฤติกรรมการทาํงาน 

ได้แก่ การมีความพึงพอใจในงาน การมีความผูกพนัในองค์การสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
การศึกษาของ Aryee ,Budhwar and Chen (2002) ศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจ และความ
ยุติธรรมขององค์การและผลการปฏิบัติงาน พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับัญชา และความ
ไวว้างใจในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบั ความพึงพอใจในการทาํงาน และความผูกพนัในองคก์าร
เช่นเดียวกนัจึงนาํมาซึงสมมุติฐานดงันี 

  2. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามีความสมัพนัธเ์ชิงบวกระหวา่งกนั 

 นอกจากความไวว้างใจจะมีความสัมพนัธ์กับตวัแปรความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพนัแล้วยงัมีอิทธิพลต่อทงัสองตวัแปรดว้ยเห็นไดจ้ากผลการศึกษาของ Flaherty & Pappas 

(2000) เรืองบทบาทความไวว้างใจของพนกังานขายและความสมัพนัธผ์ูจ้ดัการฝ่ายขาย พบว่า ความ
ไวว้างใจส่งผลต่อความพงึพอใจในงาน และ ความผกูพนัในองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 

(Gilbert and Tang 1998, อา้งถึงใน ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร 2545 : 41, เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน 2552 : 32 

และบณัฑิต แท่นพทิกัษ ์2540 : 45) พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์ารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การทาํงานเช่นเดียวกนั และยงัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ารอีกดว้ยจากงานวจิยัดงักล่าวผูว้ิจยั
จึงตงัสมมุติฐานไดด้งันี 

  3. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

  จากผลการศึกษาขา้งตน้ทีนักวิชาการหลายท่านทีเห็นพอ้งกันว่า ความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน และความผูกพนั
ในองคก์ารแล้วนันนอกจากนียงัมีปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงาน อีกปัจจยัหนึงทียงัส่งผลต่อ
ความผกูพนัในองคก์ารเช่นเดียวกนั เห็นไดจ้ากผลการศึกษาของของ Ko, Price and Mueller (1993, 

อา้งถึงใน อุทิศ  เตชะพฤติ 2541 : 32) ศึกษาความผูกพนัในองคก์ารในเกาหลีใต  ้พบว่า ความพึง
พอใจในการทาํงาน โอกาสกา้วหน้า การประสบความหวงัในงาน ความเป็นอิสระเอกเทศในงาน 

การสนับสนุนของหัวหน้างาน ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ สามารถอธิบายความ
ผูกพนัในองคก์ารไดถึ้ง 85% ซึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเริงศกัดิ เขียวขจี (2543) ไดศ้ึกษา
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ความผกูพนัในองคก์ารของพนกังาน กลุ่มบริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชนัแนล จาํกดั พบว่า ความพึง
พอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัในองค์การของพนักงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติและจากการศึกษาวิจัยของรุ่งรัตน์  เหล่ารัศมีวิวฒัน์ (2552) เรืองปัจจัยทีมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) 

พบว่า ปัจจยัความผูกพนัในองค์การมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ผูว้จิยัจึงตงัสมมุติฐานไดด้งันี 
  4. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
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บทที 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาวจิยัเรือง ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจ
ในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ครังนี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิจยัเชิงสาํรวจ 

(Survey Research Method) และวธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบประเมิน (Inventory) 
 

1. ประชากรทีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจยัครังนีเป็น เป็นบุคลากรทางการศึกษา ทงัสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทัง 4 พืนที คือ            

พนืทีศาลายา พนืทีบพติรพมุิข จกัรวรรดิ พนืทีเพาะช่าง พนืทีวงัไกลกงัวล จาํนวน 903 คน โดยแยก
ตามจาํนวนสายงานตามแต่ละพนืทีได ้ดงันี 
 

ตารางที 1 สดัส่วนบุคลากรในแต่ละพนืที 
 

พนืท ี จํานวน (คน) 
1. ศาลายา 355 
     สายวชิาการ 129 

     สายสนบัสนุน 226 

2. บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  175 
     สายวชิาการ 103 

     สายสนบัสนุน 72 

3. เพาะช่าง 163 
     สายวชิาการ 107 

     สายสนบัสนุน 56 
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ตารางที 1 (ต่อ) 
 

พนืท ี จํานวน (คน) 
4. วังไกลกังวล 210 
     สายวชิาการ 108 

     สายสนบัสนุน 102 

รวม 903 
 

ทีมา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์,  อตัรากาํลงับุคลากร.(ออนไลน์) เขา้ถึงเมือ             

8 กนัยายน 2554 เขา้ถึงไดจ้าก http://hr.rmutr.ac.th 

 
2. กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทงั 4 พืนที โดยผูว้ิจยัใช้วิธีสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน 2 ชนั (two-stages stratified random sampling) โดยมีขันตอนในการ
ดาํเนินการดงันี 

            1. สุ่มกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละพนืที ทงัหมด 4 พืนที ไดแ้ก่ พืนทีศาลายา พืนทีบพิตรพิมุข
จกัรวรรดิ พืนทีเพาะช่าง และพืนทีวงัไกลกังวลโดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอย่างตามตารางการ
คาํนวณของ Yamane  (Yamane 1967 : 107) ณ ระดบัความเชือมนัที 95%  

 

 

                                                    n = ขนาดของตวัอยา่ง 

                                                   N = ขนาดประชากร 

                                                    e = ขนาดความคลาดเคลือนทียอมรับได ้ของขอ้มูลทีเก็บรวบรวม
ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง ในทีนีกาํหนดไว ้5 เปอร์เซ็นต ์ สามารถคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งไดด้งันี 

 =          903   =     278 
                                                   1+ 903(0.05) (0.05) 

  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีได้จากการคาํนวณครังนีคือ บุคลากรทางการศึกษาทงัสาย
วิชาการและสายสนับสนุนรวมทงั 4 พืนที จาํนวน 278 คน ทงันีผูว้ิจยัจะทาํการแจกแบบประเมิน
เกินกวา่ทีกาํหนดไว ้202 ชุด เพอืใหผู้ว้จิยัสามารถคดัเลือกแบบประเมินทีมีความสมบูรณ์ทีสุดมาทาํ
การวเิคราะห์  

2Ne+1
N=n

2Ne+1
N=n
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          2. สุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนหน่วยงานภายในของแต่ละพนืทีดงันี 
 

ตารางที 2 กลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนหน่วยงานภายในของแต่ละพนืที 
 

หน่วยงาน จํานวน
บุคลากร 

สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 

กองกลาง 54 54(480/903) 29 

กองคลงั 34 34(480/903) 18 

กองนโยบายและแผน 17 17(480/903) 9 

กองพฒันานกัศึกษา 13 13(480/903) 7 

สาํนกังานประชาสมัพนัธ ์ 15 15(480/903) 8 

ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 8 8(480/903) 4 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 5 5(480/903) 3 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 12 12(480/903) 6 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 20 20(480/903) 11 

สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 22 22(480/903) 12 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 46 46(480/903) 24 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 57 57(480/903) 30 

คณะบริหารธุรกิจ  34 34(480/903) 18 

คณะศิลปศาสตร์ 23 23(480/903) 12 

สาํนกังานออกแบบสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรม 

4 4(480/903) 2 

สาํนกับริหารบพติรพมุิข จกัรวรรดิ 20 20(480/903) 11 

คณะบริหารธุรกิจ (บพติรพมุิข) 87 87(480/903) 46 

คณะศิลปศาสตร์(บพติรพมุิข) 66 66(480/903) 35 

สาํนกับริหารเพาะช่าง 17 17(480/903) 9 

คณะศิลปศาสตร์(เพาะช่าง) 21 21(480/903) 11 

วทิยาลยัเพาะช่าง 116 116(480/903) 62 

สถาบนัศิลปและวฒันธรรม 3 3(480/903) 2 

สาํนกังานวทิยาเขตวงัไกลกงัวล 53 53(480/903) 28 

คณะวศิวกรรมศาสตร์(วงัไกลกงัวล) 12 12(480/903) 5 
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ตารางที 2 (ต่อ) 

หน่วยงาน จํานวน
บุคลากร 

สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 50 50(480/903) 27 

คณะศิลปศาสตร์(วงัไกลกงัวล) 29 29((480/903) 15 

คณะบริหารธุรกิจ (วงัไกลกงัวล) 35 35(480/903) 19 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทียว 27 27(480/903) 14 

สาํนกังานการศึกษาทางไกล 3 3(480/903) 2 

รวม 903  480 
 

ทีมา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์,  อตัรากาํลงับุคลากร.(ออนไลน์) เขา้ถึงเมือ             

8 กนัยายน 2554 เขา้ถึงไดจ้าก http://hr.rmutr.ac.th 

 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบประเมิน จากการให้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูก้รอกแบบประเมินดว้ยตนเอง(Self-administered Inventory) ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดให้ทาํ
การแจกและเก็บแบบประเมินใหเ้สร็จสินในเดือนมกราคม 2555โดยผูว้จิยัจะดาํเนินการดงันี 

 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั เพอืใชใ้นการขอความอนุเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ในการตอบแบบประเมิน 

 2. จดัส่งแบบประเมินให้กบัผูท้ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพือทดลองเก็บขอ้มูล (Try out) จาํนวน    

31 ชุด ในการนาํมาวเิคราะห์ขอ้คาํถามและหาค่าความเชือถือไดข้องมาตรวดั 
 3. ผูว้ิจยัแจกแบบประเมินไปยงัหน่วยงานต่างในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์โดยผูว้ิจยัทาํหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากอธิการบดีจากนันแจง้
เวยีนแบบประเมินพร้อมบนัทึกขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินไปยงัหน่วยงานพืนที
ต่างๆ ในสงักดัมหาวทิยาลยั ผา่นระบบงานสารบรรณ โดยกาํหนดกรอบเวลาในการตอบกลบัมายงั
กองบริหารงานบุคคล  

 4. ผูว้จิยัจะดาํเนินการวเิคราะห์ผลใหเ้สร็จสินภายในเดือนมกราคม 2555 

 5. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีกาํหนดและนาํคะแนนทีไดท้าํการวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติ  
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4.  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือใชใ้นการวิจยัครังนี คือ แบบประเมินทีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัแบบสอบถามแต่ขอ้คาํถามไม่ไดถ้ามผูต้อบตรงๆแต่เป็นคาํถามทีเป็นทาํนองสิงเร้า
หรือตวักระตุน้ใหผู้ต้อบตอบคาํถาม (รัตนา ศิริพานิช 2535, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 

: 33) โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งโครงสร้างออกเป็น 5 ส่วน ดว้ยกนัดงันี 
  ส่วนที 1 เป็นแบบประเมินขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลจาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสายงาน 

ประสบการณ์ในการทาํงาน สังกัดพืนที ระดบัการศึกษาอตัราเงินเดือน ระดบัตาํแหน่ง มีลกัษณะ
ของการใหเ้ลือกตอบ 
  ส่วนที 2 เป็นแบบประเมินความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรทางการศึกษา         
ทีปรับปรุงมาจากงานของเฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน (2552)  ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  มาปรับปรุงให้เขา้กับหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท์ีปรึกษา
วทิยานิพนธแ์ละให้ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหาอีกครัง ประกอบดว้ยคาํถาม
ทงัหมด 5 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบประเมินในส่วนนี จะมีลกัษณะของการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท 

(Likert scale)  ใชส้เกล 7 ระดบั (1-7) โดยให้คะแนน 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7 ตามระดบัในการตอบ 

ผูต้อบจะตอบคาํถามวา่ ผูต้อบมีความคิดเห็นต่อขอ้คาํถามใช่อยา่งแน่นอนหรือไม่ใช่อยา่งแน่นอน
มากนอ้ยเพยีงใด  

 ส่วนที 3 เป็นแบบประเมินความไวว้างใจในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา ที
ปรับปรุงมาจากงานของเฉลิมชัย กิตติศักดินาวิน (2552) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมและ
เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง มาปรับปรุงใหเ้ขา้กบัมหาวทิยาลยั โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท์ี
ปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละใหผู้ท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหาอีกครัง ประกอบดว้ย
คาํถามทงัหมด14 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบประเมินในส่วนนี จะมีลกัษณะของการประเมินค่าแบบลิ
เคิร์ท (Likert scale)  ใชส้เกล 7 ระดบั (1-7) โดยให้คะแนน 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7 ตามระดบัในการ
ตอบ ผูต้อบจะตอบคาํถามว่า ผูต้อบมีความคิดเห็นต่อขอ้คาํถามใช่อย่างแน่นอนหรือไม่ใช่อย่าง
แน่นอนมากนอ้ยเพยีงใด  

  ส่วนที 4 การศึกษาความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิด
ของ ทฤษฏี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก ซึงผูว้ิจยันําแบบประเมินของ สมศกัดิ จนัทวงษ ์ (2544) มา
ปรับปรุง ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง มาปรับปรุงให้เขา้กับ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหาอีกครัง ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด 36 ขอ้ โดยจะเกียวขอ้งกบั 
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1. ความสาํเร็จในงาน     จาํนวน 5 ขอ้ 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ    จาํนวน 3 ขอ้  

3. ลกัษณะของงาน     จาํนวน 3 ขอ้  

4. ความรับผดิชอบ     จาํนวน 3 ขอ้ 

5. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน   จาํนวน 4 ขอ้ 

6. สถานะทางอาชีพ     จาํนวน 3 ขอ้ 

7. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํนวน 4 ขอ้ 
8. นโยบายและการบริหาร      จาํนวน 3 ขอ้ 

9. สภาพการทาํงาน       จาํนวน 3 ขอ้ 

10. การปกครองบงัคบับญัชา     จาํนวน 5 ขอ้ 

   โดยลักษณะของแบบประเมินในส่วนนี จะมีลักษณะของการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท 

(Likert scale) ใชส้เกล 7 ระดบั (1-7) โดยให้คะแนน 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7 ตามระดบัในการตอบ 

ผูต้อบจะตอบคาํถามวา่ ผูต้อบมีความคิดเห็นต่อขอ้คาํถามใช่อยา่งแน่นอนหรือไม่ใช่อยา่งแน่นอนมาก
นอ้ยเพยีงใด 

  ส่วนที 5 การศึกษาความผูกพนัในองคก์ารของ เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน (2540) ทีปรับปรุง
มาจากแบบประเมินความผูกพนัในองคก์ารของ Allen and Meyer (1990) โดยเฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 

(2540) และอุทิศ เตชะพฤติ (2541) ได้ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือแล้ว มาใช้ในงานวิจยันี 

ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด 24 ขอ้โดยจะเกียวขอ้งกบั 

1. ดา้นความรู้สึก                             จาํนวน 8 ขอ้ 

2. ดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์     จาํนวน 8 ขอ้  

3. ดา้นบรรทดัฐาน                          จาํนวน 8 ขอ้  

  โดยลักษณะของแบบประเมินในส่วนนี จะมีลักษณะของการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท 

(Likert scale) ใชส้เกล 7 ระดบั (1-7) โดยให้คะแนน 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7 ตามระดบัในการตอบ 

ผูต้อบจะตอบคาํถามวา่ ผูต้อบมีความคิดเห็นต่อขอ้คาํถามใช่อยา่งแน่นอนหรือไม่ใช่อยา่งแน่นอน
มากนอ้ยเพยีงใด ส่วนขอ้คาํถามนยัลบ ผูท้ีตอบตามระดบัสเกล โดยให้คะแนน 7, 6, 5, 4, 3, 2, และ 

1 ตามลาํดบั 

5.  เกณฑ์การประเมินผล 
 1. การวดัระดับตัวแปรต่าง ๆ คือ ความไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชา  ความไวว้างใจใน
องคก์าร  ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร  พจิารณาจากค่าเฉลียคะแนนของ
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ผูต้อบแบบประเมิน แลว้นําค่าเฉลียดงักล่าวมาแปรผลกบัระดบัของคะเเนนทีไดจ้ากการหา
จาํนวนชันทีเท่าๆกนัโดยการนําค่าคะแนนคาํถามทีสูงทีสุดในแบบประเมินคูณกับจาํนวนข้อ
คาํถาม และนําค่าคะแนนทีน้อยทีสุดในแบบประเมินคูณกับขอ้คาํถาม และนาํค่าทีไดม้าลบกัน     

และนาํมาหารด้วยจาํนวนชนั จากนันแบ่งกลุ่มออกเป็น 5กลุ่ม คือ กลุ่มระดับสูงมาก กลุ่มระดบัสูง 

กลุ่มระดบัปานกลาง กลุ่มระดบัตาํ และกลุ่มระดบัตาํมาก โดยในการแบ่งช่วงแต่ละระดบัชัน ดว้ย
วิธีหาความกวา้งของอนัตรภาคชันและใชสู้ตรการหาความกวา้งของอันตรภาคชัน ดังนี (กัลยา        
วานิชยบ์ญัชา, 2547, 35-39 อา้งถึงใน เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวนิ 2552: 63-64)  

     
 อนัตรภาคชนั  =      
 

 

    =      
 
  

 จากหลกัเกณฑด์ังกล่าวผูว้ิจยัได้กาํหนดการแปลความหมายของค่าเฉลียตวัแปรต่างๆ 

ดงักล่าวขา้งตน้ตามระดบัคะแนน ดงันี 

 ความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 5 ถึง 11 คะแนน   จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํมาก 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 11 ถึง 17 คะแนน  จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํ 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 11 ถึง 23 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลียตงัแต่ 23 ถึง 29 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูง 

 ค่าเฉลียตงัแต่ 29 ถึง 35 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงมาก 
 ความไว้วางใจในองค์การ 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 14 ถึง 30.8 คะแนน  จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํมาก 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 30.8 ถึง 47.6 คะแนน  จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํ 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 47.6 ถึง 64.4 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลียตงัแต่ 64.4 ถึง 82.2 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูง 

 ค่าเฉลียตงัแต่ 82.2 ถึง 98 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงมาก 

 

 

คะแนนสูงสุด - คะแนนตาํสุด 

                       จาํนวนชนั 
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 ความพึงพอใจในการทํางาน 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 36 ถึง 79.2 คะแนน  จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํมาก 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 79.2 ถึง 122.4 คะแนน  จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํ 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 122.4 ถึง 165.6 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลียตงัแต่ 135.6 ถึง 208.8 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูง 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 208.8 ถึง 252 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงมาก 

 ความผูกพันในองค์การ 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 24 ถึง 52.8 คะแนน  จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํมาก 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 52.8 ถึง 81.6 คะแนน  จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัตาํ 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 81.6 ถึง 110.4 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลียตงัแต่ 110.4 ถึง 139.2 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูง 
 ค่าเฉลียตงัแต่ 139.2 ถึง 168 คะแนน จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสูงมาก 

 2. เกณฑใ์นการกาํหนดระดบัความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

เป็นดงันี (พรเพญ็ เพชรสุขสิริ  2544 : 120, ศิริชยั กาญจนวาสี, ทวีวฒัน์ ปิตยานนท ์และดิเรก  ศรีสุโข 

2551 : 70,  อา้งถึงใน เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 63-64)  
   ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์  0    ถึง    .29 มีระดบัความสมัพนัธต์าํ 
 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ .30  ถึง .70  มีระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 
 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ .71 ถึง 1.00  มีระดบัความสมัพนัธสู์ง 
 ส่วนเครืองหมาย + หรือ – แสดงถึงทิศทางของความสัมพนัธ์ คือ ถ้าค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์เป็นบวก หมายถึง ขอ้มูลทงัสองมีทิศทางของความสัมพนัธ์เพิมหรือลดตามกนั ส่วน
ถา้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เป็นลบ หมายถึง ขอ้มูลทงัสองมีทิศทาง ของความสัมพนัธ์เพิมหรือ
ลดตรงขา้มกนั  

 

6.  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 1. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี จากการทบทวนวรรณกรรม เพือให้ไดแ้นวคิด และ
ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง  

 2. นาํแบบประเมินปรึกษาอาจารยท์ีปรึกษา เพือตรวจสอบแบบประเมินให้ครอบคลุม
ในทุกประเด็น และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
              3. นาํแบบประเมินไปทดสอบความเทียงตรง (Validity) โดยการหาค่า IOC (Item-Objective 

Congruence Index) จากแบบประเมินโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 4 ท่าน คือ ดร. เกริกฤทธิ  อมัพะวตั, 
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ดร.รัชนิภา สายอุบล, ดร.อนนัต ์เตียวต๋อย และ ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ พจิารณาตรวจขอ้คาํถามแลว้
ใหค้่าคะแนนในแต่ละขอ้คาํถามและนาํผลการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุมาคาํนวณดงันี 
 

   โดยใชสู้ตร    IOC =  N
R

  

   เมือ  IOC   หมายถึง    ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 

    R     หมายถึง  ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 

   ค่า +1    หมายถึง  ขอ้คาํถามสามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  

   ค่า   0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้ 

   ค่า -1    หมายถึง  ขอ้คาํถามไม่สามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  

    N     หมายถึง    จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
 

  สาํหรับเกณฑ์การพิจารณา หากพบว่ารายการใดหรือขอ้คาํถามใดมีค่า IOC ตงัแต่ 0.5 

ขึนไป ถือว่ามีคุณภาพและสามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้ส่วนรายการใดมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ก็นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขไดค้าํถามทีมีค่า IOC ตามเกณฑ ์

  แบบประเมินความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา ผูว้จิยันาํขอ้คาํถามของแบบประเมินความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทีสร้างขึน จาํนวนทงัหมด 5 ขอ้ ไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา
จากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 4 ท่าน พบว่า ขอ้คาํถามจากแบบประเมินดา้นความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาจาํนวนทงัหมด 5 ขอ้ ผา่นเกณฑ ์การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาในระดบั 0.5 ขึน
ไป ดงัขอ้มูลทีแสดงใน ตารางที 3  
 

ตารางที 3 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบประเมินความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
 

ด้าน ลําดับ การตรวจสอบความเทียงตรง ค่าความเทียง
เชิงเนือหา 

ผลการ
พิจารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 
ความไว้วางใจ 
ในผู้บังคบับัญชา 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 
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 จากตารางที 3 พบวา่ ขอ้คาํถามทงั 5 ขอ้ โดยมีค่าคะแนนแต่ละขอ้ เท่ากบั 1.00 ซึงถือว่า
มีความเทียงตรงสูงในทุกขอ้คาํถามของแบบประเมินความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และจากผล
การพจิารณาพบวา่ สามารถนาํไปทดลองใชไ้ดทุ้กขอ้ 
  แบบประเมินความไว้วางใจในองค์การ ผูว้จิยันาํขอ้คาํถามของแบบประเมินความไวว้างใจ
ในองค์การทีสร้างขึน จาํนวนทงัหมด 14 ขอ้ ไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาจากกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 4 ท่าน พบวา่ ขอ้คาํถามจากแบบประเมินดา้นความไวว้างใจในองคก์ารจาํนวน
ทงัหมด 14 ขอ้ผ่านเกณฑ ์การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาในระดบั 0.5 ขึนไป ดงัขอ้มูลที
แสดงใน ตารางที 4 
 

ตารางที 4 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบประเมินความไวว้างใจในองคก์าร 
 

ด้าน ลําดับ การตรวจสอบความเทียงตรง ค่าความ
เทียงเชิง
เนือหา 

ผลการ
พิจารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 
ความไว้วางใจ 
ในองค์การ 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3  +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 5  +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 7 +1 -1 +1 +1 0.50 ผา่น 

ขอ้ 8 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 9 0 0 +1 +1 0.50 ผา่น 

ขอ้ 10 +1 -1 +1 +1 0.50 ผา่น 

ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 13 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางที 4 พบวา่มีขอ้คาํถามที มีค่าเท่ากบั 1.00 ดงัขอ้ต่อไปนี 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 

14 และมีขอ้คาํถามทีมีค่าเท่ากบั 0.75 ดงัขอ้ต่อไปนี  3, 4, 8 และสุดทา้ยขอ้คาํถามทีมีค่าเท่ากบั 0.5 

ดงัขอ้ต่อไปนี 7, 9, 10 จากผลการพจิารณาพบวา่ สามารถนาํขอ้คาํถามไปทดลองใชไ้ดทุ้กขอ้ 
  แบบประเมินความพึงพอใจในการทํางาน  ผูว้จิยันาํขอ้คาํถามของแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการทาํงานทีสร้างขึน จาํนวนทงัหมด 36 ขอ้ ไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาจากกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 4 ท่าน พบว่า ขอ้คาํถามจากแบบประเมินดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน
จาํนวนทงัหมด 36 ข้อผ่านเกณฑ์ การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาในระดับ 0.5 ขึนไป         

ดงัขอ้มูลทีแสดงใน ตารางที 5 
 

ตารางที 5 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบประเมินความพงึพอใจในการทาํงาน 
 

ด้าน ลําดับ การตรวจสอบความเทียงตรง ค่าความ
เทียงเชิง
เนือหา 

ผลการ
พิจารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 
ดา้นความสาํเร็จ
ในงาน 

ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับ   

นบัถือ 

ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 8 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ดา้นลกัษณะ
งาน       

ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 10 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นความ
รับผดิชอบ 

ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 13 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นความ 

กา้วหนา้ใน 

ตาํแหน่งงาน 

ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 5 (ต่อ) 
 

ด้าน ลําดับ การตรวจสอบความเทียงตรง ค่าความ
เทียงเชิง
เนือหา 

ผลการ
พิจารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 
 ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นสถานะทาง
อาชีพ 

ขอ้ 19 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 21 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นสมัพนัธ   

ภาพระหวา่ง 
ผูบ้งัคบับญัชา 
เพอืนร่วมงาน  

ขอ้ 22 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 23 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 24 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 25 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นนโยบาย
และการบริหาร 

ขอ้ 26 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 27 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 28 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นสภาพการ
ทาํงาน 

ขอ้ 29 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 30 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 31 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นการ
ปกครองบงัคบั
บญัชา 

ขอ้ 32 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 33 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 34 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 35 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 36 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

 

  จากตารางที 5 พบว่า มีขอ้คาํถามที มีค่าเท่ากบั 0.75 เพียง 2 ขอ้ คือขอ้คาํถามที 8, 10 

นอกจากนีขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่ารายขอ้เท่ากบั 1.00 จากผลการพิจารณาพบว่า สามารถนาํขอ้คาํถาม
ไปทดลองใชไ้ดทุ้กขอ้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แบบประเมินความผูกพันในองค์การ ผูว้ิจยันาํขอ้คาํถามของแบบประเมินความผูกพนัใน
องค์การทีสร้างขึน จาํนวนทังหมด 24 ข้อ ไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาจากกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 4 ท่าน พบว่า ขอ้คาํถามจากแบบประเมินความผูกพนัในองค์การจาํนวน
ทงัหมด 24 ขอ้ ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาในระดบั 0.5 ขึนไป ดงัขอ้มูลที
แสดงใน ตารางที 6 
 

ตารางที 6 การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบประเมินความผกูพนัในองคก์าร 
 

ด้าน ลําดับ การตรวจสอบความเทียงตรง ค่าความ
เทียงเชิง
เนือหา 

ผลการ
พิจารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 
ดา้นความรู้สึก ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 3 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 4 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 5 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 6 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นการเล็งเห็น 

ผลประโยชน์ 
ขอ้ 9  +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 10 -1 +1 +1 +1 0.50 ผา่น 

ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 13 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 
ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ดา้นบรรทดัฐาน ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 19 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 1.00 ผา่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 6 (ต่อ) 

ด้าน ลําดับ การตรวจสอบความเทียงตรง ค่าความ
เทียงเชิง
เนือหา 

ผลการ
พิจารณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 
 ขอ้ 21 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

ขอ้ 22 +1 -1 +1 +1 0.50 ผา่น 
ขอ้ 23 +1 -1 +1 +1 0.50 ผา่น 
ขอ้ 24 +1 0 +1 +1 0.75 ผา่น 

 

  จากตารางที 6 พบว่ามีขอ้คาํถามที มีค่าเท่ากับ 1.00 จาํนวน 15 ขอ้ ดงันี1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 และมีขอ้คาํถามทีมีค่าเท่ากบั 0.75 จาํนวน 6 ขอ้ ดงันี 3, 4, 5, 6, 21, 24 

และสุดทา้ยขอ้คาํถามทีมีค่าเท่ากับ 0.5 จาํนวน 3 ขอ้ ดังนี 10, 22, 23 จากผลการพิจารณาพบว่า 
สามารถนาํขอ้คาํถามไปทดลองใชไ้ดทุ้กขอ้ 

 4.การทดสอบความเชือถือได ้(Reliability) ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบความเชือถือได้ โดย
นาํแบบประเมินทีผา่นการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา ไปทดลองใช ้(Try out) กบับุคลากร
ทางการศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 31 ชุด และนาํผล มา
วิเคราะห์ความเชือถือได้ของแบบประเมิน โดยวิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอน บาค 

(Cronbach Alpha Coefficient) และหากพบวา่ค่าสมัประสิทธิอลัฟา ตาํกวา่ระดบั .50 ถือวา่เชือถือได้
นอ้ย และถา้อยูร่ะหวา่ง .50 - .65 ถือวา่เชือถือไดป้านกลาง หากมีค่าตงัแต่ .70 ขนึไป ถือวา่เชือถือได้
ค่อนขา้งสูง (สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ ์2546 : 89-93) ดงัแสดงขอ้มูลไดใ้นตารางที 7 
 

ตารางที 7 ค่าความเชือถือไดข้องแบบประเมินความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 

ด้าน ข้อคาํถาม ค่าเฉลียของ
มาตรวัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวน
ของมาตร
วัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพันธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่า
สหสัมพันธ์
พหุคูณกําลัง

สอง 

ค่าอัลฟา
(alpha)        
ถ้าลบ

ข้อความ 

ST ขอ้ที 1 21.9677 9.3656 .6901 .5149 .5147 

 ขอ้ท ี2 22.0323 11.4989 .4867 .4263 .6189 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 7 (ต่อ) 

 

  จากตารางที 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชือถือไดข้องขอ้คาํถามในแบบประเมิน
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ทีผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและการ
วิเคราะห์ขอ้ความ จาํนวน 5 ขอ้ พบว่า แบบประเมินความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทงัหมด 5 ขอ้       

มีความเชือถือไดใ้นระดบั .68 ซึงถือเป็นค่าความเชือถือไดใ้นระดบัปานกลางทียอมรับได ้
 

ตารางที 8 ค่าความเชือถือไดข้องแบบประเมินความไวว้างใจในองคก์าร 
 

ด้าน ข้อคาํถาม ค่าเฉลียของ
มาตรวัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวน
ของมาตร
วัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพันธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่า
สหสัมพันธ์
พหุคูณกําลัง

สอง 

ค่าอัลฟา
(alpha) ถ้าลบ
ข้อความ 

OT ขอ้ที 1 51.6129 205.3785 .6828 .7354 .9440 

 ขอ้ท ี2 52.1613 193.3398 .8050 .8578 .9406 

 ขอ้ที 3 52.1935 200.7613 .8251 .8378 .9409 

 ขอ้ที 4 51.7742 202.6473 .6342 .7845 .9451 

 ขอ้ที 5 51.3226 208.3591 .4782 .7533 .9489 

 ขอ้ท ี6 53.3226 195.3591 .7870 .7660 .9411 

 ขอ้ท ี7 52.6452 192.1699 .8228 .8190 .9400 

ด้าน ข้อคาํถาม ค่าเฉลียของ
มาตรวัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวน
ของมาตร
วัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพันธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่า
สหสัมพันธ์
พหุคูณกําลัง

สอง 

ค่าอัลฟา
(alpha)        
ถ้าลบ

ข้อความ 

 ขอ้ที 3 21.3871 11.0452 .5687 .5874 .5880 

 ขอ้ที 4 21.0968 11.6903 .5822 .4413 .5980 

 ขอ้ที 5 23.1935 11.3613 .1428 .1885 .8296 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ด้านความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา เท่ากับ .6841    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 8 (ต่อ) 

ด้าน ข้อคาํถาม ค่าเฉลียของ
มาตรวัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวน
ของมาตร
วัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพันธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่า
สหสัมพันธ์
พหุคูณกําลัง

สอง 

ค่าอัลฟา
(alpha) ถ้าลบ
ข้อความ 

 ขอ้ที 8 51.6452 193.1699 .7271 .7364 .9430 

 ขอ้ที 9 52.3226 217.8925 .2577 .2869 .9535 

 ขอ้ที 10 52.0323 190.4989 .9061 .8937 .9378 

 ขอ้ที 11 51.9032 190.3570 .8690 .8527 .9387 

 ขอ้ที 12 51.6452 204.6366 .6892 .6793 .9438 

 ขอ้ที 13 51.8710 194.9161 .8003 .8739 .9407 

 ขอ้ที 14 51.9677 188.2323 .8935 .8913 .9379 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ด้านความไว้วางใจในองค์การ เท่ากับ  .9466 
 

  จากตารางที 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชือถือไดข้องขอ้คาํถามในแบบประเมิน
ความไวว้างใจในองคก์าร ทีผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและการวิเคราะห์
ขอ้ความ จาํนวน 14 ขอ้ พบวา่ แบบประเมินความไวว้างใจในองคก์าร ทงัหมด 14 ขอ้ผ่านเกณฑก์าร
ตรวจสอบความเชือถือไดท้ังหมด โดยมีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .946 ซึงถือเป็นค่าความ
เชือถือไดใ้นระดบัทีสูงมาก 
 

ตารางที 9 ค่าความเชือถือไดข้องแบบประเมินความพงึพอใจในการทาํงาน 
 

ด้าน ข้อคาํถาม ค่าเฉลียของ
มาตรวัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวน
ของมาตร
วัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพันธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณกําลัง

สอง 

ค่าอัลฟา
(alpha)  ถ้า
ลบข้อความ 

JSAC ขอ้ที 1 21.1935 16.4280 .7677 .6693 .8532 

 ขอ้ท ี2 21.4516 15.1892 .6588 .5520 .8897 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 9 (ต่อ) 

ด้าน ข้อคาํถาม ค่าเฉลียของ
มาตรวัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวน
ของมาตร
วัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพันธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณกําลัง

สอง 

ค่าอัลฟา
(alpha)  ถ้า
ลบข้อความ 

 ขอ้ที 3 20.6129 17.5118 .7043 .6466 .8681 

 ขอ้ที 4 20.3871 17.6452 .6992 .7225 .8694 

 ขอ้ที 5 20.6129 15.9118 .8605 .7896 .8325 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านความสําเร็จในการทํางาน เท่ากับ  .8869 
JSRE ขอ้ที 6 8.6774 5.6258 .6143 .3831 .7164 

 ขอ้ที 7 8.7742 6.1140 .6503 .4230 .6894 

 ขอ้ที 8 9.7097 5.0796 .6190 .3875 .7197 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ เท่ากับ .7840              
JSWS ขอ้ที 9 9.8710 7.8495 .7920 .7070 .7671 

 ขอ้ที 10 10.3548 7.4366 .8089 .7203 .7473 

 ขอ้ที 11 10.1613 8.0065 .6387 .4093 .9095 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านลักษณะงาน เท่ากับ  .8646            
JSRES ขอ้ที12 10.6452 7.9699 .8625 .7544 .9164 

 ขอ้ที 13 10.8710 6.8495 .9059 .8206 .8860 

 ขอ้ที 14 10.8710 8.3161 .8579 .7461 .9222 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ เท่ากับ .9378             
JSAD ขอ้ที 15 13.7419 18.9312 .7260 .5860 .8602 

 ขอ้ที 16 12.4516 21.5226 .6710 .5854 .8747 

 ขอ้ที 17 12.8065 21.0946 .7647 .6352 .8403 

 ขอ้ที 18 12.7742 20.7806 .8366 .7307 .8161 

ค่าสัมประสิทธิอลัฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน เท่ากับ .8813 
JSSTA ขอ้ที 19 11.3226 4.2258 .4481 .3517 .8020 

 ขอ้ที 20 11.4194 3.3183 .7800 .6183 .4005 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 9 (ต่อ) 

ด้าน ข้อคาํถาม ค่าเฉลียของ
มาตรวัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวน
ของมาตร
วัดถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพันธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณกําลัง

สอง 

ค่าอัลฟา
(alpha)  ถ้า
ลบข้อความ 

 ขอ้ที 21 11.7742 4.1806 .5143 .4727 .7233 

ค่าสัมประสิทธิอลัฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านสถานะทางอาชีพ เท่ากับ .7446 
JSRELA ขอ้ที 22 16.5806 13.9849 .7777 .6096 .8742 

 ขอ้ที 23 16.5161 14.0581 .8598 .8642 .8421 

 ขอ้ที 24 16.5484 14.1226 .8723 .8687 .8381 

 ขอ้ที 25 16.4516 16.7892 .6203 .3896 .9247 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน เท่ากับ .9011            
JSPOLI ขอ้ที 26 9.4194 7.3183 .4802 .3076 .8828 

 ขอ้ท ี27 8.8065 7.8946 .6289 .6306 .6930 

 ขอ้ที 28 9.3226 7.1591 .7904 .6999 .5281 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ เท่ากับ .7797            
JSWK ขอ้ที 29 9.6452 8.0366 .6435 .4816 .9328 

 ขอ้ที 30 9.9677 7.0989 .7789 .7845 .8113 

 ขอ้ที 31 9.8065 7.6280 .8885 .8324 .7257 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านสภาพการทํางาน เท่ากับ .8765 
JSSUP ขอ้ที 32 15.9032 41.1570 .8286 .8689 .9481 

 ขอ้ที 33 15.9677 41.6323 .9243 .9112 .9336 

 ขอ้ที 34 16.0968 40.7570 .9325 .8734 .9313 

 ขอ้ที 35 15.8387 39.3398 .8957 .8264 .9365 

 ขอ้ที 36 16.1935 40.0280 .7888 .7414 .9574 

ค่าสัมประสิทธิอลัฟา ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านการปกครองบังคบับัญชา เท่ากับ .9525 
ค่าสัมประสิทธิอลัฟา ความพึงพอใจในการทํางานทุกด้าน เท่ากับ .9562 

   ส
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 88 
 

 

 จากตารางที 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชือถือไดข้องขอ้คาํถามในแบบประเมิน
ความพงึพอใจในการทาํงานทีผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและการวิเคราะห์
ขอ้ความ จาํนวน 36 ขอ้ พบวา่  
 1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน จาํนวน 5 ขอ้ ผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือได้
ทงัหมดโดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .8869 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง 

 2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํนวน 3 ขอ้ ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือ
ไดท้งัหมดโดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟาเท่ากบั .7840 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง 

 3. ดา้นลกัษณะงาน จาํนวน 3 ขอ้ ผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือไดท้งัหมดโดยมี
ค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .8646 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง           

 4. ดา้นความรับผดิชอบ จาํนวน 3 ขอ้ ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือไดท้งัหมด
โดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .9378 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูงมาก                     

 5. ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน จาํนวน 4 ขอ้ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความ
เชือถือไดท้งัหมดโดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .8813 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง                     

 6. ดา้นสถานะทางอาชีพ จาํนวน 3 ขอ้ ผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือไดท้งัหมด
โดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .7446 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง           

 7. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน จาํนวน 4 ขอ้ ผ่านเกณฑก์าร
ตรวจสอบความเชือถือได้ทงัหมดโดยมีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .9011 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่น
ระดบัสูงมาก                                

 8. ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร จาํนวน 3 ขอ้ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความ
เชือถือไดท้งัหมดโดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .7797 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง                    

 9. ดา้นสภาพการทาํงาน จาํนวน 3 ขอ้ ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือไดท้งัหมด
โดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .8765 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง                               

 10. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํนวน 5 ขอ้ ผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือได้
ทงัหมดโดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา  เท่ากบั .9525 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูงมาก และผลรวมของ
แบบประเมินความพงึพอใจในการทาํงานรวมทงัหมด 36 ขอ้ มีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .9562 

ซึงถือเป็นค่าความเชือถือไดใ้นระดบัทีสูงมาก 
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ตารางที 10 ค่าความเชือถือไดข้องแบบประเมินความผกูพนัในองคก์าร 
 

ด้าน ข้อ
คาํถาม 

ค่าเฉลียของ
มาตรวดัถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวนของ
มาตรวดัถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพนัธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่าสหสัมพนัธ์
พหุคูณกําลังสอง 

ค่าอัลฟา
(alpha)   
ถ้าลบ 

ข้อความ 
OCAC ขอ้ที 1 34.3548 26.5699 .5022 .5128 .6746 

 ขอ้ที 2 33.3226 29.9591 .5951 .5292 .6627 

 ขอ้ที 3 33.9355 29.8624 .5112 .5679 .6743 

 ขอ้ที 4 35.1290 38.5828 -.1157 .1508 .7957 

 ขอ้ที 5 33.6774 28.6925 .7503 .7011 .6366 

 ขอ้ที 6 33.5484 27.9892 .6086 .5185 .6510 

 ขอ้ที 7 34.1613 30.3398 .5740 .5080 .6674 

 ขอ้ที 8 33.9677 33.2989 .1739 .2797 .7471 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความผูกพนัในองค์การ ด้านความรู้สึก เท่ากับ  .7216 
OCCC ขอ้ที 9 32.3548 58.1032 .5615 .5372 .7082 

 ขอ้ที 10 32.1935 65.4946 .3923 .5426 .7406 

 ขอ้ที 11 31.8065 57.1613 .6377 .7067 .6933 

 ขอ้ที12 33.0000 100.0667 -.6767 .6458 .8890 

 ขอ้ที 13 31.7419 60.7978 .6788 .6820 .6959 

 ขอ้ที 14 32.2581 55.9312 .7929 .6825 .6680 

 ขอ้ที 15 31.8065 51.0946 .8187 .7877 .6493 

 ขอ้ที 16 32.7097 54.6796 .7649 .7045 .6679 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความผูกพนัในองค์การ ด้านการเล็งเห็นผลประโยชน์ เท่ากับ .7558 
OCNC ขอ้ที 17 30.8710 39.7161 .0429 .1912 .6299 

 ขอ้ที 18 30.3548 35.2366 .2812 .2888 .5765 

 ขอ้ที 19 33.0968 37.9570 .0468 .1182 .6491 

 ขอ้ที 20 31.0645 31.7957 .5230 .3834 .5108 

 ขอ้ที 21 32.1935 31.0946 .3753 .3431 .5460 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที 10 (ต่อ) 

ด้าน ข้อ
คาํถาม 

ค่าเฉลียของ
มาตรวดัถ้าลบ
ข้อความ 

ค่าความ
แปรปรวนของ
มาตรวดัถ้าลบ
ข้อความ 

ค่า
สหสัมพนัธ์ 
Corrected 
Item-total 

ค่าสหสัมพนัธ์
พหุคูณกําลังสอง 

ค่าอัลฟา
(alpha)   
ถ้าลบ

ข้อความ 
 ขอ้ที 22 31.8710 28.6495 .5260 .5379 .4904 

 ขอ้ที 23 32.6129 29.6452 .5113 .3184 .4998 

 ขอ้ที 24 30.8387 37.2065 .1495 .2462 .6109 

ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความผูกพนัในองค์การ ด้านบรรทัดฐาน เท่ากับ .6029 
ค่าสัมประสิทธิอัลฟา ความผูกพนัในองค์การ รวมทุกด้าน เท่ากับ .8109 
 

  จากตารางที 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความเชือถือไดข้องขอ้คาํถามในแบบประเมิน
ความผูกพนัในองค์การทีผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและการวิเคราะห์
ขอ้ความ จาํนวน 24 ขอ้ พบวา่  
 1. ดา้นความรู้สึก จาํนวน 8 ขอ้ ผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือไดท้งัหมดโดยมีค่า
สมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .7216 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง 

 2. ดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํนวน 8 ขอ้ ผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือได้
ทงัหมดโดยมีค่าสมัประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .7558 ซึงถือเป็นค่าทีอยูใ่นระดบัสูง 

 3. ดา้นบรรทดัฐาน จาํนวน 8 ขอ้ ผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบความเชือถือไดท้งัหมด โดยมี
ค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .6029 ซึงถือเป็นค่าทีอยู่ในระดับทียอมรับได ้ และผลรวมของแบบ
ประเมินความผกูพนัในองคก์ารรวมทงัหมด 24 ขอ้ มีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั .8109 ซึงถือเป็น
ค่าความเชือถือไดใ้นระดบัทีสูง 

 4. นาํแบบประเมินทีผา่นการตรวจสอบความเทียงตรงและความความเชือถือไดแ้ลว้ ไป
เก็บขอ้มูลจากตวัอยา่ง 

 

7.    วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าความถี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะของ
ตวัอย่าง เพือจาํแนกลักษณะทวัไปของตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เพศ อาย  ุสายงาน  ระดบั
การศึกษา สังกดัพืนที ประสบการณ์การทาํงาน เป็นตน้ 
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 2. ค่าเฉลีย (mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล
คะแนน ในการจาํแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา  ความไวว้างใจในองคก์าร  ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร 

 3. การทดสอบค่าที(t test) ใชส้าํหรับการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย 2 กลุ่ม  
 4. ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชส้าํหรับวิเคราะห์เพือทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลียตงัแต่  3 กลุ่มขึนไปและในการทดสอบมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะใช้
วธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD เพอืทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
 5.  ค่าสหสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s correlation) ใชว้เิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  

 6. การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขนัตอน (stepwise multiple regression analysis)

ใชส้าํหรับวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรทีมีอิทธิพลหรือสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในการทาํงาน
และความผกูพนัในองคก์าร     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



92 
 

 

บทที  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การศึกษาวิจัยเรือง ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความ        

พึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี  

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ครังนี มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจใน
องคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของ
บุคลากรทางการศึกษากบัความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจใน
การทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร พร้อมทงัศึกษาความสมัพนัธ์ของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากนียงัศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การทาํงานของบุคลากรทางการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์และศึกษาปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์  

   กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรทางการศึกษาจาํนวน 409 คนจากประชากรทงัหมด 903 คน           

ตวัแปรในการศึกษาครังนีได้แก่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความ     

พงึพอใจในการทาํงาน และความผกูพนัในองคก์าร  

  วิธีการทางสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลีย (mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย 2 กลุ่ม ค่าที(t test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่
ดว้ยวธีิของ LSD การวเิคราะห์ความสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s correlation) การวิเคราะห์การถดถอย
พหุแบบมีขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) ซึงผูว้ิจยัไดน้าํคาํตอบจากแบบประเมินมา
วเิคราะห์ และนาํเสนอผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลเป็น 5 ส่วนดงันี  

  ส่วนที 1 ลกัษณะขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  สายงาน ประสบการณ์
ทาํงาน สงักดัพนืที ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ระดบัตาํแหน่ง 
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 ส่วนที 2 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร 

 ส่วนที 3 การทดสอบสมมุติฐานด้วย การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์และ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน 
  สัญลกัษณ์ทางสถิติ 
 N    = จาํนวน(คน)  

    = ค่าคะแนนเฉลีย 
 S.D.     = ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
 t    = ค่าสถิติทีใช่ในการพจิารณา t - test   

 F    = ค่าสถิติทีใช่ในการพจิารณา f - test 

 SS    = ผลบวกของคะแนนเบียงเบนมาตรฐานยกกาํลงัสอง 
 MS     =  ผลต่างของคะแนนเบียงเบนมาตรฐานยกกาํลงัสอง 

 df      = ชนัแห่งความเป็นอิสระ(Degree of Freedom) 
 R    = สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ 
 R2    = ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 
 R2change   = ค่าอาํนาจในการพยากรณ์ทีเปลียนไป 
 *    = ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .05 
 **     = ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .01 

 ***   = ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที .001 

 Belta    =  ค่าสมัประสิทธิถดถอยมาตรฐานของตวัแปร 
                  = ค่าสมัประสิทธิถดถอยของตวัแปร 

 F-ratio  = ค่าสถิติทดสอบความมีนยัสาํคญัของ R2 
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ส่วนที 1 ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที 11 ค่าความถี และคา่ร้อยละของผูต้อบแบบประเมิน ทีเกียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลเกยีวกับลักษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

 ชาย 263 64.3 

 หญิง 146 35.7 

รวม 409 100.00 

อาย ุ   

 นอ้ยกวา่19 ปี 4 1.0 

 ระหวา่ง 20 – 29 ปี 109 26.7 

 ระหวา่ง30 – 39 ปี 171 41.8 

 ระหวา่ง 40 – 49 ปี 86 21.0 

 มากกวา่ 50 ปีขึนไป  39 9.5 

 รวม 409 100.00 

สายงาน   

 สายวชิาการ 196 47.9 

 สายสนบัสนุน 213 52.1 

 รวม 409 100.00 

ประสบการณ์ทํางาน   

 3 เดือน – 1 ปี 52 12.7 

 ระหวา่ง 1 – 5 ปี 189 46.2 

 ระหวา่ง 5 – 10 ปี 66 16.1 

 ระหวา่ง 10 – 15 ปี 39 9.5 

 ระหวา่ง 15 – 20 ปี 37 9.0 

 ตงัแต่ 20 ปีขึนไป 26 6.4 

รวม 409 100.00 
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ตารางที 11 (ต่อ) 
 

ข้อมูลเกยีวกับลักษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
สังกัดพนืท ี   

 ศาลายา 203 49.6 

 บพติรพมุิข จกัรวรรดิ 81 19.8 

 เพาะช่าง 52 12.7 

 วงัไกลกงัวล 73 17.8 

 รวม 409 100.00 

ระดับการศึกษา   

 ตาํกวา่ปริญญาตรี 33 8.1 

 ปริญญาตรี 171 41.8 

 ปริญญาโท 196 47.9 

 ปริญญาเอก 9 2.2 

รวม 409 100.00 

ระดับเงินเดือน   

 นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 92 22.5 

 ระหวา่ง 10,000 – 19,999 บาท 227 55.5 

 ระหวา่ง 20,000 – 29,999 บาท 50 12.2 

 ระหวา่ง 30,000 – 39,999 บาท 40 9.8 

 รวม 409 100.00 

ระดับตําแหน่ง   

 ผูบ้ริหารระดบัสูง 1 .2 

 คณบดี,ผอ.สถาบนั,สาํนกั,กอง 10 2.4 

 รองคณบดี,สถาบนั,สาํนกั 12 2.9 

 หวัหนา้สาขา,หวัหนา้งาน 54 13.2 

 บุคลากร 332 81.2 

รวม 409 100.00 
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  จากตารางที 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตาม
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสายงาน ประสบการณ์ทาํงาน สังกดัพืนที ระดบัการศึกษา 
ระดบัเงินเดือน และระดบัตาํแหน่ง โดยมีรายละเอียดดงันี 

เพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และ
เพศหญิง จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 

อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30- 39 ปี จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.8 รองลงมาคือ มีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และอายรุะหว่าง 40-49 

ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามลาํดบั 

สายงาน พบวา่ กลุ่มตวัยา่งส่วนใหญ่คือสายสนบัสนุน จาํนวน 213 คนคิดเป็นร้อยละ 52.1 

และสายวชิาการจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 ตามลาํดบั 

ประสบการณ์ทาํงาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 1-5 ปี 

จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือประสบการณ์ระหวา่ง 5-10 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ16.1 และผูท้ีมีประสบการณ์ ระหวา่ง 3 เดือน-1 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ12.7 ตามลาํดบั 

สังกัดพืนที พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สังกัดพืนทีศาลายา จาํนวน 203 คน คิดเป็น    

ร้อยละ 49.6 รองลงมาสงักดัพนืทีบพติรพมุิข จกัรวรรดิ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และสังกดั
พนืทีวงัไกลกงัวล จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ17.8 และพนืทีเพาะช่าง จาํนวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 

12.7 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 196 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมาคือการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

และมีการศึกษาระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และระดบัปริญญาเอกจาํนวน 

9 คนคิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลาํดบั 

ระดบัเงินเดือน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือนระหว่าง 10,000-19,999 

บาท จาํนวน 227 คนคิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือระดบัเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จาํนวน   

92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ระดบัเงินเดือนระหวา่ง 20,000-29,999 บาท จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.2 และระดบัเงินเดือนระหวา่ง 30,000- 39,999 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามลาํดบั 

ระดับตาํแหน่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นบุคลากร จาํนวน 332 คน     

คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมาเป็นระดบัตาํแหน่ง หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน จาํนวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ13.2 ระดับตาํแหน่งรองคณบดี.สถาบนั.สํานัก จาํนวน12 คนคิดเป็นร้อยละ 2.9 และระดับ
ตาํแหน่งคณบดี ผอ.สถาบนั สาํนกั กอง จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลาํดบั 
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ส่วนที 2 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา ความไว้วางใจใน
องค์การ ความพงึพอใจในการทํางานและความผูกพันในองค์การ 
 

ตารางที 12  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความ  

                   ไวว้างใจในองคก์าร 
 

ตัวแปร  S.D. ระดับ 
    ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 22.55 4.163 ปานกลาง 
     ความไวว้างใจในองคก์าร 57.13 14.692 ปานกลาง 

 

  จากตารางที  12 แสดงค่า เฉลียและค่า เบียงเบนมาตรฐาน  ของความไว้วางใจใน
ผูบ้งัคับบญัชา และความไวว้างใจในองค์การ  พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 22.55, S.D. = 4.163) และบุคลากรทางการศึกษามีความ
ไวว้างใจในองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 57.13, S.D. = 14.692) 

 

ตารางที 13  ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความพงึพอใจในการทาํงาน 

 

ความพึงพอใจในการทาํงาน  S.D. ระดับ 
     ดา้นความสาํเร็จของงาน 21.75 3.765 ปานกลาง 

 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 11.65 2.445 ปานกลาง 

 ดา้นลกัษณะงาน 12.14 2.547 ปานกลาง 

 ดา้นความรับผดิชอบ 12.50 2.379 ปานกลาง 

 ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 15.97 4.287 ปานกลาง 

 ดา้นสถานะทางอาชีพ 12.84 2.636 ปานกลาง 

 ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพอืนร่วมงาน 

17.31 3.786 ปานกลาง 

 ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร 11.67 3.647 ปานกลาง 

 ดา้นสภาพการทาํงาน 11.12 2.935 ปานกลาง 

 ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 21.36 5.637 ปานกลาง 

     ความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม 179.82 31.13596 สูง 
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 จากตารางที 13 แสดงค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการทาํงาน 

พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม  อยูใ่นระดับสูง(  = 179.82, 

S.D. = 31.13596) และเมือพิจารณาค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงาน รายด้านพบว่า บุคลากร
ทางการศึกษามีความพงึพอใจในการทาํงานทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางทงัหมด โดยบุคลากรทาง
การศึกษามีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงานมีค่าเฉลียสูงทีสุด (  = 21.75, S.D. 

= 3.765) รองลงมาเป็นความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ( = 21.36, S.D. 

= 5.637)และมีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

(  = 17.31, S.D. = 3.786) ตามลาํดบั และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
สภาพการทาํงานมีค่าเฉลียตาํทีสุด (  = 11.12, S.D. = 2.935) 

 

ตารางที 14 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัของความผกูพนัในองคก์าร 

 

ความผูกพันในองค์การ  S.D. ระดับ 
 ดา้นความรู้สึก 33.48 5.765 ปานกลาง 

 ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 29.88 5.664 ปานกลาง 

 ดา้นบรรทดัฐาน 26.81 5.465 ปานกลาง 

     ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม 102.2249 13.31529 ปานกลาง 
 

  จากตารางที 14 แสดงค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของความผูกพนัในองคก์าร พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 102.2249, S.D. 

= 13.31529)  และเมือพจิารณาค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์าร รายดา้นพบว่า บุคลากรทางการศึกษามี
ความผกูพนัในองคก์ารทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทงัหมด โดยบุคลากรทางการศึกษามีความผูกพนั
ในองคก์ารดา้นความรู้สึก มีค่าเฉลียสูงทีสุด (  = 33.48, S.D. = 5.765) รองลงมาเป็นความผูกพนัใน
องค์การด้านการเล็งเห็นประโยชน์ (  = 29.88, S.D. = 5.664) และบุคลากรทางการศึกษามีความ
ผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานมีค่าเฉลียตาํทีสุด (  = 26.81, S.D. = 5.465) ตามลาํดบั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

99 
 

 
 

ส่วนที 3 การทดสอบสมมุติฐานด้วยการทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขนัตอน 
 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจใน
องค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร พิจารณาจาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล เพอืทดสอบสมมุติฐานการวจิยัดงันี 

 สมมุติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผูกพนัใน
องคก์ารแตกต่างกนั 

 สมมุติฐานที 1.1 เพศแตกต่างกนัมี ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจใน
องคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั 
 

ตารางที 15 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจใน 

                  องคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร จาํแนกตามเพศ 

 

ตัวแปร  t-test for Equality of Means 

เพศ  S.D. t df sig 
 ความไวว้างใจใน

ผูบ้งัคบับญัชา 
ชาย 

หญิง 

22.73 

22.23 

4.079 

4.307 

1.169 407 .243 

 ความไวว้างใจในองคก์าร ชาย 

หญิง 

56.43 

58.38 

14.460 

15.070 

-1.286 407 .199 

 ความพงึพอใจในการ
ทาํงาน 

ชาย 

หญิง 

180.44 

178.71 

31.364 

30.795 

.537 407 .592 

    ความผกูพนัในองคก์าร ชาย 

หญิง 

103.03 

100.75 

13.164 

13.504 

1.665 407 .097 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 
  จากตารางที 15 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชา 
ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร จาํแนกตามเพศ 

พบวา่ เพศแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจใน
การทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารไม่แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

   ส
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  สมมุติฐานที 1.2 สายงานแตกต่างกนัมี ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจใน
องคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร ทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามสายงาน 

ตัวแปร  t-test for Equality of Means 

สายงาน  S.D. t df sig 
ความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา 

วชิาการ 

สนบัสนุน 

21.76 

23.28 

4.409 

3.791 

-3.744 407 .000*** 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 16 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนก
ตามสายงาน พบว่า  สายงานแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั โดยบุคลากร
สายสนบัสนุนมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการ อยา่งมีนัยสาํคญัสถิติที .001  

จึงยอมรับสมมุติฐาน 

 

ตารางที 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างของ ความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนกตามสายงาน 

 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างของ ความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนก
ตามสายงาน พบว่า สายงานแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในองคก์ารไม่แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

 

ตัวแปร  t-test for Equality of Means 

สายงาน  S.D. t df sig 
ความไวว้างใจใน
องคก์าร 

วชิาการ 

สนบัสนุน 

56.03 

58.14 

15.242 

14.127 

-1.451 407 .148 
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ตารางที 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของ ความพงึพอใจในการทาํงาน จาํแนกตามสายงาน 

ตัวแปร  t-test for Equality of Means 

สายงาน  S.D. t df sig 
ดา้นความความสาํเร็จของงาน วชิาการ 

สนบัสนุน 

21.59 

21.89 

3.756 

3.776 

-.791 407 .429 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ   

นบัถือ 
วชิาการ 

สนบัสนุน 

11.57 

11.73 

2.607 

2.290 

-.690 407 .490 

ดา้นลกัษณะงาน วชิาการ 

สนบัสนุน 

12.13 

12.15 

2.537 

2.561 

-.049 407 .961 

ดา้นความรับผดิชอบ วชิาการ 

สนบัสนุน 

12.49 

12.52 

2.387 

2.377 

-.125 407 .901 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
ตาํแหน่งงาน 

วชิาการ 

สนบัสนุน 

16.94 

15.07 

4.215 

4.164 

4.519 407 .000*** 

ดา้นสถานะทางอาชีพ วชิาการ 

สนบัสนุน 

12.98 

12.71 

2.729 

2.546 

1.058 407 .291 

ดา้นความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืน
ร่วมงาน 

วชิาการ 

สนบัสนุน 

16.78 

17.81 

4.007 

3.508 

-2.772 407 .006** 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

   ส
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ตารางที 18 (ต่อ) 

ตัวแปร  t-test for Equality of Means 

สายงาน  S.D. t df sig 
ดา้นนโยบายและการบริหาร วชิาการ 

สนบัสนุน 

11.32 

11.99 

2.769 

4.280 

-1.881 407 .061 

ดา้นสภาพการทาํงาน วชิาการ 

สนบัสนุน 

10.64 

11.56 

3.113 

2.695 

-3.197 407 .001** 

ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา วชิาการ 

สนบัสนุน 

20.57 

22.09 

5.610 

5.576 

-2.750 407 .006** 

ความพงึพอใจในการทาํงาน
โดยรวม 

วชิาการ 

สนบัสนุน 
178.62 

180.92 

   3.872 

   8.422 

-.745 407 .457 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของ ความพึงพอใจในการทาํงาน จาํแนก
ตามสายงาน พบวา่ สายงานแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมุติฐาน 

โดยบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานสูงกว่า
บุคลากรสายสนบัสนุน อยา่งมีนยัสาํคญัสถิติที .001 และบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ด้านสภาพการทาํงาน และด้านการ
ปกครองและบงัคบับญัชาสูงกวา่บุคลากรสายวชิาการ  อยา่งมีนยัสาํคญัสถิติที .01  
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ตารางที 19 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความผกูพนัในองคก์าร จาํแนกตามสายงาน 

 

ตัวแปร 

 t-test for Equality of Means 

สายงาน  S.D. t df sig 
ดา้นความรู้สึก วชิาการ 

สนบัสนุน 

33.55 

33.42 

6.086 

5.466 

.229 407 .819 

ดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ วชิาการ 

สนบัสนุน 

29.46 

30.26 

5.768 

5.552 

-1.429 407 .154 

ดา้นบรรทดัฐาน วชิาการ 

สนบัสนุน 

27.11 

26.54 

5.407 

5.516 

1.043 407 .298 

ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม วชิาการ 

สนบัสนุน 

101.91 

102.50 

13.498 

13.169 

-.450 407 .653 

 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 19 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความผูกพนัในองคก์าร จาํแนกตาม
สายงาน พบวา่ สายงานแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารไม่แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
 

  สมมุติฐานที 1.3 อายแุตกต่างกนัมี ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  ความไวว้างใจใน
องคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร ทีแตกต่างกนั 

 
 

ตารางที 20 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

                  ในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามอาย ุ

 

ตัวแปร df     SS         MS        F      Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

199.89 

6874.32 

49.973 

17.016 

2.937 .021* 

  รวม 408 7074.21    
 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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 จากตารางที 20 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของ
ค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามอาย ุพบว่า อายทุีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกัน อย่างมีระดบันัยสาํคญัทีระดบั .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัจึงได้
นาํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 21 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามอาย ุโดยการ 

                   ทดสอบรายคู่ของLSD 

อาย ุ ค่าเฉลีย ระหว่าง 
20 – 29 ปี 

ระหว่าง 
30 - 39 ปี 

ระหว่าง 
40 – 49 ปี 

มากกว่า 
50 ปี ขนึไป 

ค่าเฉลีย  22.95 23.02 21.84 20.94 
ระหวา่ง20 – 29 ปี 22.95 - - - 2.01** 
ระหวา่ง 30 - 39 ปี 23.02 - - 1.18* 2.08** 
ระหวา่ง 40 – 49 ปี 21.84 - - - - 
มากกวา่ 50 ปีขึนไป 20.94 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   จากตารางที 21 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาจาํแนกตาม
อาย ุโดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายระหว่าง 20-29 ปี มีความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึนไป เท่ากับ 2.01 

อย่างมีนัยสาํคญัทีระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาทีอายุระหว่าง 30-39 ปี ความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชามากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอาย ุ40-49 ปี เท่ากบั 1.18 อยา่งมีนัยสาํคญัทีระดับ 

.05 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอาย ุมากกว่า 50 ปี ขึนไป เท่ากบั 2.08 อยา่งมีนัยสาํคญัที
ระดบั .01   
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ตารางที 22 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

                   ในองคก์าร จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร df     SS       MS        F     Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

1883.13 

86190.96 

470.784 

213.344   

2.207     .068      

 รวม  408 88074.09    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   จากตารางที 22 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในองค์การ จาํแนกตามอายุ พบว่า อายทุีแตกต่างกันมีความไวว้างใจใน
องคก์ารไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 23 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุ

ตัวแปร df       SS       MS         F    Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

24.97 

5758.54 

6.243 

14.254 

.438    .781 

      รวม 408 5783.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   จากตารางที 23 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุพบว่า อายทุี
แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จในการทาํงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 24 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามอาย ุ

 

ตัวแปร      df          SS      MS        F    Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

67.39 

2373.24 

  16.848 

5.874     

2.868     .023*     

                    รวม     408 2440.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   จากตารางที 24 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามอาย ุพบวา่ อายทุี
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือแตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นยัสาํคญัทีระดบั .05จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 25 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บความยอมรับ 

                   นบัถือ จาํแนกตามอาย ุโดยการทดสอบรายคู่ของLSD 
 

อาย ุ ค่าเฉลีย ระหว่าง 
20-29 ปี 

ระหว่าง  
30-39 ปี 

ระหว่าง  
40-49 ปี 

มากกว่า  
50 ปี ขนึไป 

ค่าเฉลีย  11.79 11.99 11.15 10.87 
ระหวา่ง20 – 29 ปี 11.79 - - - 0.92* 
ระหวา่ง 30 - 39 ปี 11.99 - -   0.84**. 1.12** 
ระหวา่ง 40 – 49 ปี 11.15 - - - - 
มากกวา่ 50 ปีขึนไป 10.87 - - - - 
 

 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 25 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บ
ความยอมรับนบัถือจาํแนกตามอาย ุโดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาที
มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการไดรั้บความยอมรับนับถือ มากกว่า
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บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุมากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากับ 0.92 อย่างมีนัยสําคญัทีระดบั .05 และ
บุคลากรทางการศึกษาทีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับความ
ยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอาย ุ40-49 ปี และ บุคลากรทางการศึกษาทีมีอาย ุ

มากกวา่ 50 ปีขึนไป เท่ากบั 0.84 และ 1.12  ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01  

 

ตารางที 26 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามอาย  ุ

 

ตัวแปร df       SS          MS         F      Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

38.22 

2608.71 

9.556        

6.457        

1.480      .207      

              รวม      408 2646.93    
 

 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 26 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามอายพุบว่า อายทุีแตกต่างกนัมี
ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 27 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามอาย ุ

 

ตัวแปร     df        SS           MS         F        Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

7.01 

2302.76 

1.753 

5.700 

.307 .873 

              รวม 408 2309.77    
 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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 จากตารางที 27 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบ จาํแนกตามอาย ุพบว่า อายทุีแตกต่าง
กนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 28 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                   ในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร    df      SS         MS         F       Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

42.43 

7458.85 

10.609 

18.462 

.575 .681 

              รวม 408 7501.023    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามอาย ุพบว่า 
อายทุีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความกา้วหน้าในตาํแหน่งงานไม่แตกต่างกัน        

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 29 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร    df      SS         MS         F       Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

36.05 

2799.05 

9.013 

6.928 

11.301 .269 

              รวม 408 2835.103    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   จากตารางที 29 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามอาย ุพบว่า อายทุีแตกต่าง
กนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 30 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร    df      SS         MS         F       Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

223.95 

5625.38 

55.9888 

13.924 

4.021 .003** 

       รวม 408 5849.33    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  

  จากตารางที 30 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน จาํแนก
ตามอายุ พบว่า  อายุทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทํางานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันัยสาํคญัทีระดบั.01 จึงยอมรับสมมุติฐาน 

โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 31 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บั 

                  ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามอาย ุโดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

อาย ุ ค่าเฉลีย ระหว่าง 
20-29 ปี 

ระหว่าง  
30-39 ปี 

ระหว่าง  
40-49 ปี 

มากกว่า  
50 ปี ขนึไป 

          ค่าเฉลีย  17.93 17.58 16.91 15.31 
ระหวา่ง20 – 29 ปี 17.93 - - - 2.62*** 
ระหวา่ง 30 - 39 ปี 17.58 - - - 2.27** 
ระหวา่ง 40 – 49 ปี 16.91 - - - 1.60* 
มากกวา่ 50 ปีขึนไป 15.31 - - - - 
 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  

   จากตารางที 31 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความ 

สมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามอาย ุโดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายมุากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากบั 
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2.62 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .001 และบุคลากรทางการศึกษาทีอายรุะหว่าง 30-39ปี มีความพึงพอใจ
ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาที
มีอายมุากกวา่ 50 ปีขึนไป เท่ากบั 2.27 อยา่งมีนัยสาํคญัทีระดบั .01 และนอกจากนีบุคลากรทางการ
ศึกษาทีอายรุะหวา่ง 40-49 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุมากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากับ 1.60 อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั .05  

 

ตารางที 32 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร    df      SS         MS         F       Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

168.95 

5258.69 

42.239 

13.017 

3.245 .012* 

    รวม 408 5427.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   จากตารางที 32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร จาํแนกตามอาย ุพบว่า 
อายทุีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร แตกต่างกนั อยา่งมี
ระดบันยัสาํคญัทีระดบั .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดย
วธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 33 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหาร 

                   องคก์าร จาํแนกตามอาย ุโดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

อาย ุ ค่าเฉลีย ระหว่าง 
20-29 ปี 

ระหว่าง  
30-39 ปี 

ระหว่าง  
40-49 ปี 

มากกว่า  
50 ปี ขนึไป 

ค่าเฉลีย  12.55 11.70 11.00 10.58 
ระหวา่ง20 – 29 ปี 12.55 - - 1.55** 1.70** 
ระหวา่ง 30 - 39 ปี 11.70 - - - - 
ระหวา่ง 40 – 49 ปี 11.00 - - - - 
มากกวา่ 50 ปีขึนไป 10.58 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 33 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นนโยบาย
และการบริหารองคก์าร จาํแนกตามอาย ุโดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการ
ศึกษาทีมีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารองคก์าร
มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหว่าง 40-49 ปี  และบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุมากกว่า 
50 ปีขึนไป  เท่ากบั 1.55 และ 1.70 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.01  

 

ตารางที 34 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร    df      SS        MS        F         Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

41.40 

3475.40 

10.350 

8.602 

1.203 .309 

   รวม 408 3516.80    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  

 จากตารางที 34 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน จาํแนกตามอาย ุพบว่า อายทุีแตกต่าง
กนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 35 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร    df      SS           MS       F         Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

708.32 

12258.52 

177.082 

30.343 

5.836 .000*** 

    รวม 408 12966.85    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

   

  จากตารางที 35 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามอาย ุพบว่า อายทุี
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา แตกต่างกนั อย่างมีระดับ
นัยสําคญัทีระดับ.001จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้ิจยัได้นําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดย
วธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 36  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
                   จาํแนกตามอาย ุโดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

อาย ุ ค่าเฉลีย ระหว่าง 
20-29 ปี 

ระหว่าง  
30-39 ปี 

ระหว่าง  
40-49 ปี 

มากกว่า  
50 ปี ขนึไป 

ค่าเฉลีย  22.88 21.66 20.07            18.59 
ระหวา่ง 20 – 29 ปี 22.88 - - 2.81*** 4.29*** 
ระหวา่ง 30 - 39 ปี 21.66 - -     1.59* 3.07** 
ระหวา่ง 40 – 49 ปี 20.07 - - - - 
มากกวา่ 50 ปีขึนไป 18.59 - - - - 
 *  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  

  จากตารางที 36 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านการ
ปกครองบงัคบับญัชาจาํแนกตามอาย ุโดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษา
ทีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาทีมีกลุ่มอายรุะหวา่ง 40-49 ปี  และกลุ่มอายทุมีากกวา่ 50 ปีขึนไป เท่ากบั 2.81และ 4.29 
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ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.001 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี มีความพึง
พอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหว่าง 40-49 ปี 

เท่ากบั 1.59 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.05และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายมุากกว่า 50 ปี ขึน
ไป เท่ากบั 3.07 อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01 

 

ตารางที 37 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร    df      SS           MS       F        Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

8418.16 

387116.72 

2104.542 

958.210 

2.196 .069 

 รวม 408 395534.89    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 37 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามอายพุบว่า อายทุีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 38 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
                  องคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนกตามอาย ุ

 

ตัวแปร    df      SS           MS       F        Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
4 

404 

226.73 

13333.90 

56.683 

33.005 

1.717 .145 

 รวม 408 13560.63    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 38 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารด้านความรู้สึก จาํแนกตามอายุ พบว่า อายทุีแตกต่างกนัมีความ
ผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 39 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

      องคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
4 

404 

86.143 

13002.87 

21.536 

32.185 

.669 .614 

        รวม 408 13089.01    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 39 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองค์การด้านการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามอายุ พบว่า อายุที
แตกต่างกนัมีความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 40 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

                  องคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
4 

404 

59.503 

12127.02 

14.876 

30.017 

.496 .739 

        รวม 408 12186.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 40  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามอาย ุพบว่า อายทุีแตกต่างกนัมีความ
ผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผูกพนัใน 

     องคก์ารโดยรวม จาํแนกตามอาย ุ
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
4 

404 

392.76 

719443.43 

98.191 

178.080 

.551 .698 

       รวม 408 72337.19    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 41 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)         

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองค์การโดยรวม จาํแนกตามอายุพบว่า อายุทีแตกต่างกันมีความผูกพนัใน
องคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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  สมมุติฐานที 1.4 ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 42 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

                  ในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

189.64 

6884.56 

37.930 

17.083 

2.220 .052 

             รวม 408 7074.21    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 42 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า ประสบการณ์
ทาํงานทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 43 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

                  ในองคก์าร จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

  ภายในกลุ่ม 
5 

403 

1876.68 

86197.41 

375.337 

213.889 

1.755 .121 

               รวม 408 88074.09    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 43 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ ประสบการณ์ทีแตกต่าง
กนัมีความไวว้างใจในองคก์ารไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 44 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นความสาํเร็จในงาน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

58.422 

5725.09 

11.684 

14.206 

.822 .534 

             รวม 408 5783.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 44 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสําเร็จในงาน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน
พบวา่ ประสบการณ์ทีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จในงานไม่แตกต่างกนั
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 45 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

     ในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

58.281 

2382.35 

11.656 

5.912 

1.972 .082 

             รวม 408 2440.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  

  จากตารางที 45 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ จาํแนกตามประสบการณ์
ทาํงาน พบว่าประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ
ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 46 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                  ในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

42.45 

2604.48 

8.491 

6.463 

1.314 .257 

            รวม 408 2646.93    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 46 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน  พบว่า 
ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน 

 

ตารางที 47 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

                ในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

38.571 

2271.20 

7.714 

5.636 

1.369 .235 

            รวม 408 2309.77    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 47 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า 
ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน          

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 48 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
5 

403 

91.72 

7409.30 

18.344 

18.385 

.998 .419 

               รวม 408 7501.02    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 48 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความก้าวหน้าในตาํแหน่ง จาํแนกตามประสบการณ์
ทาํงาน พบว่า ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 49 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

 ในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

43.21 

2791.89 

8.642 

6.928 

1.247 .286 

             รวม 408 2835.10    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 49 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ 
ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานะทางอาชีพ ไม่แตกต่างกัน       

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 50 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตาม 

     ประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

198.15 

5651.17 

39.631 

14.023 

2.826 .016* 

            รวม 408 5849.33    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 50 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานจาํแนก
ตามประสบการณ์ทาํงาน พบวา่ ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานแตกต่างกนั อย่างมีระดับนัยสําคญัทีระดับ .05        

จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

121 
 

 
 

ตารางที 51 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบั 
      บญัชาและเพอืนร่วมงานจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยการทดสอบรายคู่ 

     ของ LSD 
 

ประสบการณ์ 
ทํางาน 

 
ค่าเฉลีย 

3 เดือน  
ถึง 1 ปี 

ระหว่าง 
1-5 ปี 

ระหว่าง 
5-10 ปี 

ระหว่าง 
10-15 ปี 

ระหว่าง 
15-20 ปี 

มากกว่า  
20 

ปีขนึไป 
ค่าเฉลีย  17.90 17.38 18.00 17.44 16.18 15.35 

3 เดือน ถึง 1 ปี 17.90 - - - - 1.72* 2.55** 
ระหวา่ง 1-5 ปี 17.38 - - - - -   2.03* 
ระหวา่ง 5-10 ปี 18.00 - - - - 1.82* 2.65** 
ระหวา่ง 10-15 ปี 17.44 - - - - -   2.09* 
ระหวา่ง 15-20 ปี 16.18 - - - - - - 
มากกวา่ 20 ปีขึนไป 15.35 - - - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 51 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความ 

สมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยวธีิการทดสอบรายคู่
ของ LSD พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 3 เดือน-1 ปี มีความพึงพอใจใน
การทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ระหวา่ง 15-20 ปี เท่ากบั 1.72 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมีความพึงพอใจ
ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที
มีประสบการณ์ 20ปีขึนไป เท่ากบั 2.55 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหวา่ง 1-5 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงาน
ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงาน  มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.03 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 5-10 ปี มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ระหวา่ง 15-20 ปี เท่ากบั 1.82 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมีความพึงพอใจ
ในการทํางานด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงานมากกว่าบุคลากรที มี
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.65 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

122 
 

 
 

 นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 10-15 ปี มีความพึงพอใจ
ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาที
มีประสบการณ์ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.09 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 52 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

       ในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
5 

403 

161.75 

5265.89 

32.351 

13.067 

2.476 .032* 

              รวม 408 5427.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 52 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทํางานด้านนโยบายและการบริหารองค์การ จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงานพบว่า ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานด้าน
นโยบายและการบริหารองคก์าร แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทีระดบั .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน
โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

123 
 

 
 

ตารางที 53  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหาร 

        องคก์าร จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

ประสบการณ์ 
ทํางาน 

 
ค่าเฉลีย 

3 เดือน  
ถึง 1 ปี 

ระหว่าง 
1-5 ปี 

ระหว่าง 
5-10 ปี 

ระหว่าง 
10-15 ปี 

ระหว่าง 
15-20 ปี 

มากกว่า  
20 

ปีขนึไป 
ค่าเฉลีย  12.73 11.62 12.22 11.36 10.50 10.62 

3 เดือน ถึง 1 ปี 12.73 - - - -   2.23** 2.11* 
ระหวา่ง 1-5 ปี 11.62 - - - - - - 
ระหวา่ง 5-10 ปี 12.22 - - - - 1.72* - 
ระหวา่ง 10-15 ปี 11.36 - - - - - - 
ระหวา่ง 15-20 ปี 10.50 - - - - - - 
มากกวา่ 20 ปีขึนไป 10.62 - - - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 53 แสดงการเปรียบเทียบค่า เฉลียความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยวธีิการทดสอบ
รายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 3 เดือน-1 ปี มีความ       

พึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารองค์การ  มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ระหวา่ง 15-20 ปี เท่ากบั 2.23 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมีความพึงพอใจ
ในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร  มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ 

20 ปีขึนไป  เท่ากับ  2.11 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .05 และบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ทาํงาน 5-10 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารองค์การ 

มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากบั 1.72 อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 
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ตารางที 54 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

       ในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

57.35 

3459.44 

11.471 

8.584 

1.336 .248 

             รวม 408 3516.80    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 54 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า 
ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกัน           

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 55 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

610.69 

12356.15 

122.138 

30.660 

3.984 .002** 

            รวม 408 12966.85    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 55 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามประสบการณ์
ทาํงานพบวา่ ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทีระดับ .01 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจัยได้นําไป
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 56 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  
      จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

ประสบการณ์ 
ทํางาน 

 
ค่าเฉลีย 

3 เดือน  
ถึง 1 ปี 

ระหว่าง 
1-5 ปี 

ระหว่าง 
5-10 ปี 

ระหว่าง 
10-15 ปี 

ระหว่าง 
15-20 ปี 

มากกว่า  
20 

ปีขนึไป 
ค่าเฉลีย  22.32 21.64 22.77 20.16 19.02 18.90 

3 เดือน ถึง 1 ปี 22.32 - - - - 3.30** 3.42* 
ระหวา่ง 1-5 ปี 21.64 - - - - 2.62** 2.74* 
ระหวา่ง 5-10 ปี 22.77 - - - 2.61* - - 
ระหวา่ง 10-15 ปี 20.16 - - - - - - 
ระหวา่ง 15-20 ปี 19.02 - - - - - - 
มากกวา่ 20 ปีขึนไป 18.90 - - - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 56 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านการ
ปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 3 เดือน-1 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
การปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากบั 

3.30 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ 20 ปี
ขึนไป เท่ากบั 3.42 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์
ทาํงาน 1-5 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคับบญัชา มากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากบั 2.62 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ
มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.74 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดับ .05 นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน 5-10 ปี มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 10-15 ปี 

เท่ากบั 2.61 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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ตารางที 57 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจใน 

                  การทาํงานโดยรวม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

8496.29 

387038.59 

1699.259 

960.394 

1.769 .118 

             รวม 408 395534.89    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 57 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)          

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานพบว่า ประสบการณ์      

ทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 58 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

       องคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

480.91 

13079.72 

96.183 

32.456 

2.964 .012* 

             รวม 408 13560.63    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 58 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความผูกพันในองค์การด้านความรู้สึก  จําแนกตามประสบการณ์ทํางานพบว่า 
ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดับ .05 จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้ิจัยได้นําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการ
ทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 59 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

      โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

ประสบการณ์ 
ทํางาน 

 
ค่าเฉลีย 

3 เดือน  
ถึง 1 ปี 

ระหว่าง 
1-5 ปี 

ระหว่าง 
5-10 ปี 

ระหว่าง 
10-15 ปี 

ระหว่าง 
15-20 ปี 

มากกว่า  
20 

ปีขนึไป 
ค่าเฉลีย  32.25 32.80 33.97 35.70 34.23 35.29 

3 เดือน ถึง 1 ปี 32.25 - - - - - - 
ระหวา่ง 1-5 ปี 32.80 - - - - - - 
ระหวา่ง 5-10 ปี 33.97 - - - - - - 
ระหวา่ง 10-15 ปี 35.70 3.45** 2.90** - - - - 
ระหวา่ง 15-20 ปี 34.23 - - - - - - 
มากกวา่ 20 ปีขึนไป 35.29 3.04* 2.49* - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 59 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนก
ตามประสบการณ์ทํางาน  โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 10-15 ปี มีความผูกพนัในองค์การดา้นความรู้สึก มากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีมีประสบการณ์ระหวา่ง 3 เดือน-1 ปี   และประสบการณ์ระหวา่ง 1-5 ปี เท่ากบั 3.45 และ 2.90 

ตามลาํดับ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน 

มากกว่า 20 ปีขึนไป มีความผูกพนัในองค์การด้านความรู้สึก มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ระหว่าง 3 เดือน-1 ปี และประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี เท่ากบั 3.04 และ2.49 ตามลาํดับ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

128 
 

 
 

ตารางที 60 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

       องคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

221.71 

12867.29 

44.344 

31.929 

1.389 .227 

              รวม 408 13089.01    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 60 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน
พบว่า ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 61 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

       องคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
5 

403 

179.08 

12007.44 

35.817 

29.795 

1.202 .307 

               รวม 408 12186.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 61 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน
พบวา่ ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน 
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ตารางที 62 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน
      องคก์ารโดยรวม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ประสบการณ์ 

ทาํงาน 
ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
5 

403 

1645.65 

70691.54 

329.131 

175.413 

1.876 .097 

              รวม 408 72337.19    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 62 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน
พบวา่ ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

   

  สมมุติฐานที 1.5 สงักดัพนืทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจ
ในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารทีเตกต่างกนั 

 

ตารางที 63 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

       ในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

322.16 

6752.05 

107.387 

16.672 

6.441 .000*** 

            รวม 408 7074.21    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 63 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามสังกดัพืนที พบว่า สังกดัพืนทีแตกต่างกนั มี
ความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบัญชา  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 จึงยอมรับ
สมมุตฐิานโดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

   ส
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ตารางที 64 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามสงักดัพนืที โดย 

       การทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  22.98 21.88 20.65 23.46 
ศาลายา 22.98 - 1.10* 2.33*** - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
21.88 - - - - 

เพาะช่าง 20.65 - - - - 
วงัไกลกงัวล 23.46 - 1.58* 2.81*** - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 64 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนก
ตามสังกัดพืนที โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาสังกัดพืนทีศาลายา          
มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั 

1.10 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 2.33 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001และบุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีวงัไกลกงัวล มีความไวว้างใจ
ในผูบ้งัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิเท่ากบั 1.58 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 2.81 อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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ตารางที 65 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

      ในองคก์าร จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

2292.27 

85781.81 

764.093 

211.807 

3.607 .014* 

            รวม 408 88074.09    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 65 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในองคก์ารจาํแนกตามสงักดัพืนที พบว่า สังกดัพืนทีทีแตกต่างกนั มีความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน      

โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 66  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยการ 

        ทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  58.86 54.54 52.67 58.36 
ศาลายา 58.86 - 4.32* 6.19** - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
54.54 - - - - 

เพาะช่าง 52.67 - - - - 
วงัไกลกงัวล 58.36 - - 5.69* - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 66 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนกตามสังกดั
พนืที โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาสงักดัพนืทีศาลายา มีความไวว้างใจ
ในองค์การ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เท่ากับ 4.32 อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 6.19    

   ส
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพืนทีวงัไกลกงัวล มีความไวว้างใจ
ในองคก์าร มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืที   เพาะช่าง เท่ากบั 5.69 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 

 

ตารางที 67 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

       ในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จของงาน จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

100.00 

5683.51 

33.334 

14.033 

23.75 .070 

             รวม 408 5783.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 67 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความสําเร็จของงาน จาํแนกตามสังกัดพืนที พบว่า 
สงักดัพนืทีทีแตกต่างกนั มีค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้น ความสาํเร็จของงานไม่แตกต่างกนั
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 68 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

       ในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

102.75 

2337.88 

34.251 

5.773 

5.933 .001** 

             รวม 408 2440.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 68 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ จาํแนกตามสังกัดพืนที 

พบว่า สังกัดพืนทีทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
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แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 69 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  

       จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  11.80 10.88 11.23 12.40 
ศาลายา 11.80 - 0.92** - - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
10.88 - - - - 

เพาะช่าง 11.23 - - - - 
วงัไกลกงัวล 12.40 - 1.52*** 1.17** - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 69 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนกตามสังกดั
พืนที โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาสังกดัพืนทีศาลายา มีความพึง
พอใจในการทาํงานด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีบพิตร
พมุิข จกัรวรรดิ เท่ากบั 0.92  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนที
วงัไกลกังวล มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีสังกัดพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากับ 1.52 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .001 และ
มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.17 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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ตารางที 70 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 
      ในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามสงักดัพนืที 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

100.00 

5683.51 

33.334 

14.033 

23.75 .070 

             รวม 408 5783.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 70 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามสังกดัพืนที พบว่า สังกดัพืนทีที
แตกต่างกนั มีค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุตฐิาน 

 

ตารางที 71  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOWA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

  ในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

43.58 

2601.34 

14.380 

5.597 

2.569 .054 

            รวม 408 2646.93    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 71 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบ จาํแนกตามสังกัดพืนที พบว่า สังกัด
พนืทีทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 72 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

247.50 

7253.51 

82.502 

17.910 

4.606 .003** 

             รวม 408 7501.02    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 72 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามสังกดัพืนที 

พบว่า สังกัดพืนทีทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 73 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน  

       จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  15.78 15.32 15.42 17.58 
ศาลายา 15.78 - - - - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
15.32 - - - - 

เพาะช่าง 15.42 - - - - 
วงัไกลกงัวล 17.58 1.80** 2.26** 2.16** - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 73 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน  จาํแนกตามสังกัดพืนที โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกังวล มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความกา้วหน้าใน
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ตาํแหน่งงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีศาลายา บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ และ เพาะช่าง  
เท่ากบั 1.80, 2.26 และ 2.16 ตามลาํดบั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

ตารางที 74 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

     ในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

118.71 

2716.38 

    39.572 

     6.707 

  5.900     .001** 

             รวม 408    2835.10    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 74 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)        

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามสังกดัพืนที พบว่า สังกดั
พนืทีทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดับ .01 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัได้นําไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดย
วธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 75 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนก 

       ตามสงักดัพนืที โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  12.67 12.44 12.51 13.98 
ศาลายา 12.67 - - - - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
12.44 - - - - 

เพาะช่าง 12.51 - - - - 
วงัไกลกงัวล 13.98 1.31*** 1.54*** 1.47** - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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  จากตารางที 75 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทาง
อาชีพ จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดั
พนืทีวงัไกลกงัวล มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที
สังกดัพืนทีศาลายา,บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั 1.31 และ 1.54 ตามลาํดบั  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดับ .001 และบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกังวล มีความพึงพอใจในการทาํงานด้าน
สถานะทางอาชีพ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีเพาะช่าง  เท่ากบั 1.47  อยา่งมีนัยสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .01  

 

ตารางที 76 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน                           

                  จาํแนกตามสงักดัพนืที 
       

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

156.16 

5693.17 

52.054 

14.057 

3.703 .012* 

            รวม 408 5849.33    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 76 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

จาํแนกตามสังกดัพืนที พบว่า สังกดัพืนทีทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์
กับผูบ้ ังคบับัญชาและเพือนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐาน โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 77 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบั 

      บญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  17.59 16.41 16.54 18.09 
ศาลายา 17.59 - 1.18* - - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
16.41 - - - - 

เพาะช่าง 16.54 - - - - 
วงัไกลกงัวล 18.09 - 1.68** 1.55* - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 77 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน จาํแนกตามสังกดัพืนที โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีศาลายา มีความพึงพอใจในการทํางานด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั 

1.18 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีวงัไกลกงัวล มีความ   

พึงพอใจในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคับบญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีสังกัดพืนทีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เท่ากับ 1.68  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และ
มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีเพาะช่าง  เท่ากบั 1.55  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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ตารางที 78 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

37.52 

5391.12 

12.508 

13.309 

.940 .421 

            รวม 408 5427.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

    

 จากตารางที  78 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร จาํแนกตามสังกดัพืนที 

พบว่า สังกดัพืนทีทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารองค์การไม่
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 79 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ  

      ในการทาํงานดา้นสถานภาพการทาํงาน จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

249.73 

3267.07 

83.244 

8.067 

10.319 .000*** 

            รวม 408 3516.80    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 79 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานภาพการทาํงาน จาํแนกตามสังกดัพืนที พบว่า สังกัด
พืนทีทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานภาพการทาํงาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างราย
คู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

 

   ส
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ตารางที 80 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน  

       จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  11.58      10.54      9.39 11.69 
ศาลายา 11.58 - 1.04** 2.19** - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
10.54 - -     1.15* - 

เพาะช่าง 9.39 - - - - 
วงัไกลกงัวล 11.69 - 1.15* 2.30** - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 80 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานภาพการ
ทาํงาน จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดั
พืนทีศาลายา มีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที
สังกัดพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิและพืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.04  และ 2.19 ตามลาํดับ อยา่งมีนัยสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .01และบุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ มีความพึงพอใจในการ
ทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.15  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

   นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกังวล มีความพึงพอใจในการทาํงาน 

ดา้นสถานภาพการทาํงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั 1.15  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีเพาะช่าง  เท่ากบั 2.30  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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ตารางที 81 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

505.46 

12461.39 

168.487 

30.769 

5.476 .001** 

              รวม 408 12966.85    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 81 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามสงักดัพนืที พบวา่ สงักดั
พืนทีทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่
โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 82 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

         จาํแนกตามสงักดัพนืที โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  21.44 20.29 19.86 23.37 
ศาลายา 21.44 - - - - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
20.29 - - - - 

เพาะช่าง 19.86 - - - - 
วงัไกลกงัวล 23.37 1.93* 3.08** 3.51** - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 82 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชาจาํแนกตามสงักดัพนืที โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที
สงักดัพนืทีวงัไกลกงัวล มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทาง

   ส
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การศึกษาทีสงักดัพนืทีศาลายา เท่ากบั 1.93 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีสงักดัพนืทีบพติรพมุิข จกัรวรรดิ และ พืนทีเพาะช่าง  เท่ากบั 3.08 และ 3.51  อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .01 

 

ตารางที 83 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
3 

405 

18258.64 

377276.24 

6086.216 

931.546 

6.533 .000*** 

           รวม 408 395534.89    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 83 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามสงักดัพืนที พบว่า สังกดัพืนทีทีแตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 จึงยอมรับ
สมมุติฐาน โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 84 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมจาํแนกตามสงักดัพนืที  

      โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  180.41 173.05 171.16 191.86 
ศาลายา 180.41 - - - - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
173.05 - - - - 

เพาะช่าง 171.16 - - - - 
วงัไกลกงัวล 191.86 11.5** 18.81*** 20.70*** - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

143 
 

 
 

  จากตารางที 84 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตาม
สงักดัพนืที โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีวงัไกลกงัวล 

มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีศาลายา เท่ากับ 11.5  

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีบพิตรพิมุข 

จกัรวรรดิ และพนืทีเพาะช่าง  เท่ากบั 18.81 และ 20.70  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

ตารางที 85 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
       องคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนกตามสงักดัพนืที 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

483.21 

13077.42 

161.073 

32.290 

4.988 .002** 

            รวม 408 13560.63    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 85 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองค์การด้านความรู้สึก จาํแนกตามสังกัดพืนที พบว่า สังกัดพืนทีที
แตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 86 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกจาํแนกตามสงักดั 

       พนืที โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

สังกัดพนืท ี
 

ค่าเฉลีย 
 

ศาลายา บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

 

เพาะช่าง 
 

วังไกลกังวล 

ค่าเฉลีย  32.72 33.06 34.18 35.59 
ศาลายา 32.72 - - - - 
บพติรพมุิข 

จกัรวรรดิ 
33.06 - - - - 

เพาะช่าง 34.18 - - - - 
วงัไกลกงัวล 35.59 2.87*** 2.53** - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 86 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนก
ตามสังกดัพืนที โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของLSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีวงัไกล
กงัวล มีความผกูพนัในองคก์าร ดา้นความรู้สึก มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีศาลายา เท่ากบั 

2.87 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข 

จกัรวรรดิ เท่ากบั 2.53 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

ตารางที 87 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

       องคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ จาํแนกตามสงักดัพนืที 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

184.83 

12904.18 

61.610 

31.862 

1.934 .124 

            รวม 408 13089.01    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 87 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA )     

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ จาํแนกตามสังกดัพืนที พบว่า สังกดัพืนทีที
แตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 88 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
       องคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

30.71 

12155.81 

10.239 

30.014 

.341 .796 

            รวม 408 12186.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 88 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองค์การด้านบรรทดัฐาน จาํแนกตามสังกัดพืนที พบว่า สังกัดพืนทีที
แตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 89 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

       องคก์ารโดยรวม จาํแนกตามสงักดัพนืที 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
สงักดัพนืที ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

993.45 

71343.74 

331.151 

176.157 

1.880 .132 

             รวม 408 72337.19    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 89 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามสังกดัพืนที พบว่า สังกดัพืนทีทีแตกต่างกนั          

มีความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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  สมมุติฐานที 1.6 ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความ
ไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 90 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

       ในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

173.17 

6901.03 

57.725 

17.040 

3.388 .018* 

                รวม 408 7074.21    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 90 แสดง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที
แตกต่างกนั มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานโดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 91  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาจาํแนกตามระดบัการศึกษา  
       โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

ระดับการศึกษา 
 

ค่าเฉลีย ตํากว่า 
ปริญญาตรี 

 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาเอก 

ค่าเฉลีย  23.11 23.20 21.96 20.97 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 23.11 - - - - 
ปริญญาตรี 23.20 - - 1.24** - 
ปริญญาโท 21.96 - - - - 
ปริญญาเอก 20.97 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 91 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาจาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัการศึกษา

   ส
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ปริญญาตรี  มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัการศึกษาปริญญา
โท เท่ากบั 1.24 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

ตารางที 92 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

       ในองคก์ารจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

450.65 

87623.43 

150.219 

216.354 

.694 .556 

              รวม 408 88074.0    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 92 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในองคก์ารจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั         

มีความไวว้างใจในองคก์ารไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 93 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

       ในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

40.486 

5743.03 

13.495 

14.180 

.952 .416 

               รวม 408 5783.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 93 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงานไม่แตกต่างกนั  

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 94 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

14.84 

2425.79 

4.949 

5.990 

.826 .480 

               รวม 408 2440.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 94 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
พบวา่ ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 

ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 95 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

      ในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

23.11 

2623.81 

7.705 

6.479 

1.189 .313 

                รวม 408 2646.93    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 95 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านลกัษณะงานจาํแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษาทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านลักษณะงานไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน 
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ตารางที 96 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

       ในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

11.07 

2298.69 

     3.693 

     5.676    

    .651      .583 

               รวม 408 2309.77    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 96 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความรับผิดชอบ จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน        

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 97 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

    ในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

364.99 

7136.02 

  121.665 

    17.620 

   6.905     000*** 

                รวม 408 7501.02    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 97 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)       

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าใน
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 จึงยอมรับสมมุตฐิาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํไป
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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150 
 

 
 

ตารางที 98 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง 

       งานจาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

ระดับการศึกษา 
 

ค่าเฉลีย ตํากว่า 
ปริญญาตรี 

 

ปริญญาตรี 
 

ปริญญาโท 
 

ปริญญาเอก 

ค่าเฉลีย  14.97 15.03 16.87 17.58 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 14.97 - - - - 
ปริญญาตรี 15.03 - - - - 
ปริญญาโท 16.87 1.90* 1.84*** - - 
ปริญญาเอก 17.58 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 98 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้า
ในตาํแหน่งงานจาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการ
ศึกษาทีมี ระดบัการศึกษาปริญญาโท  มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน 

มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี เท่ากับ 1.90  อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 และ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เท่ากบั 1.84  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

ตารางที 99 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

       ในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

16.887 

2818.21 

5.629 

6.959 

.809 .489 

                รวม 408 2835.10    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 99 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)      

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 

   ส
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สมุดกลาง
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ระดับการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานะทางอาชีพไม่แตกต่างกัน      

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 100 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

        ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามระดบั 

        การศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

67.38 

5781.94 

22.46 

14.27 

1.573 .195 

               รวม 408 5849.33    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 100 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)    

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 101 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

        ในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหาร จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

50.27 

5377.36 

16.760 

13.277 

1.262 .287 

               รวม 408 5427.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 101 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)    

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหาร จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารไม่
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 102 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

58.22 

3458.57 

19.409 

8.540 

2.273 .080 

                รวม 408 3516.80    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 102 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)   

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน  จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกัน       

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 103 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

93.513 

12873.33 

31.171 

31.786 

.981 .402 

                รวม 408 12966.85    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 103 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
พบวา่ ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชาไม่
แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

 

 

 

   ส
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ตารางที 104 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานโดยรวม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

988.29 

394546.60 

329.430 

974.189 

.338 .798 

                รวม 408 395534.89    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 104 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษา
ทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 105 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
         องคก์ารดา้นความรู้สึก  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

17.06 

13543.57 

5.687 

33.441 

.170 .917 

                รวม 408 13560.63    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 105 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก  จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษา
ทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 106 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
         องคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

143.41 

12945.59 

47.805 

31.964 

1.496 .215 

                รวม 408 13089.01    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 106 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์  จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั    

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 107 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

         องคก์ารดา้นบรรทดัฐาน  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

25.33 

12161.19 

8.444 

30.028 

.281 .839 

                รวม 408 12186.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 107 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองค์การด้านบรรทัดฐาน  จาํแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษาทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 108 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

         องคก์ารโดยรวม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

194.86 

72142.33 

64.955 

178.129 

.365 .779 

                รวม 408 72337.19    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 108 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม  จาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาที
แตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

  สมมุติฐานที 1.7  ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความ
ไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงาน และความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 109 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

         ในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

151.92 

6922.28 

50.642 

17.092 

2.963 .032* 

                รวม 408 7074.21    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 109 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA )

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับัญชา จาํแนกตามระดับเงินเดือน พบว่า ระดับเงินเดือนที
แตกต่างกนั มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 จึงยอมรับ
สมมุติฐานโดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

   ส
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ตารางที 110 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

        โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

ระดับเงินเดือน 
 

ค่าเฉลีย น้อยกว่า  
10,000บาท 

10,000-      
19,999 บาท 

20,000-      
29,999 บาท 

30,000-        
39,999 บาท 

ค่าเฉลีย  23.06 22.79 21.36 21.52 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 23.06 - - 1.70* 1.54* 
10,000  – 19,999 บาท 22.79 - - 1.43* - 
20,000  – 29,999 บาท 21.36 - - - - 
30,000  – 39,999 บาท 21.52 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 110 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตาม
ระดบัเงินเดือน โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท   มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 

20,000-29,999 บาท และระดับเงินเดือน 30,000-39,999 บาท เท่ากับ 1.70 และ 1.54 ตามลาํดับ อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 และบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 10,000-19,999 บาท มีความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 20,000-29,999 บาท เท่ากับ 

1.43 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 111 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

        ในองคก์าร จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

1914.41 

86159.68 

638.138 

212.740 

3.000 .030* 

                รวม 408 88074.0    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 111 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนกตามระดบัเงินเดือนพบว่า ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั         

   ส
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สมุดกลาง
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มีความไวว้างใจในองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดย
ผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 112 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไวว้างใจในองคก์ารจาํแนกตามระดบัเงินเดือน  

         โดย การทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

ระดับเงินเดือน 
 

ค่าเฉลีย น้อยกว่า  
10,000บาท 

10,000-      
19,999 บาท 

20,000-      
29,999 บาท 

30,000-        
39,999 บาท 

ค่าเฉลีย  59.73 57.55 53.02 53.93 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 59.73 - - 6.71** 5.80* 
10,000  – 19,999 บาท 57.55 - - 4.53* - 
20,000  – 29,999 บาท 53.02 - - - - 
30,000  – 39,999 บาท 53.93 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 112 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในองค์การ จาํแนกตามระดับ
เงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท   มีความไวว้างใจในองค์การ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 20,000- 
29,999 บาท เท่ากบั 6.71 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีระดบั
เงินเดือน 30,000-39,999 บาท เท่ากับ 5.80 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 นอกจากนีบุคลากร
ทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 10,000-19,999 บาท   มีความไวว้างใจในองคก์าร มากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาท เท่ากบั 4.53 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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ตารางที 113 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

27.01 

5756.50 

9.005 

14.214 

.634 .594 

               รวม 408 5783.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 113 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบว่า 
ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จของงานไม่แตกต่างกนั   

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 114 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

54.03 

2386.60 

18.012 

5.893 

3.057 .028* 

                รวม 408 2440.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 114 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

พบว่า ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 115 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

         จาํแนกตามระดบัเงินเดือน โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

ระดับเงินเดือน 
 

ค่าเฉลีย น้อยกว่า  
10,000บาท 

10,000-      
19,999 บาท 

20,000-      
29,999 บาท 

30,000-        
39,999 บาท 

ค่าเฉลีย  11.58 11.93 11.14 10.90 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 11.58 - - - - 
10,000  – 19,999 บาท 11.93 - - 0.79* 1.03* 
20,000  – 29,999 บาท 11.14 - - - - 
30,000  – 39,999 บาท 10.90 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 115  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือจาํแนกตามระดบัเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการ
ศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 10,000-19,999 บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับ   

นับถือ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาทและระดบัเงินเดือน 30,000-
39,999 บาท  เท่ากบั 0.79 และ 1.03 ตามลาํดบัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 116 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

22.67 

2624.25 

7.559 

6.480 

1.167 .322 

                รวม 408 2646.93    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  

 จากตารางที 116 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)  

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบวา่ ระดบั
เงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

   ส
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ตารางที 117 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

        ในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

10.92 

2298.84 

3.643 

5.676 

.642 .589 

              รวม 408 2309.77    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 117 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามระดบัเงินเดือนพบว่า ระดบั
เงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน 

 

ตารางที 118 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

196.27 

7304.74 

65.42 

18.03 

3.627 .013* 

                รวม 408 7501.02    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 118 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามระดับ
เงินเดือน พบว่า ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัได้
นาํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

 

   ส
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ตารางที 119 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ใน     

                     ตาํแหน่งงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

ระดับเงินเดือน 
 

ค่าเฉลีย น้อยกว่า  
10,000บาท 

10,000-      
19,999 บาท 

20,000-      
29,999 บาท 

30,000-        
39,999 บาท 

ค่าเฉลีย  14.70 16.31 16.60 16.16 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 14.70 - - - - 
10,000  – 19,999 บาท 16.31 1.61** - - - 
20,000  – 29,999 บาท 16.60 1.90* - - - 
30,000  – 39,999 บาท 16.16 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 119 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความ 

กา้วหน้าในตาํแหน่งงานจาํแนกตามระดบัเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากร
ทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 10,000-19,999 บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้า
ในตาํแหน่งงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท เท่ากับ 1.61 

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01และบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาท   

มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบั
เงินเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท เท่ากบั 1.90 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 120 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน  
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

49.25 

2785.84 

16.420 

6.879 

2.387 .069 

                รวม 408 2835.10    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 120 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบว่า 

   ส
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ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพไม่แตกต่างกนัจึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 121 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามระดบั 

         เงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

242.37 

5606.96 

80.790 

13.844 

5.836 .001** 

                รวม 408 5849.33    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 121  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One –way ANOVA)    

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับญัชาและเพือนร่วมงาน 

จาํแนกตามระดับเงินเดือน พบว่า ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01   

จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 122 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบั 

         บญัชาและเพอืนร่วมงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

ระดับการศึกษา 
 

ค่าเฉลีย น้อยกว่า  
10,000บาท 

10,000-      
19,999 บาท 

20,000-      
29,999 บาท 

30,000-        
39,999 บาท 

ค่าเฉลีย  17.95 17.62 16.11 15.64 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 17.95 - -   1.84** 2.31** 
10,000  – 19,999 บาท 17.62 - - 1.51* 1.98** 
20,000  – 29,999 บาท 16.11 - - - - 
30,000  – 39,999 บาท 15.64 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั . 

   ส
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  จากตารางที 122 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน จาํแนกตามระดับเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD 

พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือนน้อยกว่า 10,000  บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงาน
ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 

20,000-29,999 บาทและระดับเงินเดือน 30,000-39,999 บาท  เท่ากับ 1.84 และ 2.31 ตามลาํดับ  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 10,000-19,999 บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงาน
ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับ
เงินเดือน 20,000-29,999 บาท  เท่ากบั 1.51 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05และมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 30,000-39,999 บาท  เท่ากบั 1.98 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

ตารางที 123 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหาร จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

92.82 

5334.82 

30.941 

13.172 

2.349 .072 

                รวม 408 5427.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 123 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหาร จาํแนกตามระดับเงินเดือน 

พบว่า ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารไม่
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 124 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

52.47 

3464.33 

17.490 

8.554 

2.045 .107 

                 รวม 408 3516.80    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 124 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านสภาพการทาํงาน จาํแนกตามระดับเงินเดือน พบว่า 
ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกัน        

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 125 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

726.64 

12240.20 

242.214 

30.223 

8.014 .000*** 

                รวม 408 12966.85    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 125 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

พบว่า ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 126 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

          จาํแนกตามระดบัเงินเดือน โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

ระดับเงินเดือน 
 

ค่าเฉลีย น้อยกว่า  
10,000บาท 

10,000-      
19,999 บาท 

20,000-      
29,999 บาท 

30,000-        
39,999 บาท 

ค่าเฉลีย  22.75 21.74 19.12 18.78 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 22.75 - -   3.63***   3.97*** 
10,000  – 19,999 บาท 21.74 - - 2.62** 2.96** 
20,000  – 29,999 บาท 19.12 - - - - 
30,000  – 39,999 บาท 18.78 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 126 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครอง
บงัคบับญัชาจาํแนกตามระดบัเงินเดือน โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที
มีระดับเงินเดือนน้อยกว่า 10,000  บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบังคับบญัชา  
มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 20,000-29,999 บาทและระดบัเงินเดือน 30,000-39,999 

บาท  เท่ากบั 3.63 และ 3.97 ตามลาํดบั  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 และบุคลากรทางการศึกษาทีมี 

ระดบัเงินเดือน 10,000 -19,999 บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 20,000-29,999 บาท และระดับเงินเดือน 30,000-39,999 บาท  

เท่ากบั 2.62 และ 2.96 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

ตารางที 127 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

5245.54 

390289.34 

1748.51 

963.677 

1.814 .144 

                รวม 408 395534.89    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 127 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามระดบัเงินเดือนพบว่า ระดบัเงินเดือนที
แตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 128 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนั 

         ในองคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

283.20 

13277.43 

94.400 

32.784 

2.879 .036* 

                รวม 408 13560.63    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 128 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบวา่ ระดบัเงินเดือนที
แตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

จึงยอมรับสมมติฐานโดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 129 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก จาํแนกตามระดบั 

         เงินเดือน โดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 

ระดับเงินเดือน 
 

ค่าเฉลีย น้อยกว่า  
10,000บาท 

10,000-      
19,999 บาท 

20,000-      
29,999 บาท 

30,000-        
39,999 บาท 

ค่าเฉลีย  32.56 33.47 35.49 33.17 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 32.56 - - - - 
10,000  – 19,999 บาท 33.47 - - - - 
20,000  – 29,999 บาท 35.49 2.93** 2.02* - - 
30,000  – 39,999 บาท 33.17 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

167 
 

 
 

  จากตารางที 129 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก  จาํแนก
ตามระดบัเงินเดือน โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน
20,000-29,999 บาท มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก  มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับ
เงินเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  เท่ากบั 2.93  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมากกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 10,000-19,999 บาท เท่ากบั 2.02 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 130 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

         องคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

128.11 

12960.89 

42.705 

32.002 

1.334 .263 

                 รวม 408 13089.01    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 130 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบว่า 
ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความผูกพนัในองค์การด้านการเล็งเห็นผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน        

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 131 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
         องคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

81.71 

12104.81 

27.237 

29.888 

.911 .435 

                 รวม 408 12186.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 131 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบวา่ ระดบัเงินเดือน
ทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

   ส
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ตารางที 132 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
           องคก์ารโดยรวม จาํแนกตามระดบัเงินเดือน 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัเงินเดือน ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

779.76 

71557.42 

259.92 

176.68 

1.471 .222 

                 รวม 408 72337.19    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 132 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)     

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบวา่ ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั 

มีความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

  สมมุติฐานที 1.8 ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความ
ไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั 

 

ตารางที 133 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

          ในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

238.41 

6835.79 

79.472 

16.879 

4.708 .003** 

                รวม 408 7074.21    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 133 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)    

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบวา่ ระดบัตาํแหน่งที
แตกต่างกนั มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 จึง
ยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 

   ส
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ตารางที 134 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาจาํแนกตามระดบัตาํแหน่งโดย 

         การทดสอบรายคู่ของ LSD  

 

 
ระดับตําแหน่ง 

 
ค่าเฉลีย 

คณบดี,  
ผอ.สถาบัน,
สํานัก, กอง 

รองคณบดี, 
สถาบัน, 
สํานัก 

หัวหน้า 
สาขา,

หัวหน้างาน 

 
บุคลากร 

ค่าเฉลีย  24.52 25.25 23.68 22.21 
คณบดี, ผอ.สถาบนั,  

สาํนกั, กอง 
24.52 - - - - 

รองคณบดี, สถาบนั, สาํนกั 25.25 - - - 3.04* 
หวัหนา้สาขา, หวัหนา้งาน 23.68 - - - 1.47* 
บุคลากร 22.21 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 134 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาจาํแนกตาม
ระดบัตาํแหน่ง โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งรองคณบดี, 

สถาบัน, สํานัก  มีความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร  

เท่ากบั 3.04  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้าสาขา,
หัวหน้างาน มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกว่าบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากับ 

1.47  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

ตารางที 135 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความไวว้างใจ 

         ในองคก์าร จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

517.65 

87556.44 

172.551 

216.189 

.798 .495 

                รวม 408 88074.09    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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  จากตารางที 135 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)    

ของค่าเฉลียความไวว้างใจในองคก์าร จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนั        

มีความไวว้างใจในองคก์ารไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 136 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

64.407 

5719.11 

21.469 

14.121 

1.520 .209 

                รวม 408 5783.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 136 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)    

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า 
ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงานไม่แตกต่างกัน     

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 137 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

77.62 

2336.01 

25.874 

5.835 

4.435 .004** 

                 รวม 408 2440.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 137 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA)    

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

พบว่า ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้ิจยัไดน้าํไปทดสอบหา
ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 138 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

         จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งโดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 
ระดับตําแหน่ง 

 
ค่าเฉลีย 

คณบดี,  
ผอ.สถาบัน,
สํานัก, กอง 

รองคณบดี, 
สถาบัน, 
สํานัก 

หัวหน้า 
สาขา,

หัวหน้างาน 

 
บุคลากร 

ค่าเฉลีย  12.24 13.22 12.41 11.45 
คณบดี, ผอ.สถาบนั,  

สาํนกั, กอง 
12.24 - - - - 

รองคณบดี, สถาบนั, สาํนกั 13.22 - - - 1.77* 
หวัหนา้สาขา, หวัหนา้งาน 12.41 - - - 0.96** 
บุคลากร 11.45 - - - - 
 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

   

  จากตารางที 138  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ บุคลากร
ทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งรองคณบดี, สถาบนั, สาํนัก  มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 1.77 อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้าสาขา, หัวหน้างาน มีความพึงพอใจ
ในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร 

เท่ากบั 0.96  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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ตารางที 139 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นลกัษณะงานจาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

28.71 

2618.21 

9.572 

6.465 

1.481 .209 

                 รวม 408 2646.93    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 139 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานจาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า ระดับ
ตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 140 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

43.26 

2266.51 

14.422 

5.596 

2.577 .053 

                 รวม 408 2309.77    
 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 140 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า ระดบั
ตาํแหน่งทีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 141 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
3 

405 

590.29 

6910.73 

196.764 

17.064 

11.531 .000*** 

รวม 408 7501.02    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 141 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน จาํแนกตามระดับ
ตาํแหน่ง พบว่า ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํไป
ทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

ตารางที 142 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

        จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งโดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 
ระดับตําแหน่ง 

 
ค่าเฉลีย 

คณบดี,  
ผอ.สถาบัน,
สํานัก, กอง 

รองคณบดี, 
สถาบัน, 
สํานัก 

หัวหน้า 
สาขา,

หัวหน้างาน 

 
บุคลากร 

ค่าเฉลีย  18.93 17.87 18.48 15.39 
คณบดี, ผอ.สถาบนั,  

สาํนกั, กอง 
18.93 - - - 3.54** 

รองคณบดี, สถาบนั, สาํนกั 17.87 - - - 2.48* 
หวัหนา้สาขา, หวัหนา้งาน 18.48 - - - 3.09*** 
บุคลากร 15.39 - - - - 
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 
 

   ส
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สมุดกลาง
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  จากตารางที 142 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้า
ในตาํแหน่งงานจาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง โดยวิธีการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการ
ศึกษาทีมีตาํแหน่งคณบดี, ผอ.สถาบัน, สํานัก  มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากรเท่ากบั 3.54  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดับ .01และบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งรองคณบดี,สถาบัน,สํานัก  มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 2.48  

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้าสาขา,

หัวหน้างาน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน มากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 3.09  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

ตารางที 143  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

          ในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

96.44 

2738.65 

32.150 

6.762 

4.754 .003** 

                 รวม 408 2835.10    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 143 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง พบว่า 
ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 จึงยอมรับสมมุติฐาน โดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่
โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 144 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพจาํแนก 

         ตามระดบัตาํแหน่งโดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 
 

 
ระดับตําแหน่ง 

 
ค่าเฉลีย 

คณบดี,  
ผอ.สถาบัน,
สํานัก, กอง 

รองคณบดี, 
สถาบัน, 
สํานัก 

หัวหน้า 
สาขา,

หัวหน้างาน 

 
บุคลากร 

ค่าเฉลีย  13.51 13.47 13.97 12.61 
คณบดี, ผอ.สถาบนั,  

สาํนกั, กอง 
13.51 - - - - 

รองคณบดี, สถาบนั, สาํนกั 13.47 - - - - 
หวัหนา้สาขา, หวัหนา้งาน 13.97 - - - 1.36*** 
บุคลากร 12.61 - - - - 
 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 144 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะ
ทางอาชีพจาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบว่า บุคลากรทางการศึกษา
ทีมีตาํแหน่งหวัหนา้สาขา,หวัหน้างาน มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 1.36  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

ตารางที 145 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

          ในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานจาํแนกตามระดบั 

         ตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

55.63 

5793.69 

18.546 

14.305 

1.296 .275 

                 รวม 408 5849.33    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 145 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานจาํแนก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตามระดบัตาํแหน่งพบว่า ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 146 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหาร จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 

 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

26.88 

5400.75 

8.963 

13.335 

.672 .570 

                 รวม 408 5427.64    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
 

 

  จากตารางที 146 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหาร จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง 

พบว่า ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารไม่
แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 147 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

41.18 

3475.62 

13.727 

8.582 

1.600 .189 

                 รวม 408 3516.80    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 147 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้านสภาพการทาํงาน จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง พบว่า 
ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสภาพการทาํงานไม่แตกต่างกัน        

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 148 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

87.77 

12879.07 

29.257 

31.800 

.920 .431 

                รวม 408 12966.85    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 148 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง 

พบว่า ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา        
ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 149 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความพงึพอใจ 

         ในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

11343.17 

384191.71 

3781.05 

948.62 

3.986 .008** 

                รวม 408 395534.89    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 149 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า ระดบัตาํแหน่งที
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

จึงยอมรับสมมุติฐานโดยผูว้จิยัไดน้าํไปทดสอบหาความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD 
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ตารางที 150 การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม จาํแนกตามระดบั 

         ตาํแหน่งโดยการทดสอบรายคู่ของ LSD 

 

 
ระดับตําแหน่ง 

 
ค่าเฉลีย 

คณบดี,  
ผอ.สถาบัน,
สํานัก, กอง 

รองคณบดี, 
สถาบัน, 
สํานัก 

หัวหน้า 
สาขา,

หัวหน้างาน 

 
บุคลากร 

ค่าเฉลีย  194.61 190.14 189.97 177.31 
คณบดี, ผอ.สถาบนั,  

สาํนกั, กอง 
194.61 - - - - 

รองคณบดี, สถาบนั, สาํนกั 190.14 - - - - 
หวัหนา้สาขา, หวัหนา้งาน 189.97 - - - 12.66** 
บุคลากร 177.31 - - - - 
 

*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 150 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม  จาํแนก
ตามระดบัตาํแหน่ง โดยวธีิการทดสอบรายคู่ของ LSD พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้า
สาขา, หวัหนา้  มีความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร 

เท่ากบั 12.66  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

ตารางที 151 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 

         องคก์ารดา้นความรู้สึกจาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

244.11 

13316.52 

81.372 

32.880 

2.475 .061 

                 รวม 408 13560.63    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  

  จากตารางที 151 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกจาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า ระดบัตาํแหน่งที
แตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
 

   ส
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ตารางที 152 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
         องคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
3 

405 

99.11 

12989.89 

33.038 

32.074 

1.030 .379 

รวม 408 13089.01    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 152 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งพบว่า 
ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความผูกพนัในองคก์ารด้านการเล็งเห็นผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน       

จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

ตารางที 153 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
         องคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

126.40 

12060.12 

42.135 

29.778 

1.415 .238 

                 รวม 408 12186.52    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 153 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบว่า ระดบัตาํแหน่ง
ทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานไม่แตกต่างกนัจึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางที 154 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) ของค่าเฉลียความผกูพนัใน 
         องคก์ารโดยรวม จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง 
 

ตัวแปร df SS MS F Sig. 
ระดบัตาํแหน่ง ระหวา่งกลุ่ม 

 ภายในกลุ่ม 
3 

405 

937.16 

71400.03 

312.388 

176.296 

1.772 .152 

                รวม 408 72337.19    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

 จากตารางที 154 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

ของค่าเฉลียความผูกพนัในองค์การโดยรวม จาํแนกตามระดับตาํแหน่ง พบว่า ระดับตาํแหน่งที
แตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 การศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s 
correlation coefficient) เพือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ เช่น ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงาน ความผูกพนัในองคก์าร โดยผูว้ิจยัจะเสนอใน
ภาพรวมเพอืทดสอบสมมุติฐาน ดงันี 

  สมมุติฐานที 2 ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจใน
การทาํงาน และความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งกนั 
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ST    หมายถึง  ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา  
OT    หมายถึง ความไวว้างใจในองคก์าร  

JSAC  หมายถึง ความพงึพอใจในงานดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
 JSRE   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับ 

    นบัถือ  

JSWS  หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน  

JSRES   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผดิชอบ  

JSAD   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ใน 

   ตาํแหน่งงาน 

JSSTA   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ 

JSRELA   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บั 

   ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน 

 JSPOLI   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการ 

   บริหารองคก์าร 

JSWK   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงาน  

JSSUP   หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
JS    หมายถึง ความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม 

OCAC   หมายถึง ความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก  

OCCC  หมายถึง ความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์  

OCNC   หมายถึง ความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน  

OC   หมายถึง ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม 

 

  จากตารางที 155 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความไวว้างใจในองคก์าร (r= .432)  และความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวก  ระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01     

กับความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความสําเร็จในการทาํงาน (r= .496) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ           

(r= .492) ดา้นลกัษณะงาน (r= .502) ดา้นความรับผิดชอบ (r= .446) ด้านความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน       

(r= .323) ดา้นสถานะทางอาชีพ (r= .435) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน (r= .450)  
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ดา้นนโยบายและการบริหารองค์การ (r= .348)  ดา้นสภาพการทาํงาน (r= .364) ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา (r= .480)และความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม (r= .572)  

  นอกจากนีความไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับปานกลาง อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r= .375) ดา้นบรรทดัฐาน(r= .255) 

ความผูกพนัในองคก์ารโดยภาพรวม (r= .308) และความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความไวว้างใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั.01กบัความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน (r=.524) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ (r=.531) ดา้นลกัษณะงาน (r=.515) ดา้นความรับผดิชอบ (r=.472) ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

(r=.482) ดา้นสถานะทางอาชีพ(r=.451) ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน (r=.479) ดา้น
นโยบายและการบริหารองคก์าร (r=.460) ดา้นสภาพการทาํงาน (r=.564) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา    

(r=.578) ความพงึพอใจในการทาํงาน โดยรวม (r=.671)  

  และนอกจากนีความไวว้างใจในองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับปานกลางอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.328) ดา้นบรรทดัฐาน(r=.334) 

และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.371) และยงัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดับตาํกับความผูกพนัใน
องคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ (r=.099) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
  สาํหรับตวัแปรความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

ระดบัปานกลาง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์าร ดา้นความรู้สึก (r=.401)และ
ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.338) และดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัตาํ
กบัความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน (r=.249) และความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการ
ทาํงานไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01กบัความผูกพนัในองค์การ ด้านความรู้สึก   (r=.331)และความ
ผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.294) นอกจากนีความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกระดบัตาํกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นบรรทดัฐาน (r=.231)และไม่มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง อยา่งมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.372) ดา้นบรรทดัฐาน (r=.297)

และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.353) นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านลกัษณะงานไม่มี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
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  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.371)และความผกูพนัในองคก์าร
โดยรวม (r=.332) นอกจากนี ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบั
ตาํกบัความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน (r=.249)และความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบ
ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01กับความผูกพนัในองค์การด้านความรู้สึก (r=.325) ด้าน
บรรทดัฐาน (r=.292) และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.306) นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้น
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.571) 
  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานะทางอาชีพมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง อยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.01กับความผูกพนัในองคก์ารด้านความรู้สึก (r=.625) ดา้นบรรทดัฐาน (r=.435) และ
ความผูกพนัในองค์การ โดยรวม  (r=.571)นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานะทางอาชีพมี
ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ (r=.120) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ความพึงพอใจในการทํางาน  ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงานมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01กบัความผูกพนัในองค์การดา้น
ความรู้สึก (r=.363)และความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.300) นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้น
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกระดบัตาํกบัความผกูพนัในองคก์าร
ดา้นบรรทดัฐาน (r=.171) และความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน
ไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบั
ตาํ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก(r=.238) ดา้นบรรทดัฐาน 

(r=.177) ความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.244)และความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านนโยบายและการ
บริหารองคก์ารไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติ 
  ความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านสภาพการทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับตาํ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.283) ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 

(r=.164) ด้านบรรทดัฐาน (r=.176) และนอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นสภาพการทาํงานมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.321)  
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  ความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับปาน
กลางอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01กบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นความรู้สึก  (r=.325) และนอกจากนี
ยงัมีความสัมพนัธ์ระดบัตาํกับความผูกพนัในองค์การ ด้านบรรทดัฐาน (r=.206) ความผูกพนัในองค์การ 

โดยรวม (r=.273)และความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัปานกลางอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั.01กบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นความรู้สึก (r=.476) ดา้นบรรทดัฐาน (r=.329) และดา้นความ
ผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.434) นอกจากนีความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขันตอน 
  การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารโดยใชเ้ทคนิค
การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน (stepwise multiple regression) เพอืทดสอบสมมุติฐานดงันี 

 

  สมมุติฐานที 3 ความไว้วางใจในผู ้บังคับบัญชา  ความไว้วางใจในองค์การ เป็นปัจจัยที                 

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 

ตารางที 156 การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน (stepwise multiple regression) ความไวว้างใจใน 
         ผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์ารต่อความพงึพอใจในการทาํงาน 
 

ตัวแปร B    Beta           t R2change     
ค่าคงที 58.313  9.722***  

ความไวว้างใจในองคก์าร 1.103 .521 14.061*** .450 

ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 2.592 .347 9.360*** .098 

R2 .547    

Adjusted R2 .545    

F 245.484***    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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   จากตารางที 156 แสดงผลการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน(stepwise multiple 

regression)พบวา่ ตวัแปรทงัหมดคือความไวว้างใจในองคก์ารและความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาถูกจดัเข้า
ไปในสมการทงัสองตวัแปร ซึงเห็นไดว้่าตวัแปรความไวว้างใจในองค์การมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์
เท่ากบั 1.103หมายถึง ถา้มีความไวว้างใจในองคก์ารเพิมขึน1หน่วยจะทาํให้มีความพึงพอใจในการทาํงาน
เพิมขึน 1.103หน่วย โดยกําหนดให้ตัวแปรความไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชามีค่าคงทีเมือตัวแปรความ
ไวว้างใจในองคก์ารเขา้สู่สมการ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์ความพึงพอใจในการ
ทาํงานไดถึ้งร้อยละ 45.0 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .450 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
  ตัวแปรทีสองทีเข้าสู่สมการ คือตัวแปรความไว้วางใจในผู ้บังคับบัญชามีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 2.592 หมายถึง ถา้ตวัแปรความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาเพิมขึน 1 หน่วยจะทาํให้มีความ
พึงพอในการทาํงานเพิมขึน 2.592 หน่วย โดยกาํหนดให้ความไวว้างใจในองค์การคงที เมือตวัแปรความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาเขา้สู่สมการสามารถอธิบายความผนัแปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์ความพึงพอใจใน
การทาํงานไดถึ้งร้อยละ 54.7 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .547 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001โดยสามารถ
แสดงสมการการพยากรณ์ความพงึพอใจในการทาํงานไดด้งันี      
  ความพงึพอใจในการทาํงาน = 58.313 + 1.103 (ความไวว้างใจในองคก์าร)  + 2.592 (ความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา) 
 
  สมมุติฐานที 4 ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการ
ทาํงานเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

187 
 

 
 

ตารางที 157 การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน (stepwise multiple regression) ของความไวว้างใจ 
         ในองคก์าร และความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพต่อความผกูพนัในองคก์าร 
          

ตัวแปร B    Beta           t R2change     
ค่าคงที 61.949  21.725***  

ความพงึพอใจในการทาํงาน  

ดา้นสถานะทางอาชีพ 
2.560 .507 11.242*** .326 

ความไวว้างใจในองคก์าร .129 .143 3.168*** .016 

R2 .343    

Adjusted R2 .339    

F 105.801***    
*  มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    **มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  ***มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 

  จากตารางที 157 แสดงผลการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน (stepwise multiple 

regression) พบว่า ตวัแปรความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาไม่มีอาํนาจการพยากรณ์ความผูกพนัในองคก์าร 

แต่เมือนาํตวัแปรความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ และความไวว้างใจในองคก์ารจดัเขา้ไป
ในสมการทงัสองตวัแปรเห็นไดว้่าตวัแปรความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพมีค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพนัธ์เท่ากบั 2.560 หมายถึง ถ้ามีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพเพิมขึน 1 

หน่วยจะทาํให้มีความผูกพนัในองค์การเพิมขึน 2.560 หน่วย โดยกําหนดให้ตวัแปรความไวว้างใจใน
องคก์ารมีค่าคงที เมือตวัแปรความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ เขา้สู่สมการ สามารถอธิบาย
ความผนัแปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์ความผกูพนัในองคก์ารไดถึ้งร้อยละ 32.6 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .326 อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
  ตวัแปรทีสองทีเขา้สู่สมการ คือตวัแปรความไวว้างใจในองคก์ารมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์
เท่ากบั .129 หมายถึง ถา้ตวัแปรความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาเพิมขึน 1 หน่วยจะทาํให้มีความผูกพนัใน
องคก์ารเพิมขึน .129 หน่วย โดยกาํหนดให้ความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพคงที เมือตวั
แปรความไวว้างใจในองคก์ารเขา้สู่สมการสามารถอธิบายความผนัแปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์ความผกูพนัใน
องคก์ารไดถึ้งร้อยละ 34.3 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .343 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 โดยสามารถแสดง
สมการการพยากรณ์ความผกูพนัในองคก์ารไดด้งันี   

  ความผกูพนัในองคก์าร =  61.949 + 2.560 (ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะ 

   ทางอาชีพ) + .129 (ความไวว้างใจในองคก์าร) 
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บทที 5 

 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรืองความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจ
ในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์มีวตัถุประสงคค์ือ 

 1. เพือศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการ
ทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

 2. เพอืศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา
กบัความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและ
ความผกูพนัในองคก์าร 

 3. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจในผูบ้ ังคบับญัชา ความไวว้างใจใน
องค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

 4. เพอืศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 5. เพือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย กลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรทางการศึกษา  สายวิชาการและ
สายสนบัสนุนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จาํนวนทงัหมด 4 พืนที คือ พืนที
ศาลายา พนืทีบพติรพมุิข จกัรวรรดิ พนืทีเพาะช่างและพนืทีวงัไกลกงัวล จาํนวน 480 คน ซึงไดจ้าก
การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชนั 2 ชนั (two – stages Stratified random sampling) จากประชากรทงัหมด 

903 คน 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือใช้ในการวิจยั     

ครังนี คือ แบบประเมินความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทีปรับปรุงมาจากงานของเฉลิมชยั กิตติศกัดิ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

189 
 

 
 

นาวนิ(2552)  ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด 5 ขอ้ แบบประเมินความไวว้างใจในองคก์ารปรับปรุงมา
จากงานของเฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ(2552) ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด 14 ขอ้ แบบประเมินความ
พึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรทางการศึกษา ทีปรับปรุงมาจากงานของสมศกัดิ  จนัทวงษ ์

(2544) ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด 36 ขอ้ และแบบประเมินความผูกพนัในองคก์ารของเฉลิมชยั 

กิตติศกัดินาวิน (2540) ทีปรับปรุงมาจากแบบประเมินความผูกพนัในองคก์ารของ Allen and Meyer 

(1990) ประกอบดว้ยคาํถามทงัหมด 24 ขอ้  

 การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือในการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ(Content 

Validity) โดยนาํไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 4 ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา นิยามศพัท ์

สาํนวนภาษา ตลอดจนขอ้เสนอแนะผูว้ิจยัไดน้ําขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไ้ข
แบบประเมิน ร่วมกบัอาจารยท์ีปรึกษา หลงัจากนันจึงนาํมาทดสอบความเชือถือไดข้องเครืองมือ
(Reliability )โดยวธีิการนาํไปทดลองใช ้(Try out) กบับุคลากรทางการศึกษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่
มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์จาํนวน     

31 ชุด และนาํผลมาวิเคราะห์ความเชือถือไดข้องแบบประเมิน โดยวิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชือถือไดข้องแบบประเมินความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชาเท่ากับ .68 แบบประเมินความไวว้างใจในองค์การ เท่ากับ .94 แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการทาํงาน เท่ากบั .95 และแบบประเมินความผูกพนัในองค์การ เท่ากับ 

.81 หลังจากนันนําแบบประเมินไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจริงกบับุคลากรทางการ
ศึกษา จาํนวน 480 คน  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิส่งแบบประเมินไปยงัหน่วยงานใน
พืนทีต่างๆตามระบบงานสารบรรณโดยทาํหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
อธิการบดี แล้วให้ผูต้อบแบบประเมินส่งแบบประเมินกลับมายงักองบริหารงานบุคคลตาม
ระบบงานสารบรรณ จาํนวนแบบประเมินทีส่งไปทงัสิน 480 ฉบบัได้รับคืน 420 ฉบบั คิดเป็น     

ร้อยละ 87.5 เป็นแบบประเมินทีสมบูรณ์สามารถนาํมาวิเคราะห์ได้ 409 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 85.2 

ของแบบประเมินทีส่งไป 

  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป 

SPSS/FOR WINDOW Version 19 คาํนวณ ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย 

(mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่า ที (t test) ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s 

correlation)และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน (stepwise multiple regression 

analysis)               
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  สมมุติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันมีความไว้วางใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์าร
แตกต่างกนั 

  2. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามีความสมัพนัธเ์ชิงบวกระหวา่งกนั 
  3. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
 4. ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไว้วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
 

สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 263 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.3 และเพศหญิง จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี 

จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี จาํนวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 และอายรุะหว่าง 40-49 ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ21.0 ตามลาํดบั เป็นบุคลากร
สายงานสนบัสนุน จาํนวน 213 คนคิดเป็นร้อยละ 52.1 และสายวชิาการจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.9 ตามลาํดับ มีประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 1-5 ปี จาํนวน189 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 

รองลงมาคือประสบการณ์ระหวา่ง 5-10 ปี จาํนวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ16.1 และผูท้ีมีประสบการณ์  

ระหวา่ง 3 เดือน-1 ปี จาํนวน  52 คน คิดเป็นร้อยละ12.7 ตามลาํดบั และสังกดัพืนทีศาลายา จาํนวน 

203 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.8 และสงักดัพนืทีวงัไกลกงัวล จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ17.8และพืนทีเพาะช่าง จาํนวน 

52 คนคิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลาํดบั มีการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.9 รองลงมาคือการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ41.8 และมีการศึกษา
ระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และระดบัปริญญาเอกจาํนวน 9 คนคิดเป็น
ร้อยละ 2.2 ตามลาํดบั มีระดบัเงินเดือนระหว่าง 10,000-19,999 บาท จาํนวน 227 คนคิดเป็นร้อยละ 

55.5 รองลงมาคือระดบัเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จาํนวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ระดับ
เงินเดือนระหว่าง 20,000-29,999 บาท จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และระดับเงินเดือน
ระหว่าง 30,000-39,999 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามลาํดับ และมีตาํแหน่งเป็น
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บุคลากร จาํนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ81.2 รองลงมาเป็นระดบัตาํแหน่ง หัวหน้าสาขา หัวหน้า
งาน จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ13.2 ระดบัตาํแหน่งรองคณบดี.สถาบนั.สาํนัก จาํนวน12 คนคิด
เป็นร้อยละ 2.9 และระดบัตาํแหน่งคณบดี,ผอ.สถาบนั,สาํนกั,กอง จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 

ตามลาํดบั 

  วัตถุประสงค์ที 1 เพอืศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร 

ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จากการศึกษาพบวา่  
 บุคลากรทางการศึกษามีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองคก์าร 

อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลีย( =22.55,  S.D.= 4.163) ,( =57.13, S.D.= 14.692) 

ตามลาํดบัและในดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการ
ทาํงานโดยรวม อยูใ่นระดบัสูงโดยมีค่าเฉลีย( =179.82, S.D.= 31.13596) แต่เมือพิจารณาในแต่
ละดา้นพบวา่ บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการทาํงานทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง
ทงัหมด โดยบุคลากรทางการศึกษามีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงานมีค่าเฉลียสูง
ทีสุด ( =21.75, S.D.= 3.765) รองลงมาเป็นความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบั
บัญชา  ( =21.36, S.D.= 5.637)และมีความพึงพอใจในการทํางานด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน ( =17.31, S.D.= 3.786) ตามลาํดบั และบุคลากรทางการศึกษามี
ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานมีค่าเฉลียตาํทีสุด ( =11.12, S.D.= 2.935)  

 ดา้นความผูกพนัในองค์การ บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพนัในองค์การโดยรวม     

อยู่ในระดับปานกลาง  ( =102.2249, S.D.= 13.31529) และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพนัในองค์การด้านความรู้สึก มีค่าเฉลียสูงทีสุด ( =33.48,     

S.D.= 5.765)  รองลงมาเป็นความผูกพันในองค์การด้านการเล็งเห็นประโยชน์  ( =29.88,         

S.D.= 5.664) และบุคลากรทางการศึกษามีความผกูพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน มีค่าเฉลียตาํทีสุด 

( =26.81, S.D.= 5.465) ตามลาํดบั 

  วัตถุประสงค์ที 2 เพอืศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร
ทางการศึกษากบัความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการ
ทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร 
           สมมุติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนั
ในองคก์ารแตกต่างกนั 
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 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย
โดยพจิารณาจากปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ สายงาน ประสบการณ์ทาํงาน  สังกดัพืนที ระดบั
การศึกษา ระดบัเงินเดือน และระดบัตาํแหน่ง กบัตวัแปรต่างๆคือความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 

ความไวว้างใจในองคก์าร ความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์าร 

  สมมุติฐานที 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีความ
ไว้วางใจในผู้บังคบับัญชาแตกต่างกัน 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกับความไวว้างใจในผูบ้ ังคบับญัชา 
พบวา่ 
 ด้านเพศ เพศ แตกต่างกัน มีความไวว้างใจในผูบ้งัคับบญัชา ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัสถิติที .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
  ด้านสายงาน สายงานแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้โดยสายงานสนับสนุนมีความไวว้างใจ
ในผูบ้งัคบับญัชามากกวา่สายงานวชิาการ 

  ด้านอายุ อาย ุทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกนั อยา่งมีระดบั
นยัสาํคญัทีระดับ.05 จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว  ้โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุระหว่าง 

20-29 ปี มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายมุากกวา่ 50 ปีขึน
ไป เท่ากบั 2.01 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาทีอายรุะหว่าง 30-
39 ปี ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุ 40-49 ปี เท่ากับ 

1.18 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีอาย ุมากกว่า 50 ปี
ขึนไป เท่ากบั 2.08 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01   

  ด้านประสบการณ์ทํางาน  ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้

  ด้านสังกัดพืนที สังกดัพืนทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .001จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว  ้โดยบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดพืนทีศาลายา  มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนที
บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากับ 1.10 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 และมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีสงักดัพนืที เพาะช่าง เท่ากบั  2.33 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 และบุคลากรทางการ
ศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกงัวล มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที
สังกัดพืนทีบพิตรพิมุข จักรวรรดิเท่ากับ 1.58 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และมากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีเพาะช่าง เท่ากบั 2.81 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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  ด้านระดับการศึกษา ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว  ้โดยบุคลากรทาง
การศึกษาทีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาทีมีระดับการศึกษาปริญญาโท เท่ากบั 1.24  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ด้านระดับเงินเดือน ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้โดยบุคลากรทาง
การศึกษาทีมี ระดับเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับัญชา  มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาท และระดบัเงินเดือน 30,000-39,999 

บาท  เท่ากบั 1.70 และ 1.54 ตามลาํดบั  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และบุคลากรทางการ
ศึกษาทีมีระดับเงินเดือน 10,000-19,999 บาท มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มากกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาท เท่ากบั 1.43 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ 

.05 

  ด้านระดับตําแหน่ง ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับัญชา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.01จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว  ้โดยบุคลากรทาง
การศึกษาทีมีตาํแหน่งรองคณบดี, สถาบนั, สํานักและหัวหน้าสาขา, หัวหน้างาน มีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 3.04 และ 1.47 อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05  

  สมมุติฐานที 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีความ
ไว้วางใจในองค์การแตกต่างกัน 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความไวว้างใจในองคก์าร 

พบวา่ 
 ด้านเพศ เพศ แตกต่างกนั มีความไวว้างใจในองคก์าร ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
สถิติที .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้

 ด้านสายงาน สายงานทีแตกต่างกัน มีความไวว้างใจในองค์การ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัสถิติที .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้

 ด้านอายุ อายุทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจในองค์การ ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับ
นยัสาํคญัทีระดบั.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้

  ด้านประสบการณ์ทํางาน ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในองคก์าร ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
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  ด้านสังกัดพนืที สงักดัพนืทีทีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในองคก์าร แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้โดยบุคลากรทางการศึกษาสังกดัพืนที
ศาลายา มีความไวว้างใจในองค์การ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีบพิตรพิมุข 

จกัรวรรดิ เท่ากบั 4.32 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที
สงักดัพนืทีเพาะช่าง เท่ากบั 6.19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาที
สังกดัพืนทีวงัไกลกงัวล มีความไวว้างใจในองค์การ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนที
เพาะช่าง เท่ากบั 5.69 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

  ด้านระดับการศึกษา ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความไวว้างใจในองค์การไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
  ด้านระดับเงินเดือน ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในองคก์ารแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมี 

ระดับเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท  มีความไวว้างใจในองค์การ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี 

ระดับเงินเดือน 20,000-29,999 บาท เท่ากับ 6.71 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01และมากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีมีระดบัเงินเดือน 30,000-39,999 บาท  เท่ากบั 5.80  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 10,000 -19,999 บาท   มีความไวว้างใจใน
องค์การ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 20,000-29,999 บาท เท่ากับ 4.53 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

 ด้านระดับตําแหน่ง ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความไวว้างใจในองคก์ารไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
  สมมุติฐานที 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีความ        
พึงพอใจในการทํางานแตกต่างกัน 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจในการทาํงาน พบวา่ 
  ด้านเพศ เพศ แตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
สถิติที .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
  ด้านสายงาน สายงาน แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  สายงานทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001  โดยสายงานวชิาการมีความพึงพอใจในการทาํงาน
ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานมากกวา่สายงานสนบัสนุน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

195 
 

 
 

 สายงานทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทํางานในด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ ังคับบัญชาและเพือนร่วมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยสายงาน
สนับสนุนมีความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับญัชาและเพือนร่วมงาน
มากกวา่สายงานวชิาการ  

 สายงานทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานในดา้นสภาพการทาํงาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยสายงานสนับสนุนมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสภาพ
การทาํงานมากกวา่สายงานวชิาการ  
  สายงานทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคับบญัชา
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยสายงานสนับสนุนมีความพึงพอใจในการทาํงาน
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชามากกวา่สายงานวชิาการ 

 สายงานทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความความสาํเร็จของงาน ดา้น
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ด้านสถานะทางอาชีพ ดา้น
นโยบายและการบริหารและ ความพึงพอใจในการทาํงานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัสถิติที .05 

  ด้านอาย ุอาย ุแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  อายทุีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีความ
พึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุ
มากกวา่ 50 ปีขึนไป เท่ากบั 0.92 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .05 และบุคลากรทางการศึกษาที
อายุระหว่าง 30-39 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุ 40-49 ปี และ บุคลากรทางการศึกษาทีมีอาย ุมากกว่า 50 ปีขึนไป 

เท่ากบั 0.84 และ 1.12  ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .01  

  อายทุีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพือนร่วมงาน แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคญัทีระดับ.01โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือน
ร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายมุากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากบั 2.62 อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .001 และบุคลากรทางการศึกษาทีอายรุะหว่าง 30-39ปี มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุ
มากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากับ 2.27 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และนอกจากนีบุคลากร
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ทางการศึกษาทีอายรุะหว่าง 40-49 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบั 

บญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายมุากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากบั 1.60 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

  อายุทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหารองค์การ 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .05โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี 

มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์ารมากกวา่บุคลากรทางการศึกษาที
มีอายรุะหว่าง 40-49 ปี และบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายมุากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากบั 1.55 และ 

1.70 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

  อายทุีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001  โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหว่าง 20-29 ปี มีความ
พึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีกลุ่มอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี  และกลุ่มอายทุีมากกว่า 50 ปีขึนไป เท่ากับ 2.81และ 4.29 ตามลาํดับ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิตทิีระดบั.001 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี มีความพึงพอใจใน
การทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีอายุระหว่าง 40-49 ปี 

เท่ากบั 1.59 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีระดบั.05และมากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีอายมุากกว่า 
50 ปีขึนไป เท่ากบั 3.07 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  อายุทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสําเร็จในการทาํงาน ด้าน
ลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน ดา้นสถานะทางอาชีพ ดา้น
สภาพการทาํงาน และความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีระดบันัยสาํคญัที
ระดบั .05  

  ด้านประสบการณ์ทํางาน ประสบการณ์ทาํงาน แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
  ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยบุคลากรทาง
การศึกษาที มีประสบการณ์ทํางาน ระหว่าง 3 เดือน-1 ปี  มีความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์
ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากบั 1.72 อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.55 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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  บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 1-5 ปี มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.03 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
  บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 5-10 ปี มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากับ 1.82 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 และมีความ       

พงึพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานมากกว่าบุคลากรทีมี
ประสบการณ์มากกวา่ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.65 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
  นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 10-15 ปี มีความ         

พงึพอใจในการทาํงานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีมีประสบการณ์ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.09 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
  ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการ
บริหารองค์การ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.05 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ทาํงาน ระหวา่ง 3 เดือน-1 ปี มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นนโยบายและการบริหาร
องคก์าร มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากับ 2.23 อยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านนโยบายและการบริหาร
องคก์าร  มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ 20ปีขึนไป เท่ากบั 2.11 อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน 5-10 ปี มีความพึงพอใจใน
การทาํงานดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์
ระหวา่ง 15-20 ปี เท่ากบั 1.72 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
  ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครอง         

บงัคับบัญชาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ทาํงาน ระหว่าง 3 เดือน-1 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคับ
บญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากับ 3.30 อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ 20 ปีขึนไป 

เท่ากบั 3.42 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05และบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน 

1-5 ปี มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที
มีประสบการณ์ระหว่าง 15-20 ปี เท่ากบั 2.62 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ 20 ปีขึนไป เท่ากบั 2.74 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน 5-10 ปี มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้น
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การปกครองบงัคบับญัชา มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 10-15 ปี เท่ากบั 

2.61 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ประสบการณ์ทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จในงาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ดา้นลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความกา้วหน้าในตาํแหน่ง ด้าน
สถานะทางอาชีพ ดา้นสภาพการทาํงาน และความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ด้านสังกัดพนืที สงักดัพนืที แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  สงักดัพนืทีทีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยบุคลากรทางการศึกษาสงักดัพนืทีศาลายา มีความ
พึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนที
บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั  0.92  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาที
สังกัดพืนทีวงัไกลกังวล มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั 1.52 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .001 และมากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.17 อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .01 

  สงักดัพนืทีทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง
งาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีวงัไกล
กงัวล มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาที
สังกดัพืนทีศาลายา, บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ และเพาะช่าง  เท่ากบั 1.80,2.26 และ 2.16 ตามลาํดบั  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  สงักดัพนืทีทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01โดยบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีวงัไกลกงัวล มีความ
พึงพอใจในการทาํงานด้านสถานะทางอาชีพ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีศาลายา,         

บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากับ 1.31 และ 1.54 ตามลาํดับ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .001 และ
บุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกงัวล มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพ 

มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.47 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

  สังกัดพืนทีทีแตกต่างกัน  มีความพึงพอใจในการทํางานด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05โดยบุคลากรทาง
การศึกษาทีสังกดัพืนทีศาลายา  มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
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เพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั 1.18 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  และบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกงัวล มีความพึงพอใจในการทาํงานด้าน
ความสัมพนัธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนที       

บพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากับ 1.68  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีสงักดัพนืทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.55 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  สังกัดพืนทีทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานภาพการทาํงาน 

แตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .001โดยบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีศาลายา         
มีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนที
บพิตรพิมุข จกัรวรรดิและพืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.04 และ 2.19 ตามลาํดบั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ มีความพึงพอใจในการ
ทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีเพาะช่าง เท่ากบั 1.15 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกังวล มีความพึงพอใจในการ
ทาํงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสงักดัพนืทีบพติรพมุิข จกัรวรรดิ 

เท่ากบั 1.15 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนที
เพาะช่าง เท่ากบั 2.30 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  สังกดัพืนทีทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีวงัไกล
กงัวล มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาที
สังกัดพืนทีศาลายา เท่ากับ 1.93 อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 และมากกว่าบุคลากรทาง
การศึกษาทีสงักดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ และ พืนทีเพาะช่าง เท่ากบั 3.08 และ 3.51 อยา่งมีนัย 

สาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  สังกัดพืนทีทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ  .001โดยบุคลากรทางการศึกษาทีสังกัดพืนทีวงัไกลกังวล มีความ          

พึงพอใจในการทาํงานโดยรวม มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีศาลายา เท่ากบั 11.5 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข 

จกัรวรรดิ และพนืทีเพาะช่าง เท่ากบั 18.81 และ 20.70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 
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  สังกัดพืนทีทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสาํเร็จของงาน    

ด้านลักษณะงาน  ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและการบริหารองคก์าร ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
  ด้านระดับการศึกษา ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  ระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบั
การศึกษาปริญญาโท มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน มากกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาทีมี ระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี เท่ากับ 1.90  อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

และมากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เท่ากบั 1.84 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .001 

  ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้น
การได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ  ด้านสถานะทางอาชีพ ด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร  ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้น
การปกครองบงัคบับญัชา และความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05  

  ด้านระดับเงินเดือน ระดบัเงินเดือน แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 

10,000-19,999 บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากร
ทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาทและระดับเงินเดือน 30,000-39,999 บาท  เท่ากับ 

0.79 และ 1.03 ตามลาํดบัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ.05โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับ
เงินเดือน 10,000-19,999 บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน 

มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท เท่ากบั 1.61 อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .01และบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาท มีความพึงพอใจ
ในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน น้อย
กวา่ 10,000 บาท เท่ากบั 1.90 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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  ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยบุคลากรทาง
การศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท   มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาท
และระดับเงินเดือน 30,000-39,999 บาท เท่ากบั 1.84 และ 2.31 ตามลาํดบั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 

  บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือน 10,000-19,999 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี 

ระดับเงินเดือน 20,000-29,999 บาท เท่ากับ 1.51 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05และมากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 30,000-39,999 บาท เท่ากับ 1.98 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 

  ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการปกครองบงัคับ
บญัชา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .001โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับ
เงินเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาทและระดบัเงินเดือน 30,000-39,999 

บาท  เท่ากบั 3.63 และ 3.97 ตามลาํดบั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 และบุคลากรทางการ
ศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 10,000-19,999 บาท มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา  มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดบัเงินเดือน 20,000-29,999 บาท และระดบัเงินเดือน 

30,000-39,999 บาท  เท่ากบั 2.62 และ 2.96 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความสาํเร็จของงาน ดา้น
ลกัษณะงานดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นสถานะทางอาชีพ ด้านนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการ
ทาํงาน ความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

  ด้านระดับตําแหน่ง ระดบัตาํแหน่งแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมุติฐานทตีงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งรอง
คณบดี, สถาบนั, สํานัก  มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร  เท่ากบั 1.77  อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ
บุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้าสาขา,หัวหน้างาน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านการ
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ได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากับ 0.96  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่ง
คณบดี, ผอ.สถาบนั, สาํนัก  มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน มากกว่า
บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากรเท่ากบั 3.54 อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และ
บุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งรองคณบดี, สถาบนั, สํานัก มีความพึงพอใจในการทาํงานด้าน
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มากกวา่บุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 2.48  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกจากนีบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้าสาขา,หัวหน้างาน 

มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน มากกว่าบุคลากรทางการศึกษา
ตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 3.09  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานะทางอาชีพ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้าสาขา, 
หัวหน้างาน มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานะทางอาชีพ มากกว่าบุคลากรทางการศึกษา
ตาํแหน่งบุคลากร เท่ากบั 1.36 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

 ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหัวหน้าสาขา, หัวหน้า มีความ      

พึงพอใจในการทาํงานโดยรวม มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งบุคลากร เท่ากับ 12.66      

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการทาํงานด้านความสําเร็จของงาน 

ดา้นลักษณะงานด้านความรับผิดชอบ  ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ด้าน
นโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  สมมุติฐานที1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาทีแตกต่างกันจะมีความ
ผูกพันในองค์การแตกต่างกัน 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัในองคก์าร พบวา่ 
  ด้านเพศ เพศ แตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์การ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั
สถิติที .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
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  ด้านสายงาน สายงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์าร ดา้นความรู้สึก ด้านการ
เล็งเห็นผลประโยชน์ ดา้นบรรทดัฐานและความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัสถิติที .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้

  ด้านอายุ อายุ ทีแตกต่างกนัมีความผูกพนัในองคก์ารด้านความรู้สึก ด้านการเล็งเห็น
ผลประโยชน์  ด้านบรรทัดฐานและความผูกพนัในองค์การโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นยัสาํคญัทีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้

  ด้านประสบการณ์ทํางาน ประสบการณ์ทีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นการ
เล็งเห็นผลประโยชน์ ดา้นบรรทดัฐาน และความผูกพนัในองค์การโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้

  ด้านสังกัดพืนที สังกดัพืนที แตกต่างกนัมีความผูกพนัในองคก์ารแตกต่างกัน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  สังกัดพืนทีทีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองค์การด้านความรู้สึกแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีวงัไกลกงัวล มีความผูกพนัใน
องคก์าร ดา้นความรู้สึก มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีศาลายา เท่ากบั 2.87 อยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั  .001 และมากกวา่บุคลากรทางการศึกษาทีสังกดัพืนทีบพิตรพิมุข จกัรวรรดิ เท่ากบั 2.53  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  สงักดัพนืทีทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ ดา้นบรรทดัฐาน 

และความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
  ด้านระดับการศึกษา ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก 

ดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ ดา้นบรรทดัฐาน ความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
  ด้านระดับเงินเดือน ระดบัเงินเดือนแตกต่างกันมีความผูกพนัในองคก์ารแตกต่างกัน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 ระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนั มีความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีระดับเงินเดือน 20,000-29,999 บาท         

มีความผูกพนัในองค์การด้านความรู้สึก มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี ระดับเงินเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท เท่ากบั 2.93 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมี 

ระดบัเงินเดือน 10,000 -19,999 บาท เท่ากบั 2.02 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 ระดับเงินเดือนทีแตกต่างกัน มีความผูกพนัในองค์การด้านการเล็งเห็นผลประโยชน์          
ดา้นบรรทดัฐาน ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
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  ด้านประสบการณ์ทํางาน ประสบการณ์ทาํงาน แตกต่างกนัมีความผูกพนัในองคก์าร
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
  ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกนั มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึกแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 10-15 

ปี มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง        
3 เดือน-1 ปี และประสบการณ์ระหวา่ง 1-5 ปี เท่ากบั 3.45 และ 2.90 ตามลาํดบั อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .01 และบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ทาํงาน มากกว่า 20 ปีขึนไป มีความผูกพนั
ในองคก์ารดา้นความรู้สึก มากกว่าบุคลากรทางการศึกษาทีมีประสบการณ์ระหว่าง 3 เดือน-1 ปี และ
ประสบการณ์ระหวา่ง 1-5 ปี เท่ากบั 3.04 และ 2.49 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ประสบการณ์ทาํงานทแีตกต่างกนัมีความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ 

ดา้นบรรทดัฐาน ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

  ด้านระดับตําแหน่ง ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกัน มีความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก 

ดา้นการเล็งเห็นผลประโยชน์ ดา้นบรรทดัฐาน ความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้
 

  วัตถุประสงค์ที 3 เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความ
ไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทาง
การศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  สมมุติฐานที 2 ความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา ความไว้วางใจในองค์การ ความพึงพอใจ
ในการทํางานและความผูกพันในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การศึกษาความสมัพนัธโ์ดยใชค้่าสมัประสิทธ์
สหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั(Pearson’s correlation coefficient) เพอืหาความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ 
  สมมุติฐานที 2.1 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา และความไว้วางใจในองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 
  ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัปาน
กลาง  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01กับความไว้วางใจในองค์การ(r=.432) จึงยอมรับ
สมมุติฐานทีตงัไว ้  
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  สมมุติฐานที 2.2 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา และความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 
  ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 กบัความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการ
ทาํงาน (r=.496), ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ  (r=.492), ดา้นลักษณะงาน (r=.502), ดา้นความ
รับผิดชอบ (r=.446), ดา้นความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน (r=.323), ดา้นสถานะทางอาชีพ (r=.435),    

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน (r=.450),  ดา้นนโยบายและการบริหารองค์การ       

(r=.348), ดา้นสภาพการทาํงาน(r=.364), ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (r=.480), และความพึงพอใจใน
การทาํงานโดยรวม (r=.572) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้  

  สมมุติฐานที 2.3 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา และความผูกพันในองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 
  ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01กับความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.375),        

ดา้นบรรทดัฐาน (r=.255), ความผูกพนัในองคก์ารโดยภาพรวม (r=.308) และความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัในองค์การดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ จึงยอมรับ
สมมุติฐานทีตงัไว ้  

  สมมุติฐานที  2.4 ความไว้วางใจในองค์การ และความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 
  ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง 

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01กบัความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน
(r=.524), ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (r=.531), ดา้นลกัษณะงาน (r=.515), ดา้นความรับผิดชอบ
(r=.472) , ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน(r=.482), ด้านสถานะทางอาชีพ( r=.451) ,                      

ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน (r=.479), ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร
(r=.460), ดา้นสภาพการทาํงาน (r=.564), ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (r=.578), ความพึงพอใจในการ
ทาํงาน โดยรวม (r=.671) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้  

  สมมุติฐานที  2.5 ความไว้วางใจในองค์การ และความผูกพันในองค์การของบุคลากร
ทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 
  ผลการศึกษา พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.328), ด้าน
บรรทดัฐาน (r=.334), และความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.371) และยงัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
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ระดบัตาํกบัความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ (r=.099) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดบั.05จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้  

  สมมุติฐานที  2.6 ความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพัน ในองค์การของบุคลากร
ทางการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 
  ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการทํางาน ด้านความสําเร็จในการทาํงานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.01กับความผูกพนัใน
องคก์าร ดา้นความรู้สึก (r=.401) และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.338) และดา้นความสาํเร็จใน
การทาํงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัตาํกบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน (r=.249),

และความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ
ผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้  

 ความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.01กับความผูกพนัในองค์การ ด้านความรู้สึก      

(r=.331) และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.294) นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกระดบัตาํกบัความผูกพนัในองคก์าร ดา้นบรรทดั
ฐาน (r=.231) และไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปานกลาง 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผกูพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.372), ดา้นบรรทดั
ฐาน (r=.297) และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.353) นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน           

ดา้นลกัษณะงานไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์ารดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับปาน
กลาง อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.371) และ
ความผูกพนัในองค์การโดยรวม  (r=.332) นอกจากนี ความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความ
รับผดิชอบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัตาํกบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน (r=.249)และ
ความพึงพอใจในการทาํงานด้านความรับผิดชอบไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัใน
องคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ.01กับความผูกพนัในองค์การด้านความรู้สึก        

(r=.325), ดา้นบรรทดัฐาน (r=.292) และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.306) นอกจากนีความ       

พึงพอใจในการทาํงาน ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานไม่มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัใน
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องค์การ ด้านการเล็งเห็นประโยชน์อย่างมีนัยนาํสําคญัทางสถิติความผูกพนัในองค์การโดยรวม       

(r=.571) 
  ความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านสถานะทางอาชีพมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.625), ดา้นบรรทดั
ฐาน(r=.435) และความผูกพนัในองคก์าร โดยรวม (r=.571) นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้น
สถานะของอาชีพมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ (r=.120) อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  ความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01กับความผูกพนัใน
องค์การด้านความรู้สึก (r=.363) และความผูกพนัในองค์การโดยรวม (r=.300) นอกจากนีความ       

พึงพอใจในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกระดบัตาํกับความผูกพนัในองค์การดา้นบรรทดัฐาน (r=.171) และความพึงพอใจในการทาํงาน           

ดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัใน
องคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

ระดบัตาํ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.238),    

ดา้นบรรทดัฐาน (r=.177), ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.244) และความพึงพอใจในการทาํงาน 

ดา้นนโยบายและการบริหารองค์การไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัในองคก์าร ดา้นการ
เล็งเห็นประโยชน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นสภาพการทาํงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก ระดบัตาํ อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01กบัความผูกพนัในองคก์ารดา้นความรู้สึก (r=.283), ดา้นการเล็งเห็น
ประโยชน์ (r=.164), ดา้นบรรทดัฐาน (r=.176) และนอกจากนีความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นสภาพ
การทาํงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกในระดบัปานกลางกบัความผกูพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.321)  

  ความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดบั
ปานกลางอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์าร ดา้นความรู้สึก (r=.325)

และนอกจากนียงัมีความสัมพนัธ์ระดับตาํกับความผูกพนัในองค์การ ด้านบรรทดัฐาน  (r=.206),       

ความผกูพนัในองคก์าร โดยรวม (r=.273)และความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชาไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  ความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ระดับปานกลางอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01กบัความผูกพนัในองคก์าร ดา้นความรู้สึก (r=.476), ดา้นบรรทดัฐาน 
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(r=.329), และดา้นความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม (r=.434) นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน
โดยรวมไม่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร ดา้นการเล็งเห็นประโยชน์ 
  วัตถุประสงค์ที 4 เพือศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  สมมุติฐานข้อที 3 ความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา ความไว้วางใจในองค์การ เป็นปัจจัยที
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางาน การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพล
ต่อความพงึพอใจในการทาํงานโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน (stepwise 

multiple regression) พบวา่ ตวัแปรความไวว้างใจในองคก์ารเพียงตวัเดียว สามารถอธิบายความผนั
แปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์ความพึงพอใจในการทาํงานไดถึ้งร้อยละ 45.0 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .450 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001แต่หากเพมิตวัแปรความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาเขา้ไปดว้ย
จะสามารถเพมิอาํนาจพยากรณ์ความพึงพอใจในการทาํงานอีก0.98 โดยเมือรวมตวัแปรทงัสองตวั
จะสามารถพยากรณ์ความพงึพอใจในการทาํงานไดถึ้งร้อยละ 54.7 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .547 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้  

 วัตถุประสงค์ข้อที 5 เพือศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร
ทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 สมมุติฐานข้อที 4 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา ความไว้วางใจในองค์การ ความพึง
พอใจในการทํางานเป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขนัตอน (stepwise multiple 

regression) พบว่า ตวัแปรความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาไม่มีอาํนาจการพยากรณ์ความผูกพนัใน
องค์การ แต่ตัวแปรความพึงพอใจในการทาํงานด้านสถานะทางอาชีพ  และความไวว้างใจใน
องคก์ารมีอาํนาจการพยากรณ์ความผูกพนัในองค์การได ้โดยตวัแปรความพึงพอใจในการทาํงาน
ดา้นสถานะทางอาชีพเพยีงตวัเดียว สามารถอธิบายความผนัแปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์ความผูกพนั
ในองคก์ารไดถึ้งร้อยละ 32.6 หรือมีค่า R2 เท่ากบั .326 อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 และ
หากเพมิตวัแปรความไวว้างใจในองคก์ารจะมีอาํนาจพยากรณ์ความผูกพนัในองคก์ารเพิมขึน .016

โดยตวัแปรทงัสองตวัจะสามารถพยากรณ์ความผูกพนัในองค์การได้ถึงร้อยละ 34.3 หรือมีค่า R2 

เท่ากบั .343 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้ 
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อภิปรายผล 
  การศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจใน
การทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจใน
องคก์าร และความผูกพนัในองคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  =22.55, S.D. = 4.163),     

( =57.13, S.D.= 14.692) และ ( =102.2249, S.D.= 13.31529)  ตามลาํดบั มีเพียงความพึงพอใจ
ในการทํางานโดยรวมของ  บุคลากรทางการศึกษาเท่านันทีอยู่ในระดับสูง( =179.82,               

S.D.= 31.13596)  

  เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรทางการศึกษา
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงสามารถอธิบายไดว้า่เนืองจากวา่บุคลากรยงัไม่มนัใจในสัมพนัธภาพระหว่าง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากับผูบ้งัคบับญัชาว่าผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูมี้คุณธรรม มีความสามารถ มีความ
ยุติธรรมและสามารถพึงพาได้ ซึงอาจจะเกิดจากประสบการณ์และสถานการณ์ทีผ่านมา              
Shaw (1997) กล่าวว่า สถานการณ์เป็นสิงทีกาํหนดระดับความไวว้างใจ และการปฏิบติังานใน
ระบบราชการตามแนวคิดของ max webber ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจหน้าทีในการสังการและควบคุม
ผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย แต่วฒันธรรมระบบราชการในประเทศไทยตามค่านิยมในทศันะของ
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า ค่านิยมของขา้ราชการไทยมีลกัษณะเป็นเจา้ขุนมูลนาย        

เน้นการควบคุมและสังการมากกว่าการสร้างสัมพนัธภาพและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึงทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ได้รับรู้ถึงความเชือมันต่อกัน ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รับคาํสังจากผูบ้ ังคับบัญชาเป็นการสือสารรูปแบบจากบนลงล่าง         

เพียงอยา่งเดียว ประกอบกับผูบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในกิจกรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มาก จึง
ไม่ได้แสดงศักยภาพทีตนเองมีในการร่วมกันแก้ปัญหาหาทางออกให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชา 
สอดคล้องกับ Mishra (1996) กล่าวว่า สิงทีทาํให้ผูบ้ ังคับบัญชาไวว้างใจผูใ้ต้บังคับบัญชา 
ประกอบดว้ย 4 มิติ คือ 1) ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่วนหนึงของความไวว้างใจ และ
บุคลิกภาพของผูบ้งัคบับญัชาเป็นสิงทีทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไวว้างใจได ้2) ดา้นการเปิดเผย จะอยู่
ในรูปของการรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าผูบ้งัคบับญัชามีการเปิดเผยขอ้มูล เปิดเผยความรู้สึกซึง
เป็นสิงสาํคญัต่อการเกิดความไวว้างใจ โดยการเกิดความไวว้างใจนัน จะเกิดตามลาํดบัขนัตอนของ
การกระทาํของทงัสองฝ่าย คือ เมือบุคคลหนึงเสียงทีจะเปิดเผย ความคิด ความรู้สึก และปฏิกิริยาต่อ
อีกบุคคลหนึง และอีกฝ่ายหนึงตอบสนองดว้ยการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือต่อกนั และมีการเปิดเผยตนเองตอบซึงกนัและกนั (เอมอร  กฤษณะรังสรรค ์2551, อา้งถึงใน
เกศินี มนัปาน 2552 : 102) 3) ความห่วงใยของผูบ้งัคบับญัชาทีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การให้ความ
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สนใจเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใยผูอื้นในองคก์าร จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 
เพราะจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเชือว่าผูบ้งัคบับญัชาจะสามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือและให้
ความปลอดภยัในการทาํงานของตนเองได ้4) ดา้นความน่าเชือถือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะวางใจเมือ
ผูบ้งัคบับญัชาพูดจริงทาํจริง รับรู้ได้ถึงความยุติธรรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลิมชัย      

กิตติศกัดินาวนิ (2552) พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อความไวว้างใจผูบ้งัคบับญัชาในองคก์ารภาครัฐของ
ประเทศไทย คือ 1) สมรรถนะความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา  2)ความยุติธรรมใน
ปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการให้ความยติุธรรมในการสือสารขอ้มูลในการตดัสินใจต่างๆ
และการให้เกียรติผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3) ความเมตตากรุณาการให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือเมือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพบปัญหา ความเอาใจใส่ในการดูแลและความเป็นห่วงเป็นใย  4) การยดึถือหลกั
คุณธรรมมีความซือสัตยแ์ละเปิดเผยในการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทงัเป็นผูท้ีรักษาสัญญา 
กระทาํในสิงทีพูดมีความยุติธรรมสูง และ5) ความสามารถพยากรณ์ได้มีความสมาํเสมอของ
พฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผูใ้ต้บังคับบัญชาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของผูบ้ ังคับบัญชามีผลกระทบต่อความไว้วางใจและสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล  

สอดคลอ้งกบั Metzger (2006 : online) ศึกษาคุณลกัษณะของผูข้ายทีมีผลต่อความไวว้างใจใน
การคา้ทางอินเตอร์เน็ตพบว่าระดบัความไวว้างใจจะขึนอยู่กบั ความน่าเชือถือ ความเมตตากรุณา 
ความสามารถและความซือสัตยข์องผูข้าย  และจากผลการศึกษานีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
เฉลิมชัย กิตติศักดินาวิน (2552)ความไวว้างใจในองค์การของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ 

องคก์ารภาครัฐ ภาครัฐวสิาหกิจ และภาคเอกชน พบวา่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาขององคก์าร
ภาครัฐ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =4.46, S.D.= 1.18) ภาครัฐวิสาหกิจอยูใ่นระดบัสูง(  =5.03, 

S.D.= 1.10) และภาคเอกชนอยูใ่นระดบัสูง (  =5.45, S.D.= 0.99) 

   ผูว้ิจัยจึงเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาควรต้องเร่งสร้างความไวว้างใจให้เพิมสูงขึน 

เนืองจากสถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษยท์ีมีคุณค่า ต่อการพฒันาประเทศและ               

ความไวว้างใจซึงกันและกันของบุคลากรในองค์การ เป็นปัจจัยสําคญัทีก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีมี
ประสิทธิผลและความสําเร็จขององคก์าร (Reynolds 1997)โดยผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาควร
ส่งเสริมการสร้างภาวะผูน้าํให้เกิดขึนในทุกระดบั  เนืองจากการสร้างให้เกิดภาวะผูน้าํจะนาํมาซึง
การนาํอยา่งมีส่วนร่วมในการสร้างวฒันธรรม และค่านิยมร่วมกนั ลดการแบ่งขอบเขตลง และผูน้าํ
ปฏิบติัตนเป็นผูส่้งเสริมและสนับสนุนความกา้วหน้าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงการวางตนเป็น     

ผูอ้าํนวยความสะดวก สร้างความรู้สึกทีใกล้ชิดและพร้อมทีจะเปิดใจรับฟัง  (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์  
2544, อา้งถึงใน เมตตา ทองตาล่วง 2546 : 19) พฤติกรรมเหล่านีนาํมาซึงสัมพนัธภาพดีระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และนอกจากการส่งเสริมให้ผูบ้งัคบับญัชามีภาวะผูน้าํในการ
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ทาํงานแลว้นนั พจนารถ ซีบงัเกิด (2551,อา้งถึงใน เกศินี มนัปาน 2552 : 95) กล่าววา่ การสร้างความ
ไวว้างใจเพือให้ผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บความไวว้างใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและไดรั้บการสนับสนุนจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอันจะนําไปสู่ความสําเร็จ ตอ้งเริมจากการสร้างคุณลักษณะทีน่าไวว้างใจของ
ผูบ้งัคบับญัชาก่อน ซึงการเกิดความน่าไวว้างใจนี ไม่สามารถสร้างไดภ้ายในวนัเดียว จึงตอ้งอาศยั
ระยะเวลาในการสร้างให้เ กิดความไว้วางใจขึน  ดังนันการเริมสร้างความน่าไว้วางใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา จึงควรเริมจากการสร้างความน่าเชือถือ โดยการพฒันาตนเองให้เป็นผูท้ีมีความ
น่าเชือถือในดา้นความรู้ความสามารถในการทาํงานสูงและมีทกัษะการแกปั้ญหาในการทาํงานทีตนเอง
รับผิดชอบทีดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและความยตุิธรรมในการปฏิบตัิงานและการตดัสินใจ  มีการ
ปฏิบัติตนต่อผู ้บังคับบัญชาอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทงัคอยส่งเสริมสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสิงทีถูกตอ้ง และสิงทีผูบ้ริหารทุก
ระดบัตอ้งปฏิบติั คือการรักษาคาํพูดทีตนเองไดพู้ดออกไปอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ผูบ้ริหารทุก
ระดบัตอ้งสร้างความใส่ใจ เป็นห่วงเป็นใยต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลทีจาํเป็น
ต่อผูบ้งัคบับญัชา และมีการแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาอยา่งจริงใจ ซึงความใส่ใจและความ
เป็นห่วงเป็นใยต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชานี ตอ้งอาศยัความช่างสังเกต การมีทศันคติทีเป็นบวกและเป็น
ผูฟั้งทีดีของผูบ้งัคบับญัชา 
  การศึกษาความไวว้างใจในองค์การ พบว่า ความไวว้างใจในองค์การของบุคลากรทาง
การศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  จึงสามารถอธิบายไดว้า่ เนืองจากกลุ่มตวัอยา่งบุคลากรทางการศึกษา
มีความหลากหลายจึงมีขอบเขตของการไวว้างใจทีแตกต่างกนั และประสบการณ์ความคาดหวงัของ
แต่ละบุคคลและการผ่านสถานการณ์ของความเสียงทีจะทาํให้เกิดความไวว้างใจและการสูญเสีย
ความไวว้างใจต่างกัน Shaw กล่าวว่า ปัจจยั 3 ประการทีมีผลต่อการกาํหนดขอบเขตของความ
ไวว้างใจคือ 1) สถานการณ์ หากเกิดสถานการณ์ทีมีความเสียงสูง ขอบเขต จุดทางเขา้ ทางออกของ
ความไวว้างใจยอ่มสูงตามไปดว้ย ดงันนัความไวว้างใจจะขึนอยูก่บัระดบัความเสียงของสถานการณ์        

2) ประสบการณ์ของบุคคลในเรืองความไวว้างใจ หากบุคลากรมีประสบการณ์ทีไม่ดี ทีเกิดจาก
ความไว้วางใจ จะทําให้บุคคลมีขอบเขต  จุดทางเข้าทางออกของความไว้วางใจสูงเช่นกัน                         

3) ประสบการณ์ของผูอื้นในเรืองความไวว้างใจ หากบุคคลตอ้งการขอความช่วยเหลือ หรือเรียกร้อง
ความตอ้งการและผูบ้ ังคับบญัชาเป็นผูท้ีบุคคลรู้จกัดี จุดทางเข้าออกของความไวว้างใจจะตาํ           
แต่ในขณะเดียวกนัหากบุคคลรับรู้ถึงพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชาทีไม่ดี จุดทางเขา้ ทางออกของ
ความไวว้างใจจะสูง และสาเหตุทีอาจทาํใหค้วามไวว้างใจในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษาอยู่
ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะองคก์ารไม่สามารถสือสารกบับุคลากรภายในให้เกิดความเชือมนั
ภายใตส้ถานการณต่างๆ ว่าองคก์ารมีระบบ กระบวนการบริหารจดัการทีดี เช่น องคก์ารมีกลยทุธ์
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และวสิยัทศัน์ทีดี มีการสรรหาและบรรจุพนกังานทีมีความสามารถเหมาะสมกบังาน มีระบบขอ้มูล
ในการสนบัสนุนการทาํงาน  มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการต่างๆ ทีดี รวมทงั
ไม่สามารถสร้างความรู้สึกหรือความเขา้ใจทีดีต่อบุคลากรทุกระดับ เช่น องค์การมุ่งปฏิบตัิเพือ
ประโยชน์แก่บุคลากรทุกคน องค์การมีความสนใจ ห่วงใยอาทรและคิดคาํนึงถึงอนาคตทีดีของ
บุคลากรประกอบกบับุคลากรทางการศึกษามีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลาง   

ซึงเป็นปัจจยัทีมีผลต่อความไวว้างใจในองคก์ารอยูใ่นระดับปานกลางเช่นเดียวกนั เห็นไดจ้ากผล
การศึกษาของ Bernthal (1995, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 26) ไดท้าํการสาํรวจความ
ไวว้างใจระหว่างบุคคลในองค์การ พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้ ังคบับญัชามีความสัมพนัธ์และ
สามารถพยากรณ์ความไวว้างใจในองคก์าร  

  จากผลการศึกษานีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน (2552) ความ
ไวว้างใจในองค์การของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ องค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์าร ขององคก์ารภาครัฐ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =4.15,  

S.D.= 1.04) ภาครัฐวิสาหกิจ ( = 4.24, S.D.= 1.23) และภาคเอกชน ( = 4.95, S.D.= 1.16)  

เช่นเดียวกนัและสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของกนกไพ  ชยัเชิดสกุล( 2544) ศึกษาความไวว้างใจ
ขา้ราชการสาย ค.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ความไวว้างใจภายในองค์การของขา้ราชการสาย ค.  

อยู่ในระดับปานกลางและผลการศึกษาจอง รุจ เจริญลาภ (2548) ศึกษาความไวว้างใจภายใน
องคก์ารกรณีศึกษา บริษทั ซีเมนส์ จาํกดั กลุ่มสือสารเคลือนที พบว่า ความไวว้างใจภายในองคก์าร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.06, S.D.= 0.627) 

   ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งพฒันาความไวว้างใจในองค์การให้เพิมสูงขึน        

โดยให้ความสาํคญัเรืองความยตุิธรรมในองคก์ารเนืองจากมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อความ
ไวว้างใจ (เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552) องคก์ารจึงควรสร้างการรับรู้ของบุคลากรในดา้นความ
ยติุธรรมในระบบ ว่าองคก์ารมีระบบการบริหารทีมีความโปร่งใส มีมาตรฐานเดียวกนั องคก์ารมี
ความยติุธรรมในการปฏิบติั ในการประเมินผลและการกาํหนดค่าตอบแทนและมีการตรวจสอบ
กระบวนการอย่างถูกต้อง องค์การมีความยุติธรรมในการปฏิสัมพนัธ์ด้านการสือสารข้อมูล          

การตดัสินใจและการใหเ้กียรติระหวา่งกนั การยอมรับนบัถือบุคลากร รวมถึงการให้ความสาํคญัต่อ
ความต้องการของบุคลากร ผ่านการสือสารจากบนลงล่างและล่างขึนบนในช่องทางต่างๆเช่น 

กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์สายด่วนผูบ้ริหาร การประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร การส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมทางการบริหารและการตรวจสอบ การสนับสนุนและพฒันาความกา้วหน้าของ
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ เช่น การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร การจดัระบบความกา้วหน้าในสายงาน 

การจดัระบบสวสัดิการทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร  และการสร้างคุณลกัษณะทีน่า
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ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาให้เพิมสูงขึน โดยส่งเสริมให้ผูบ้งัคบับญัชาในทุกระดบั พฒันาความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานทีสูงขึน พฒันาด้านการมีคุณธรรมจริยธรรมทางการบริหารและ  

การสร้างทัศนคติในด้านความซือสัตยต่์อกันและการรักษาคําพูด ความมีเมตตากรุณาของ
ผู ้บังคับบัญชาในด้านการเอาใจใส่และการเห็นอกเห็นใจ  การช่วยเหลือและสนับสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงการปฏิบติัตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายใตม้าตรฐานเดียวกนั(เฉลิมชยั กิตติ
ศกัดินาวิน 2552) นอกจากนีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมและพฒันาการสร้างภาวะผูน้าํของ
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัอยา่งต่อเนือง  เนืองจากในการปฏิบติังานต่างๆ ผูน้าํหรือผูบ้งัคบับญัชาถือ
เป็นตวัแทนขององคก์าร การสือสารของผูบ้งัคบับญัชาจึงมีส่วนสาํคญัในการสร้างความไวว้างใจใน
องคก์าร เพราะผูบ้งัคบับญัชารับนโยบายมาจากคณะผูบ้ริหารลงมาปฏิบตัิตามลาํดบั เมือบุคลากรมี
ขอ้สงสยัหรือขอ้คิดเห็น บุคลากรจะสือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาสือสารตามนโยบาย
ของคณะผูบ้ริหารเพอืสร้างความเขา้ใจอนัดีกบับุคลากร และจะนาํมาซึงความไวว้างใจในองคก์าร 

เมือสถาบนัอุดมศึกษามีความไวว้างใจในองคก์ารทีเพมิสูงขึนจะนาํมาซึงความร่วมมือร่วมใจเชือใจ
ในองคก์ารจะส่งผลต่อการประสบความสําเร็จได ้เนืองจากหากบุคลากรทุกคนในหน่วยงานรู้ว่า
ตนเองตอ้งทาํอะไร เมือใด อยา่งไร ทีไหนและทาํไมตอ้งทาํ  ถา้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบติัตาม
หนา้ทีของตนเองไดถู้กตอ้ง ตรงเวลาและมีความเชือใจต่อกนั และไวว้างใจต่อกนั บุคลากรทุกคน
จะปฏิบติังานเพอืมุ่นเนน้การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารซึงจะส่งให้กระบวนการจดัการและระบบ
การควบคุมในองคก์ารมีเปลียนแปลงไป  โดยจะทาํให้องคก์ารมีโครงสร้างทีแบนราบ มีจาํนวน
ผูบ้งัคบับญัชาทีลดลง มีการควบคุมทีลดลง สามารถปรับเปลียนต่อสถานการณ์ไดร้วดเร็วมากขึน 

ซึงส่งเหล่านีสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการของประเทศในการปรับปรุงโครงสร้างให้มี
ลกัษณะแบบราบ การมุ่งแข่งขนัเพอืใหเ้กิดการประสิทธิภาพและการพฒันา การกระจายอาํนาจการ
ตดัสินใจในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนฯลฯ ซึงจะสําเร็จไม่ได้หากขาดความ
ไวว้างใจภายในองคก์าร เนืองจากจะขาดการสนบัสนุนจากบุคลากรขาดความเตม็ใจในการร่วมมือ 
  การศึกษาความพงึพอใจในการทาํงาน พบว่า ความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมของ
บุคลากรทางการศึกษาพบวา่อยูใ่นระดบัสูง เมือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากรทางการศึกษา
มีความพงึพอใจในการทาํงานในระดบัปานกลางทงัหมดทุกดา้น โดยบุคลากรทางการศึกษามีความ
พงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในงานสูงทีสุด  รองลงมาเป็นดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและในด้านสภาพการทาํงานมีค่าเฉลียตาํทีสุด ซึงสามารถ
อธิบายได้ว่า เนืองจากบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานให้เสร็จสินภายใตม้าตรฐานที
กาํหนดและมีความสามารถในการป้องกนัความผิดพลาดหรือความเสียงทีอาจจะเป็นอุปสรรคใน
การทาํงานได้เป็นอย่างดี จึงเป็นสาเหตุให้บุคลากรมีค่าเฉลียความพึงพอใจในการทาํงานด้าน
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ความสาํเร็จของงานอยูใ่นระดบัสูงกว่าดา้นอืนๆ ซึง Herzberg กล่าวว่า เมือบุคคลปฏิบตัิงานสาํเร็จ
ลุล่วงจะเกิดความรู้สึกพอใจในผลงานและความสําเร็จของงานนันอย่างยิง และประกอบกับ
สถาบนัอุดมศึกษามีการแบ่งแยกสายงานวิชาการและสายงานสนับสนุนในการปฏิบติังานอย่าง
ชัดเจนจึงทาํให้ เกิดความแตกต่างในหน้าทีความรับผิดชอบ โดยสายวิชาการมีหน้าทีในการ
ถ่ายทอดความรู้และการวจิยัซึงสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยอิสระ และสามารถควบคุมการปฏิบติังาน
ของตนเองไดสู้ง ภายใตน้โยบายของมหาวทิยาลยัและการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามเกณฑก์าร
ตรวจประเมินของมหาวทิยาลยั ขณะเดียวกนับุคลากรสายสนับสนุนก็มีอิสระในการบริหารจดัการ
งานของตนเองทีรับผิดชอบอยู่อย่างเต็มที มีโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอและ
นโยบายของหน่วยงาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในมีการอบรมเพิมพูนความรู้       

จึงเป็นส่วนทาํใหบุ้คลากรทงัสองสายงานมีโอกาสในการใชค้วามรู้ทีตนเองมีในการแกปั้ญหาและ
พฒันางานของตนเองไดอ้ยา่งครบถว้น  

  ผูว้ิจยัเห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษาควรรักษาความพึงพอใจด้านความสําเร็จในงานของ
บุคลากรทางการศึกษาไวอ้ยา่งต่อเนือง เนืองจากเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลกบั
ผลผลิตของสถาบนัอุดมศึกษา โดยควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบตัิงาน 

สนับสนุนการอบรมและการศึกษาต่อของบุคลากรทุกสายงาน เพือให้บุคลากรเกิดทกัษะและ
สามารถใชค้วามความรู้ในการปฏิบติังานไดดี้ยงิขึน รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาตอ้งให้การสนับสนุนและ
ให้คาํแนะนําทีเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน และเมือบุคลากรปฏิบตัิงานได้
ประสบผลสาํเร็จ ควรมีการแสดงความยนิดีกล่าวยกยอ่งชมเชยบุคลากรเพือให้เกิดขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุลวงต่อไป 
  สาํหรับความพึงพอใจในการทาํงานด้านสภาพการทาํงานมีค่าเฉลียตาํทีสุดเนืองจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลยัทีเพิมเริมก่อตงัในปี พ.ศ. 2548       

ซึงแยกตัวออกมาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แบ่งออกเป็น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี         

ราชมงคล ซึงอาจทาํใหข้าดความพร้อมในดา้นเครืองมือเครืองใชจึ้งตอ้งมีการกระจายเครืองมือจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอืนๆ ในเครือ ทีผ่านการใชง้านแล้ว ประกอบกบัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลยัจดัตงัใหม่ งบประมาณทีไดจึ้งนาํไปพฒันาใน
ส่วนอืนๆก่อน เช่น ดา้นการเรียนการสอน เป็นตน้ ทาํให้งบประมาณทีจะพฒันาสถานที สิงอาํนวย
ความสะดวกยงัไม่ครบถ้วน และการกําหนดกฎระเบียบในการรองรับรับการปฏิบัติงานยงัไม่
ครอบคลุมทุกดา้น จึงเป็นสาเหตุของความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานมีค่าเฉลียตาํ
ทีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอรนิตย ์ณาณศิริ (2539) ศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของ
ขา้ราชการคณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พบว่า ความพึงพอใจในการ
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ทาํงานของขา้ราชการคณะศึกษาศาสตร์สามารถเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ด้านการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความมนัคงปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะ
งาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพอืนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทน ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน และดา้นสภาพการทาํงานและ
เช่นเดียวกบัผลการศึกษาโชคดี รักทอง (2531, อา้งถึงใน อรนิตน์  ญาณศิริ 2539 : 25) ศึกษาความ          

พงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรฝ่ายบริการมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่า บุคลากรฝ่ายบริการ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหงมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานอยูใ่นระดบัตาํ 
  ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาควรพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานให้เพิมสูงขึนในทุกพืนที โดยกาํหนดให้แต่ละพืนทีมีการประชุมระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรภายในเพอืใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางและพิจารณาความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทาํงานในส่วนต่างๆ ของแต่ละพืนที โดยจดัทาํเป็นแผนปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งเป็นรูปธรรม เนืองจากในแต่ละพืนทีมีความตอ้งการและความ
จาํเป็นทีแตกต่างกนัตามลกัษณะทางกายภาพ ดงันันการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความ
คิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนัปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานจะทาํให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วน
หนึงขององคก์ารซึงจะทาํใหบุ้คลากรยอมรับในการตดัสินใจร่วมกนันาํมาซึงความพึงพอใจในการ
ทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเพมิสูงขึน 
  การศึกษาความผูกพนัในองคก์าร พบว่า ความผูกพนัในองคก์ารโดยรวมของบุคลากร
ทางการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลางเมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความผูกพนัในองคก์าร
ของบุคลากรทางการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยบุคลากรทางการศึกษามีความผูกพนั
ในองคก์ารดา้นความรู้สึกมีค่าเฉลียสูงทีสุด และมีความผูกพนัในองคก์ารดา้นบรรทดัฐานตาํทีสุด 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิสิฐ พูลสวสัดิ (2548) ศึกษาวฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัใน
สถานศึกษาของครูในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ความผูกพนัใน
สถานศึกษาของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตการศึกษานครปฐมเขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อาคม ไตรพยคัฆ์ (2549, อา้งถึงใน จิรวฒัน์  ปฐมพรวิวฒัน์ 2553 : 

62) ศึกษาเรืองความผกูพนัในองคก์ารของขา้ราชการตาํรวจ กองตาํรวจสือสารพบวา่ ขา้ราชตาํรวจมี
ความผกูพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ พร้อมพรรณ บีหัตถกิจกูล 

(2541, อา้งถึงในสุนาภา คุม้ชยั 2552 : 20) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองคก์าร และ
ความผูกพนัในวิชาชีพของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช พบว่า พยาบาลโรงพยาบาลศิริราชมีความ
ผูกพนัในองคก์าร และความผูกพนัในวิชาชีพในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการศึกษา
ของเริงศกัดิ เขียวขจี (2543) ไดศ้ึกษาความผูกพนัในองคก์ารของพนักงาน กลุ่มบริษทั เอส.พี. 
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อินเตอร์ เนชนัแนล จาํกดั พบว่า พนักงานมีความผูกพนัในองคก์ารและมีความพึงพอใจในงานอยู่
ในระดบัปานกลาง และประกอบกบัผลการศึกษาของ ดนุวศั  บุญเดช (2553) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน)ในเขตพืนทีกรุงเพและปริมณฑล พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัใน
องค์การของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน)ในเขตพืนทีกรุงเพและปริมณฑล 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนัและทองพิน ขนัอาสา (2549, อา้งถึงใน สุนาภา คุม้ชัย 

2552 : 36) ศึกษาความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรภาครัฐกรณีศึกษาขา้ราชการกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย พบวา่ ขา้ราชการกรมการปกครองมีระดบัความผกูพนัในองคก์าร โดยภาพรวม
ในระดบัปานกลาง  สามารถอธิบายไดว้่า เหตุทีความผูกพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษา
อยูใ่นระดบัปานกลางเนืองจากปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองคก์ารอยูใ่นระดบัปาน
กลาง จากผลการศึกษาพบวา่ ความไวว้างใจในองคก์าร และความพงึพอใจในการทาํงานรายดา้นอยู่
ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Aryee, Budhwar and Chen (2002) 

ศึกษาความสมัพนัธข์องความไวว้างใจ และความยตุิธรรมขององคก์ารและผลการปฏิบติังาน พบว่า 
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และความไวว้างใจในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพนัในองคก์าร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ko, Price and Mueller, (1993, อา้งถึงใน อุทิศ เตชะพฤติ 2541 : 32) ศึกษา
ความผกูพนัในองคก์ารในเกาหลีใต ้พบว่า ความพึงพอใจในงาน สามารถอธิบายความผูกพนัในองคก์าร
ไดถึ้ง 85% จึงเป็นสาเหตุใหค้วามผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ผูว้จิยัเห็นวา่สถาบนัอุดมศึกษาควรเพมิความไวว้างใจ และความพึงพอใจในการทาํงาน
ใหเ้พมิสูงขึนเนืองจากปัจจยัเหล่านีเป็นปัจจยัสาํคญัทีทาํให้เกิดความผูกพนัในองคก์าร โดยจากผล
การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษาพบว่า ความ
ไวว้างใจในองคก์ารและความพงึพอใจในการทาํงานดา้นสถานะทางอาชีพมีอิทธิพลต่อความผูกพนั
ในองคก์าร ดงันนั ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

มีการสือสารระหวา่งองคก์ารกบับุคลากรในการกิจกรรมต่างๆทีมีผลกระทบต่อบุคลากร ประกอบ
กบัองคก์ารตอ้งสร้างระบบสนับสนุนความกา้วหน้าในตาํแหน่งของบุคลากรอยา่งครอบคลุมและ
เป็นธรรมและการดูแลใส่ใจความตอ้งการของบุคลากรอย่างทวัถึง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
และการใหค้าํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชาและการใหอิ้สระทางความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบตัิงาน 

นอกจากนีองคก์ารควรยกยอ่งชืนชมบุคลากรภายในเพอืใหเ้กิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัเนืองจาก 
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บุคลากรเชือว่าตนเองมีความสําคัญต่อองค์การ และมีคุณค่าต่อองค์การและส่วนหนึงของ
ความสาํเร็จขององคก์ารซึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัทีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์ารของ Steers (1977, 

อ้างถึงใน ปราโมทย  ์จิตต์ไพโรจน์ 2548 : 32) มี 2 ปัจจยัดังนี 1) ลักษณะงานทีปฏิบตัิ และ                      

2 ประสบการณ์ทีได้รับจากการทาํงานในองค์การ โดยลักษณะงานทีปฏิบติัทีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันในองค์การในหลายๆด้านทังนีผู ้วิจัยขอนํา เสนอเฉพาะบางด้านทีเกียวข้องได้แก่                    

1.ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงานและการประสบความสาํเร็จในการทาํงาน ทีทาํให้บุคลากรเกิด
ความผูกพนัในองค์การเนืองจากบุคลากรเห็นว่าเขามีโอกาสก้าวหน้าในตาํแหน่งงานซึงเป็น
สิงจาํเป็นในการเพมิความรู้สึกผูกพนัในองคก์ารสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ Herzberg (1959)ในดา้น 

ปัจจยัจูงใจด้านความกา้วหน้า ในตาํแหน่งงาน คือการมีโอกาสได้เลือนตาํแหน่งทีสูงขึนและการ
ไดรั้บการโอกาสในศึกษาหาความรู้เพมิเติม 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน คือ การทีผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทงัในระดับนโยบายและการปฏิบติังาน มีการ
กระจายอาํนาจการตดัสินใจใหก้บับุคลากร 3) การสนบัสนุนช่วยเหลือจากเพือนร่วมงาน Hrebiniak 

and Alutto (1972, อา้งถึงใน ปราโมทย ์จิตตไ์พโรจน์ 2548 : 37) พบว่าการไดรั้บความไวว้างใจ
ระหว่างบุคคลจะมีความสาํคญัต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูท้ีอยูร่่วมกนัในสังคม การทีบุคคล
เห็นวา่สภาพแวดลอ้มทางสงัคมในองคก์ารมีลกัษณะของความร่วมมือช่วยเหลือและเป็นมิตรจะทาํ
ใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความรู้สึกผกูพนัในองคก์ารแต่ถา้องคก์ารใดมีลกัษณะขาดการร่วมมือหรือมีความ
เป็นมิตรน้อยก็จะทาํให้บุคลากรมีความผูกพนัในองคก์ารตาํ สอดคลอ้งกบั Shaw (1997) กล่าวว่า
ความไวว้างใจเป็นแหล่งทรัพยากรทีมาจากความร่วมมือเป็นพืนฐาน 4) การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา Steers and Porter (1991, อา้งถึงใน ปราโมทย ์จิตตไ์พโรจน์ 2548 : 38) 

สรุปปัจจยัเกียวกบัการลาออกไวว้า่ ลกัษณะของการควบคุมบงัคบับญัชาเป็นปัจจยัทีสาํคญัเกียวขอ้ง
กับการลาออกจากงาน กล่าวคือ บุคลากรจะชอบผูบ้ ังคับบัญชาทีมีความเป็นมิตร ชมเชย เมือ
ปฏิบตัิงานดี และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรอยูเ่สมอ  

  สําหรับด้านประสบการณ์ทาํงานในองค์การ มีผลต่อระดับความผูกพนัในองค์การ 

หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกทีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารวา่ องคก์ารไดส้ร้างสิงแวดลอ้มทีตอบสนอง
ต่อความต้องการของตนได้มากน้อยเพียงใด เช่นความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองค์การ             

Buchanan (1974) กล่าวว่าสมาชิกในองคก์ารหากไดรั้บการยอมรับจากองคก์ารและมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีความสาํคญักบัองคก์ารซึงหากมีมากเท่าใดก็จะทาํใหบุ้คลากรมีความรู้สึกผกูพนัในองคก์าร
ไดม้ากขึนเท่านนั เนืองจากบุคลากรเห็นวา่ องคก์ารสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเขาทีจะ
ให้ผูอื้นยกย่องสรรเสริญในตนเองสอดคล้องกับ ความพึงพอใจในงานของ Herzberg (1959)        
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ในปัจจยัคาํจุน ด้านสถานภาพทางอาชีพ  (Status) คือเป็นผูท้ียอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติและ
ศกัดิศรี เป็นตน้ 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา 
ผลการศึกษาพบว่า สายงาน สังกัดพืนที อายุ ระดับเงินเดือน ระดับการศึกษาระดับตาํแหน่ง 

แตกต่ างกัน  มีความไว้วางใจในผู ้บังคับบัญชา  แตกต่างกัน  อย่าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ               

สามารถอธิบายไดว้า่ เนืองจากสายงานทีแตกต่างกนัจึงมีหน้าทีการทาํงานทีต่างกนั บรรยากาศการ
ทํางาน  การรับรู้ความสามารถของผู ้บังคับบัญชา  การสือสาร  สัมพันธภาพและการพึงพา
ผู ้บังคับบัญชาทีแตกต่างกัน  จากผลการศึกษาพบว่า  สายงานวิชาการมีความไว้วางใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาน้อยกว่าสายงานสนับสนุน เนืองจากการปฏิบติังานของสายงานสนับสนุน ตอ้ง
ปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาอยูต่ลอดเวลาในการขอคาํแนะนาํปรึกษาและความร่วมมือในการ
อาํนวยความสะดวกในการทาํงาน ซึงตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึง
การให้บริการดา้นขอ้มูลต่างๆ กับหน่วยงานอืนๆ ซึงการร่วมมือกันในการปฏิบติังานและการ
แกปั้ญหาร่วมกนัจะทาํให้เกิดความเขา้ใจซึงกนัและกนั จะแตกต่างจากสายงานวิชาการ ทีเน้นการ
เรียนการสอนเป็นหนา้ทีหลกั ซึงจะพบกบันกัศึกษาและการปฏิบติังานวจิยัเป็นส่วนใหญ่ ดงันันโดย
หนา้ทีของสายงานวชิาการจะมีลกัษณะเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่า จึงอาจจะทาํให้มีความร่วมมือใน
การทาํงานและการแก้ปัญหาร่วมกันน้อยกว่าสายงานสนับสนุนซึงงานวิจยัของWhitener,Brodt, 

Korsgaard and  Werner (1998) ศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจระหว่างบุคคล 

พบวา่ ปัจจยัดา้นความร่วมมือกนัในการทาํงาน การแกปั้ญหา และคุณภาพของการติดต่อสือสารมี
ความสมัพนัธก์บัความไวว้างใจ ดว้ยเหตุนีจึงอาจทาํให้ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาของทงัสอง
สายงานมีความแตกต่างกัน นอกจากนีผลการศึกษาของจิรวฒัน์  ปฐมพรวิวฒัน์ (2553) ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชากบัความไวว้างใจในองคก์ารและความผูกพนั
ต่อองคก์ารของพนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทั ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 51 

พบเช่นเดียวกนัวา่สายงานทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั โดยพนักงาน
ฝ่ายกองทุนมีค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาน้อยกว่าพนักงานฝ่ายประกนัภยัเท่ากบั 1.17 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทีระดับ .05 และพนักงานฝ่ายประกันภัยมีค่าเฉลียความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชามากกวา่พนกังาน       ฝ่ายสินเชือ เท่ากบั .81 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั .05  

  ผูว้จิยัเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานวชิาการควร เพมิการสือสารกบับุคลากรสายวิชาการให้
มากยงิขึน และเอาใจใส่ห่วงใย ให้การช่วยเหลือเมือบุคลากรเผชิญกบัปัญหา และมีความเปิดเผยซึงกัน
และกนั เพราะการเปิดเผยจะนาํไปสู่ความเชือมนัและความไวว้างใจ โดยผูบ้งัคบับญัชาตอ้งแสดงถึงความ
เป็นผูท้ีไม่มีลบัลมคมใน ซึงจะทาํให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย  รวมไปถึงการให้ขอ้มูลเกียวกบัการ
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ดาํเนินงานของหน่วยงานทีบุคลากรจาํเป็นตอ้งได้รู้ (ชาญชัย อาจินสมาจาร 2541 : 43) โดยอาจจะ
แสดงออกในรูปของการประชุมประจาํวนั การแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างกนั และการร่วมกันวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหา การยกยอ่งชมเชย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร
ทางการศึกษาสายวิชาการมากยิงขึน เพือให้เกิดความร่วมมือซึงกันและกันมีความเข้าใจและรับรู้
ความสามารถระหวา่งกนัมากยงิขึน รวมถึงการสร้างบรรยากาศทาํงานร่วมกนัให้เกิดขึน  เหล่านีจะทาํให้
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรสายวชิาการเพมิสูงขึน 
  ดา้นสงักดัพนืทีทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกนัสามารถอธิบาย
ไดว้า่เนืองจากความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาขึนอยูล่กัษณะวฒันธรรมการบริหารของแต่ละพืนที 

การดูแลเอาใจใส่และห่วงใยบุคลากรของผูบ้ริหาร เห็นไดจ้ากผลการศึกษาของ Jung and Avolio 

(2000) พบวา่ รูปแบบพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชาทีแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยในตวับุคคล และ
การยอมรับนับถือในบุคคล เป็นสิงทีทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความไวว้างใจขึน รวมถึงการมี
ผลลัพธ์ทีเกียวกับการปฏิบัติงานทีเป็นทีต้องการหรือน่าพึงพอใจด้วย โดยความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และจากผลการศึกษาของเฉลิมชัย กิตติศักดินาวิน (2552) ความ
ไวว้างใจในองค์การของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ องค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน พบว่า  ความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบัญชาขององค์การภาคเอกชนอยู่ในระดับสูง                   

(  = 5.45, S.D.= 0.99)  รองลงมาคือ องคก์ารภาครัฐวิสาหกิจและภาครัฐมีค่าเฉลีย (  = 5.03, 

S.D.= 1.10, (  = 4.46, S.D.= 1.18) ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่าลกัษณะองคก์าร,พืนทีทีแตกต่างกนั    

จึงทาํใหบ้คุลากรมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั รวมถึงลกัษณะผูน้าํในแต่ละพืนทีที
แตกต่างกันยอ่มทาํให้ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรแตกต่างกันดว้ย เช่น ลักษณะ
ผูน้าํแบบบนัเทิง ลักษณะผูน้าํแบบเช้าชามเยน็ชาม ลกัษณะผูน้าํแบบพบกนัครึงทาง ลักษณะผูน้ํา
แบบทาํตามคาํสงัและ ลกัษณะผูน้าํแบบทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ซึงจากผลการวจิยัของ เมตตา ทองตา
ล่วง (2546) พบว่า พยาบาลวิชาชีพทีมีหัวหน้าหอผูป่้วยมีภาวะผูน้าํทีแตกต่างกนัจะมีระดบัความ
ไวว้างใจในทีมแตกต่างกนัอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05โดยลกัษณะผูน้าํแบบทาํงานเป็นทีม
(9,9)ผสมกบัแบบพอ่ปกครองลูก (9+9) มีค่าเฉลียระดบัความไวว้างใจของทีมสูงทีสุด สอดคลอ้งกบั
ทฤษฏีตาข่ายภาวะผูน้าํ (Robert Elake & James Mouton 1964, อา้งถึงในเมตตา ทองตาล่วง 2546 : 

39) กล่าววา่ผูน้าํแบบเป็นทีมจะไดรั้บการเคารพยอมรับนับถือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากทีสุดเพราะ
ใชค้วามรู้อยา่งมีเหตุผล มีการเสนอทางออกกบัทีมทีดี มีความสัมพนัธ์เป็นไปอยา่งธรรมชาติไม่มี
การแสแสร้งหรือปิดปัง ไม่มีความลงัเล มีแต่ความยอมรับนบัถือและไวว้างใจซึงกนัและกนั 
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  ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัอบรม
ดา้นความรู้ความสามารถในการทาํงานและดา้นภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพให้เพิมสูงขึนเนืองจาก
การมีภาวะผูน้าํจะนาํมาซึงการสร้างวฒันธรรมทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสร้างแรงบนัดาล
ใจในการทาํงานของผูใ้ตบ้ังคบับญัชา โดยคอยช่วยเหลือ สนับสนุน อาํนวยความสะดวกให้กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงการมองเห็นสาํคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แสดงความใกลชิ้ด การสือสารอยา่ง
เปิดเผยกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การรักษานําใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพร้อมทีจะ
วางใจและเชือมนัในผูบ้งัคบับญัชาวา่สามารถเชือถือและพึงพาไดเ้ช่นกนั จะนาํมาสู่ความไวว้างใจ
ในผูบ้งัคบับญัชาทีเพมิมากขึนในทุกพนืทีและจะส่งผลความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนั
ในองคก์าร ของบุคลากรทางการศึกษาดว้ย 
  ดา้นอายุ ระดับเงินเดือน ระดับการศึกษา มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

กล่าวคือ บุคลากรทีมีกลุ่มอายนุ้อย จะมีระดบัการศึกษาและระดบัเงินเดือนน้อย จากผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรทีมีอายุ ระดับเงินเดือน และมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันจะมีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับัญชาทีแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมชัย กิตติศักดินาวิน (2552)        

ความไวว้างใจในองคก์ารของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ องคก์ารภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน พบวา่ อายทุีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .01โดยกลุ่มอายนุ้อยกว่า 30 ปี มีค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกว่า
กลุ่มอายุ 30-39 ปี กลุ่มอายุ 40-49 ปี และกลุ่มอายุ ตงัแต่ 50 ปีขึนไป เท่ากับ 0.36, 0.44 และ 0.41 

ตามลาํดบัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั .01 และในดา้นระดบัเงินเดือนทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจ
ในผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกันอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยกลุ่มอตัราเงินเดือน10,000- 
19,999 บาท มีค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาน้อยกว่ากลุ่มอตัราเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 

กลุ่มอตัราเงินเดือน 30,000 -39,999 บาท และกลุ่มอตัราเงินเดือน ตงัแต่ 40,000 บาทขึนไปเท่ากบั 0.37, 

0.44และ 0.38 ตามลาํดบั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และในดา้นระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั
มีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยผูท้ีมีระดับ
การศึกษาระดบัการศึกษา ปวส.หรืออนุปริญญา มีค่าเฉลียความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาน้อยกว่าผูท้ีมี
ระดบัการศึกษาตาํกว่า ปวส.หรืออนุปริญญา ผูท้ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทขึน
ไป เท่ากบั0.61,0.65 และ0.64 ตามลาํดบัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  จึงสามารถอธิบายไดว้า่ บุคลากรในภาครัฐทีมีอาย ุระดบัเงินเดือน ระดบัการศึกษา ทีตาํกว่า        
จะมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามากกว่าบุคลการทีมีอาย ุ ระดบัเงินเดือน ระดบัการศึกษาสูงกว่า 
เพราะวฒันธรรมของหน่วยงานราชการตามแนวคิดระบบราชการ Mex Webber จะมีการปฏิบตัิงาน
แบบลาํดบัชนั ผูท้ีมีประสบการณ์น้อยตอ้งพงึพาอาศยัผูบ้งัคบับญัชาในการให้คาํแนะนาํปรึกษาการ
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ปฏิบัติงาน เมือเกิดปัญหาตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ จึงมีการติดต่อสือสารและสามารถรับรู้
ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาได้มากกว่า เนืองจาก เมือการปฏิบติังานเกิดปัญหา ตอ้งได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู ้บังคับบัญชา ขณะเดียวกันผู ้ทีมีอายุ ระดับเงินเดือน ระดับการศึกษาทีสูงกว่า                 
จะมีประสบการณ์ทาํงานทีสูง สามารถแกไ้ขงานไดด้ว้ยตนเองในส่วนงานทีตนเองรับผิดชอบได้
ทนัทีดังนัน ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านอายุ ระดับเงินเดือน และระดับการศึกษาของบุคลการทาง
การศึกษาจึงมีความไวว้าใจในผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกนั 
  ดา้นระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนัมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาทีแตกต่างกนั อยา่งมี
นัยสําคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาพบว่า ผู ้ทีมีตาํแหน่งทางการบริหารจะมีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาสูงกวา่ผูท้ีมีตาํแหน่งบุคลากร จึงสามารถอธิบายไดว้่า เนืองจากผูท้ีมีตาํแหน่งทางการ
บริหารจะมีการสือสารและประสานโดยตรงกบัผูบ้ริหารระดบัสูงมากกว่าบุคลากรทวัไป และผูท้ีมี
ตาํแหน่งทางการบริหารในระดบัต่างๆ ตอ้งรายงานผลการดาํเนินการให้ผูบ้ริหารระดับสูงทราบ
อย่างต่อเนือง เพือการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพงานในหน่วยงานของตน รวมถึงการรับมอบ
นโยบายในการบริหารหน่วยงานและนาํมาปรับใชใ้นหน่วยงานทีตนเองรับผดิชอบอยู ่แต่ในขณะเดียวกนั 

บุคลากรทวัไปมีการพงึพาผูบ้งัคบับญัชาแบบงานประจาํและมีความเสียงในการปฏิบติังานน้อยกว่า
ผูท้ีมีตาํแหน่งทางการบริหาร ซึง Shaw (1997) กล่าวว่าปัจจยัสาํคญับางประการทีมีผลต่อการ
กาํหนดขอบเขตความไวว้างใจคือ สถานการณ์ หากสถานการณ์นันๆมีความเสียงสูงจุดทางเขา้
ทางออกของความไวว้างใจยอ่มสูงตามไปดว้ย กล่าวคือ ความไวว้างใจจะเกิดขึนเมือบุคคลตกอยู่
ภายใตส้ถานการณ์ทีมีความเสียงในระดับต่างๆ และผลการศึกษานีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน (2552) ความไวว้างใจในองคก์ารของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ องคก์าร
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พบว่า ระดับตาํแหน่งแตกต่างกันมีความไว้วางใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยพนักงานหรือขา้ราชการมีค่าเฉลีย
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาน้อยกว่าผูบ้ริหารระดบัตน้และผูบ้ริหารระดบักลางขึนไป กบั 0.16 และ
0.28 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01และเช่นเดียวกบัผลการศึกษาของจิรวฒัน์  ปฐมพร
วิวฒัน์ (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชากับความไวว้างใจใน
องค์การและความผูกพนัในองค์การของพนักงานระดับปฏิบตัิการของบริษทั ธนาคาร กสิกรไทย 

จาํกัด (มหาชน) เขต 51 พบว่า ระดับตาํแหน่งทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั.01 โดยพนกังานเคาน์เตอร์มีค่าเฉลียความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชานอ้ยกวา่ตาํแหน่งผูจ้ดัการสาขา เท่ากบั 0.55 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั .05 

  ผูว้ิจยัเห็นว่า ผูบ้งัคบับญัชาควรกระจายอาํนาจและกระจายความเสียงในการทาํงานให้กับ
บุคลากร ซึงจะทาํให้เกิดความทา้ทายในการทาํงาน โดยผูบ้ ังคบับญัชาต้องเชือมันและไวว้างใจใน
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ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพือให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา สามารถมีอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มทีและ
ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าทีคอยเป็นพีเลียงและคอยสนับสนุนให้คาํแนะนําปรึกษาและพร้อมรับฟังปัญหา
และความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทงัแสดงความเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดในการทาํงานเพือทาํให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความไวว้างใจผูบ้งัคบับญัชา 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความไว้วางใจในองค์การ        
ผลการศึกษาพบว่า  สังกดัพืนที ระดบัเงินเดือน แตกต่างกันมีความไวว้างใจในองค์การทีแตกต่างกัน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  สามารถอธิบายไดว้า่ เนืองจากสงักดัพนืทีทีแตกต่างกนั มีการปฏิสัมพนัธ์
ทีแตกต่างกนั ตามแต่ละวฒันธรรมการทาํงานของแต่ละพืนที บรรยากาศองคก์าร ซึงเป็นส่วนทีทาํ
ให้มีการสือสารทีแตกต่างกัน รวมถึงมีการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเชือถือในองค์การ
แตกต่างกนั ประกอบกบัปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนัมีทศันคติทงัต่อองคก์ารและตนเองแตกต่าง
กัน จึงอาจจะทาํให้บุคลากรรู้สึกแตกต่างกันในแต่ละพืนทีทงัความรู้สึก ความเชือถือเชือใจใน
ผูบ้งัคบับญัชา ความร่วมมือซึงกนัและกนั การทาํงานเป็นทีม หรือการให้เกียรติของผูบ้งัคบับญัชา
ต่อบุคลากรเห็นไดจ้ากผลการศึกษาของ Heather (2005) ไดท้าํการศึกษา การเสริมพลงัอาํนาจใน
การสร้างความไวว้างใจและการยอมรับนับถือในสถานทีทาํงาน พบว่า การมีปฏิสัมพนัธ์อย่าง
ยตุิธรรม การยอมรับนบัถือ สามารถพยากรณ์ความไวว้างใจในองคก์ร อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ (B=.48, 

B=.13) และผลการศึกษานียงั สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพร  ปานยินดี (2545) ศึกษาความ
ไว้วางใจภายในองค์การของข้าราชการสาย ค.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พบว่า  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์มีผลต่อความไวว้างใจในองคก์ารและปัจจยัทีส่งผลต่อความไวว้างใจ คือ อายกุาร
ทาํงาน หน่วยงาน/กอง/คณะและระดบัตาํแหน่งและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเฉลิมชยั กิตติศกัดิ
นาวิน (2552) ความไวว้างใจในองค์การของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ องคก์ารภาครัฐ ภาค
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พบว่า ความไวว้างใจในองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01โดยองคก์ารภาคเอกชนมีค่าเฉลียความ
ไวว้างใจในองคก์ารมากกวา่องคก์ารภาครัฐและองคก์ารภาครัฐวิสาหกิจ เท่ากบั 0.80 และ0.71 ตามลาํดบั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และเช่นเดียวกบัผลการศึกษา รุจ เจริญลาภ (2548) ไดศ้ึกษาเรือง
ปัจจยัทีส่งผลต่อความไวว้างใจภายในองคก์าร กรณีศึกษาบริษทั  ซีเมนส์ จาํกดั กลุ่มธุรกิจสือสาร
เคลือนที พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อความไวว้างใจในองคก์ารไดแ้ก่ หน่วยงาน ความสาํเร็จในผลงาน และ
การแสดงความเอาใจใส่ 

  ผูว้ิจยัเห็นว่าผูบ้ริหารทุกพืนทีควรสร้างการรับรู้ให้บุคลากรทราบถึงความยติุธรรมใน
การบริหาร เช่นการประเมินผลการปฏิบติังาน ความโปร่งใส ไม่มีอคติ และการมีมาตรฐานเดียวกนั
ในการตดัสินใจ  การส่งเสริมและสนับสนุนความกา้วหน้าของบุคลากร การยอมรับนับถือซึงกัน
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และกนั การสนบัสนุนใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็น ผา่นช่องทางการสือสาร เช่น เวบ็ไซต ์การจดั
กิจกรรมร่วมกนั การจดัการประชุมประจาํปีของแต่ละพืนที ในการแสดงความคิดเห็นและตอบขอ้
สงสยัแก่บุคลากร รวมถึงการพฒันาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาให้สูงขึน โดยการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารทุกระดบัเพมิพนูความรู้ความสามารถในการตดัสินใจและความเชียวชาญใน
การทาํงาน เพิมทกัษะในการแกไ้ขปัญหา สร้างลกัษณะภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิภาพในการทาํงาน 

สร้างความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบตัิงาน  และสร้างทศันคติทางบวกในการเปิดรับฟังปัญหาและ
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอของบุคลากรในการทาํงาน  และมีความห่วงใยบุคลากรอยา่งเท่าเทียม       

มีความซือสัตยแ์ละจริงใจต่อผูอื้น และคอยสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากร รวมถึงเห็นคุณค่าและ
ความสาํคญัของบุคลากร นอกจากนีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสือสารกบับุคลากรอยา่งต่อเนือง ในดา้นการ
บริหารและการตดัสินใจขององคก์าร รวมทงัชีแจงให้บุคลากรทราบถึงองคก์ารให้ความสาํคญักบั
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึงบุคลากรจะรับรู้ว่าสัมพนัธภาพความไวว้างใจนัน ขึนอยู่กับ
พฤติกรรมทีผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ารไดแ้สดงออกมา  (Reynolds 1997, อา้งถึงใน อารีย ์คาํนวณ
ศกัดิ 2545 : 47) หากองคก์ารส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบัดว้ยปัจจยัเหล่านีแลว้ก็เชือมนัได้
วา่ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองคก์ารจะเพมิสูงขึนในทุกพนืที 

  ด้านระดับเงินเดือนมีความสอดคล้องกับอายุ และประสบการณ์ของบุคลากรทาง
การศึกษา จึงทาํให้ผูท้ีมีระดับเงินเดือน อายุและประสบการณ์ในการทาํงานและ มีหน้าทีความ
รับผิดชอบทีน้อย มีความไวว้างใจในองคก์ารมากกว่า เนืองจากผูท้ีมีระดบัเงินเดือนน้อยกว่าตอ้ง
ไดรั้บคาํแนะนาํในการทาํงานจากเพือนร่วมงานจากผูบ้งัคบับญัชา รวมถึงบรรยากาศในองคก์าร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเชือมันในองค์การ  ประกอบกับผู ้ที มี เ งินเดือนน้อยมี
ประสบการณ์นอ้ยจะมีหน้าทีความรับผิดชอบทีน้อย มีภาระหน้าทีในขอบเขตทีแคบกว่า แต่มีการ
เรียนรู้ทีรวดเร็วกวา่ จึงทาํใหเ้ป็นบุคลากรทีมีความสามารถรอบดา้น มีความความคิดสร้างสรรคม์าก
และเมือปฏิบตัิงานจะมีความสามารถทีหลากหลาย และได้รับการยอมรับนับถือจากผูอื้น  และมี
ความคาดหวงัในองคก์ารว่าองคก์ารห่วงใย องคก์ารมีกระบวนการตดัสินใจทีดี องคก์ารแห่งนีให้
การยอมรับนับถือซึงกนัและกนัและองคก์ารให้การสนับสนุนความกา้วหน้าของทุกคนอยา่งเท่า
เทียม ซึงต่างจากผูท้ีมีเงินเดือนสูงและประสบการณ์ทีมากกวา่ เนืองจากบุคลากรบางส่วนปฏิบติังาน
มาตังแต่ยงัไม่ก่อตังเป็นมหาวิทยาลัยซึงในอดีตเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ซึงมีการ
ผลดัเปลียนผูบ้ริหารตามวาระวิธีการบริหารทีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของบุคคล ซึงอาจทาํให้
บคุลากรเหล่านีเกิดการรับรู้ทีมากกว่าในหลายๆลกัษณะทางการบริหาร ซึงเมือสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคลเปลียนสภาพเป็นมหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารเปลียนใหม่วสิยัทศัน์ ค่านิยมทีเปลียนแปลงไปแต่
บุคลากรทีปฏิบติังานยงัคงเดิมอาจจะไม่ได้ปรับการรับรู้ให้เขา้กับสถานะองค์การใหม่ จึงทาํให้
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ความไวว้างใจในองค์การน้อยกว่าผูท้ีเข้ามาใหม่มีระดับเงินเดือนทีน้อยกว่าซึงผลการศึกษานี
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เฉลิมชัย กิตติศกัดินาวิน (2552) ความไวว้างใจในองค์การของ
ประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบ องค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พบว่า ระดับ
เงินเดือนทีแตกต่างกันมีความไวว้างใจในองคก์ารทีแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

โดยกลุ่มเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีค่าเฉลียความไวว้างใจในองค์การมากกว่า กลุ่มเงินเดือน 

10,000-19,999 บาท และกลุ่มเงินเดือน 20,000-29,999 บาท เท่ากับ 0.37 และ 0.47 ตามลาํดับ  อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และมากกว่ากลุ่มเงินเดือน 30,000-39,999 บาท เท่ากับ 0.33 อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 เช่นเดียวกบั  ผลการศึกษาของ จิรวฒัน์  ปฐมพรวิวฒัน์ (2553) ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชากบัความไวว้าใจในองคก์ารและความผูกพนั
ในองค์การของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของบริษทั ธนาคาร กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน)เขต 51 

พบวา่ ระดบัเงินเดือน มีความไวว้างใจในองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิตทีระดบั.01 

โดยพนักงานทีมีระดบัเงินเดือน 10,000-15,000 บาท มีค่าเฉลียความไวว้างใจในองค์การมากกว่า
พนกังานทีมีระดบัเงินเดือน 15,000-20,000 บาท เท่ากบั .55 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบั .05 

  ผูว้ิจยัเห็นว่าผูบ้ริหารควรสือสารให้บุคลากรเขา้ใจในการบริหารงานขององค์การเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากอคติ มีการตรวจสอบอย่างมีระบบทีเชือถือได้ และมีการปฏิบตัิ
อยา่งเท่าเทียมกนั มีการยอมรับนับถือและให้เกียรติซึงกนัและกนั โดยสามารถสือสารผ่านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบตัิงานร่วมกนั เนืองจากเมือบุคลากรทาํงานร่วมกันเกิดความสัมพนัธภาพและมีความ
เปิดเผยซึงกันและกนัได ้ซึงถือเป็นสิงสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจกบับุคลากร และสร้างให้เกิดการ
ยอมรับนับถือในความสามารถซึงกันและกัน โดยผูบ้งัคบับญัชา อาจจะขอคาํแนะนําจากบุคลากรที
ระดบัเงินเดือนสูงและมีประสบการณ์มากในการเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและพิจารณาประเด็น
ทางการบริหาร รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรทีประสบการณ์มากเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตนทีดีเป็น
ตน้แบบใหก้บับุคลากรรุ่นหลงั หรือมอบใหบุ้คลากรทีระดบัเงินเดือนสูงและมีประสบการณ์มากนาํองค์
ความรู้ทีเป็นTacit Knowledge มาพฒันาบุคลากรในองค์การผ่านการประชุมสัมมนาในวาระต่าง  ๆ        

เป็นตน้ โดยผูบ้งัคบับญัชามีส่วนสาํคญัในการผลกัดนัให้เกิดบรรยากาศการทาํงาน ให้บุคลากรมีความ
เต็มใจในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยกย่อง ชมเชย ยอมรับนับถือในความรู้และ
ความสามารถ ซึงจะทาํใหเ้กิดความไวว้างใจในองคก์าร สอดคลอ้งกบั Heather (2004) ไดท้าํการศึกษา
เรืองการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลเกียวกับการยอมรับนับถือและความยุติธรรม พบว่า         
การยอมรับนับถือมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ( r=.42) และผลของ
การศึกษาของ Heather (2005) พบวา่ การยอมรับนบัถือสามารถพยากรณ์ความไวว้างใจในองคก์ารได ้
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  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางาน    
ผลการศึกษาพบว่า  สังกัดพืนที อายุ สายงาน ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระดับตําแหน่ง 
ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 สามารถอธิบายเป็นรายด้านไดว้่า ด้านสังกัดพืนที ทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงาน    

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านสถานะทางอาชีพ          

ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้น
ความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั เนืองจากแต่ละสงักดัพนืทีมีลกัษณะความสัมพนัธ์
และรูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร การมอบหมายงาน การยอมรับความรู้ความสามารถของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดศึ้กษาหาความรู้เพิมเติม การสร้างความรู้สึกให้
บุคลากรทาํงานในหน้าทีของตนเองเต็มความสามารถเพือความสําเร็จขององค์การ การให้ความ
สนิทสนมเป็นกนัเองกับเพือนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การคาํนึงถึงห่วงใยบุคลากร ความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์ารและการตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร
ภายในของผูบ้ริหาร รวมถึงมีลกัษณะผูน้าํ ทีแตกต่างกนัทาํใหใ้นแต่ละพืนทีมีความพึงพอใจในการ
ทาํงานทีแตกต่างกันซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาสนา  พุมมา และคณะ           

( วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัวลัยลกัษณ์ ตุลาคม 2551-มกราคม 2552 : 85-92) ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูผูส้อนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
สระแก้ว พบว่า พืนทีต่างกันมีความพึงพอใจในการทาํงานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยพิจารณารายดา้น พบว่า มีความแตกต่างกันในดา้นการ
ยอมรับนับถือ  ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่ง  ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ด้านสภาพการทาํงาน มีความพึงพอใจในการทาํงาน  ด้านการ
ปกครอง ความพงึพอใจในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อนโดยภาพรวม ตามลาํดบั 

  ผูว้จิยัเห็นวา่ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงาน
เป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและควรเนน้การปฏิบติังานในรูปแบบของการทาํงานเป็นทีมให้มาก
ยงิขึน เนืองจากการทาํงานเป็นทีมจาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกาํหนดจุดมุ่งหมายทีจะ
บรรลุผลสาํเร็จร่วมกนั (สุเมธ งามกนก 2551) และผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้ําจะตอ้งสร้างความเป็น
กันเองในการทาํงานให้เกิดขึนโดยวางตนเป็นผูท้ีเขา้ถึงได้ เป็นคนเปิดเผยจริงใจไม่เผด็จการ           

มีทกัษะความสามารถสูงในการทาํงาน พร้อมจะช่วยเหลือกลุ่มเสมอ และตอ้งเป็นผูท้ีพร้อมรับฟัง
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของบุคลากรภายในกลุ่ม เคารพความคิดเห็นทีแตกต่าง เน้นการกระจาย
อาํนาจใหบุ้คลากรทุกคนกลา้พูดกลา้แสดงความคิดเห็นในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม รวมทงัการ
ทาํงานเป็นทีมต้องมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันทีดี  ซึงถือเป็นปัจจัยสําคัญในการทํางานเป็น           
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ทีมเนืองจากต้องพึงพาอาศยักัน ต้องประกอบด้วยความจริงใจระหว่างกันและยอมรับนับถือ         

ในความสามารถซึงกนัและกนั นอกจากนีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพร้อมทีจะสนับสนุนความกา้วหน้าใน
ตาํแหน่งงานของบุคลากรทุกคนอยา่งเท่าเทียม (ฉนัทนา จนัทร์บรรจง 2542, อา้งถึงใน กรกนก  บุญ
ชูจรัส 2552 : 24) สิงเหล่านีตอ้งมีความไวว้างใจซึงกนัและกนัเป็นพืนฐาน (Shaw 1997) ซึงหาก
สถาบนัอุดมศึกษาสร้างความไวว้างใจระหวา่งกนัใหเ้พมิสูงขึน ประกอบกบัผูบ้ริหารผลกัดนัให้เกิด
การเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพในสถาบนัอุดมศึกษาจะเชือไดว้า่ ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการ
ได้ รับการยอม รับนับ ถือ  ด้านความก้า วหน้า ในตําแหน่งงาน  ด้านสถานะทางอา ชีพ                      

ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้น
ความพงึพอใจในการทาํงานจะเพมิสูงขึนในทุกพนืที 
  ดา้นสายงานทีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง
งาน ดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ด้านสภาพการทาํงาน และดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชาแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ เนืองจาก ลกัษณะงานของทงัสองสาย
งานมีความแตกต่างกนั แต่ภายใตบ้ริบทของมหาวทิยาลยัสายงานดา้นวชิาการจะมีความกา้วหน้าใน
ตาํแหน่งงานสูงกวา่สายสนับสนุน เนืองจากสายงานวิชาการเป็นสายงานทีมีลกัษณะงานทา้ทาย มี
การทาํวจิยัเพอืพฒันาผลงานทางวชิาการของตนเองและสามารถสร้างชือเสียงใหก้บัมหาวิทยาลยัใน
การนาํเสนอความรู้ใหม่ และความรู้เหล่านีสามารถสร้างโอกาสการทาํผลงานของตนเองให้เป็นที
ยอมรับ และสายงานวิชาการมีโอกาสสูงในการรับการพิจารณาทุนการศึกษาทังจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการใน
การศึกษาในระดบัทีสูงขึน ซึงสอดคลอ้งกบัลาํดบัขนัความตอ้งการของ Maslow (1954)ในขนัที 2 

ในเรืองการไดรั้บความตอ้งการทางดา้นสังคม (social and belonging needs) เป็นความตอ้งการทีจะ
มีส่วนร่วมในสังคม ตอ้งการความรัก ตอ้งการเป็นเจ้าของ ซึงต่างจากสายงานสนับสนุนทีเป็น
ลักษณะงานประจาํมีความทา้ทา้ยทีน้อยกว่าและสร้างผลงานหรือระเบียบในการสนับสนุนใน
ความกา้วหน้าในตาํแหน่งงานมีขอ้จาํกัดจึงเป็นผลทาํให้สายงานทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การทาํงานทีแตกต่างกนัซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา อรนิตย ์ ญาณศิริ (2539) ความพึงพอใจในการ
ทาํงานของขา้ราชการคณะศึกษาศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ลกัษณะ
งานทีแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานทีแตกต่างกนัโดยขา้ราชการทีปฏิบติัหน้าทีดา้นการ
สอนมีความพงึพอใจในการทาํงานมากกวา่ขา้ราชการทีปฏิบติังานในดา้นการบริการวชิาการในดา้น 

ความสาํเร็จในการทาํงาน ความกา้วหนา้ในการตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ และดา้น
ผลตอบแทนทีไดรั้บจากการทาํงาน เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของสุภรณ์ ศรีพหล(2519)ศึกษาปัจจยั
ทีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานของอาจารยม์หาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
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พบวา่ องคป์ระกอบทีทาํเกิดความพึงพอใจสูงสุดคือความกา้วหน้าในหน้าทีการงาน รองลงมาคือ
ลกัษณะของงาน ความสาํเร็จในงาน ความยอมรับนบัถือสมัพนัธภาพกบัเพอืนร่วมงาน นโยบายและ        

การบริหารและสภาพการทาํงานตามลาํดบั  

  ในด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน และ
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา กลบัพบวา่สายงานสนับสนุนมีความพึงพอใจในการทาํงานทีสูงกว่า
เนืองจากลกัษณะงานของสายงานสนับสนุนเป็นงานประจาํ บุคลากรสายสนับสนุนสามารถรับรู้
รูปแบบการบังคับบัญชาได้มากกว่า สายวิชาการและบางโอกาสต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานในการปฏิบติัให้บรรลุผล ซึงจะเกิดบรรยากาศของการยอมรับซึง
กนัและกนัจึงทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อยา่งเป็นกันเองเหล่านีจึงส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความพงึพอใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ดา้นสภาพการ
ทาํงาน และด้านการปกครองบังคับบัญชา ซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Fernando and Hulse-Killacky (2005) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการบงัคบับญัชา            
กบัความพงึพอใจต่อการบงัคบับญัชา และการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน พบว่า รูปแบบการบงัคบั
บญัชาเป็นตวัพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชาและการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตนของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ศุภิสรา  แพงทอง
(2546) ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของอาจารยว์ิทยาลยัการอาชีพในจงัหวดันครราชสีมาและ
จงัหวดัชัยภูมิ พบว่า อาจารยว์ิทยาลัยการอาชีพในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชัยภูมิทีเป็น
ขา้ราชการและอาจารยพ์เิศษมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยอาจารยท์ีเป็นขา้ราชการประจาํมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานในดา้นสภาพการทาํงาน สูงกวา่อาจารยพ์เิศษ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  ผูว้จิยัเห็นวา่ผูบ้ริหารควรทีจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรสายสนับสนุนมีโอกาส
ได้ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน รวมถึงการพฒันาระบบการทาํผลงานของสายงานสนับสนุน  การ
จดัทาํแผนฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร การวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ และสร้างโอกาสให้
มีความกา้วหน้าขา้มสายงานได ้การพฒันาช่องทางการสือสารและการฝึกอบรมตาม competency 

ของแต่ละตาํแหน่งงาน รวมถึงการสือสารให้บุคลากรทราบถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆของ
องคก์ารเช่น หลกัเกณฑก์ารสร้างสรรคผ์ลงานและการประเมินผลงานเพอืกา้วสู่ตาํแหน่งในสายงาน
ทีสูงขึนเพอืใหเ้กิดความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานของบุคลากรทาง
การศึกษาทีเพมิสูงขึน สาํหรับบุคลการสายวิชาการตอ้งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเพิม
สูงขึนทีนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนซึงเป็นหน้าทีหลัก เพือให้บุคลากรมีกิจกรรม
ร่วมกนัทีสร้างประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารอาจจะออกในรูปของค่ายอาสาของแต่ละคณะหรือจดัทาํเป็น
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โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั อนัจะทาํให้เกิดความร่วมมือซึงกนั
และกนัการเห็นใจซึงกนัและกนัรวมทงัเป็นการพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัซึงจะทาํใหค้วามพึง
พอใจในการทาํงานดา้นต่างๆเพมิสูงขึน 
  ด้านอายุ ระดับเงินเดือน ประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
และเพอืนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา แตกต่างกนั     

จากความแตกต่างของกลุ่มอาย ุระดบัเงินเดือน ประสบการณ์ทาํงานมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัจึงทาํใหก้ลุ่มของอาย ุระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน ประสบการณ์ทาํงานทีตาํกว่ามีความ
พึงพอใจในการทํางานในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 

ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ และ              

ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาทีมากกวา่บุคลากรทีมีอาย ุระดบัเงินเดือน ประสบการณ์ทาํงานทีสูงกว่า 
เนืองจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นมหาวิทยาลยัทีจดัตงัใหม่ ให้มีบุคลากรที
อาย ุระดบัการศึกษา  ระดบัเงินเดือน ประสบการณ์ทาํงานนอ้ยเขา้มาปฏิบตัิงานภายในมหาวิทยาลยั
เป็นจาํนวนมาก ขณะเดียวกันขา้ราชการทีมีอยู่เดิมตังแต่ยงัเป็นสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล             

มีจาํนวนน้อยลง ทาํให้ช่องว่างของกลุ่มอายแุละประสบการณ์มีจาํนวนทีเพิมสูงขึน อาจส่งผลให้
บุคลากรทีอยู่ในกลุ่มช่วงอายุเดียวกันเกษียณอายุราชการไปทาํให้ความสัมพนัธ์ต่างๆทีเคยมีกับ
เพือนร่วมงานลดลง ประกอบกบับุคลากรทีเขา้มาใหม่อาจจะมีแนวความคิดทีไม่สอดคล้องกับ
บุคลากรทีมีประสบการณ์มากและระบบการบริหารองค์การได้เปลียนแปลงไปให้ทันกับ
สถานการณ์ เช่นระบบการประเมินผลงานต่างๆไดมี้การปรับปรุงเปลียนไปทาํใหบุ้คลากรทีมีอยูเ่ดิม
ปรับตัวตามไม่ทันเหล่านีจึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานทีลดลง ซึงผลการศึกษานี 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเจตน์ ชืนปรีชา (2534, อา้งถึงใน สุทธิลกัษณ์  แจ่มใส 2546 : 20)   

ศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานการปฏิบตัิของบุคลากรสายบริการวิชาการและสายธุรการของ
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั พบว่า อายุ มีความสัมพนัธ์กับความ        

พงึพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสายบริการวิชาการและสายธุรการของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบงั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05และสอดคล้องกับ          

ผลการศึกษาของ ดารารัตน์  เลิศสุวรรณโรจน์ (2551) ความพึงพอใจในงานของลูกจา้ง กรณีศึกษา
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตจงัหวดัชลบุรี พบว่า ลูกจา้งทีอายตุ่างกนัมีความ
พึงพอใจในการทาํงานดา้นการยอมรับนับถือแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.04

เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ วรรณรัช  บุญสวสัดิ (2553) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานโรงแรมแกรนดมิ์ลเลเนียม สุขมุวทิ พบว่าพนักงานทีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจใน
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การปฏิบติังาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยดา้นการ
บงัคบับญัชา พนกังานโรงแรมแกรนดมิ์ลเลนเนียม สุขมุวทิทีมีอาย ุ45 ปี ขนึ ไป มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานดา้นการบงัคบับญัชาแตกต่างจากพนักงานทีมีอายตุาํกว่า 25 ปี อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 

  ผูว้ิจยัเห็นว่าผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักบับุคลากรทีมีประสบการณ์มากซึงบุคลากร
เหล่านี เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน เนืองจากมีความทุ่มเทในการทาํงานสูง จึงควรมอบหมาย
งานทีสาํคญัมีความทา้ทาย หรือรับผดิชอบงานใหม่ๆทีตอ้งใชค้วามรู้หรือทกัษะใหม่ๆ ในการปฏิบตัิ 
และส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรมในหลักสูตรทีเกียวข้องกับภาระงาน เพือนําความรู้ทีได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน และจดัทาํแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพรองรับการเติบโตของ
บุคลากร นอกจากนี  ควรส่งเสริมให้เป็นพีเลียงให้กับบุคลากรทีเข้ามาใหม่ ในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการ รวมถึงหนา้ทีในการปฏิบติังานต่างๆ ซึงจะเป็นประโยชน์ในการ
พฒันางานและจะให้บุคลากรเหล่านีไดรั้บการยอมรับนับถือในความสามารถและสร้างความพึง
พอใจในการทาํงานทีเพมิสูงขึน  

 ดา้นระดบัตาํแหน่ง ทแีตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นับถือ ความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านความพึงพอใจในการทาํงาน
โดยรวม แตกต่างกนัโดยบุคลากรทีมีตาํแหน่งการบริหารมีความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นต่างๆ
สูงกว่าผู ้ทีดํารงตําแหน่งบุคลากรเนืองจากบุคลากรทีมีต ําแหน่งการบริหารมีหน้าทีในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในการมอบหมายนโยบายใหป้ฏิบตัิเพอืพฒันามหาวทิยาลยั และจากการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือจากคณะผูบ้ริหาร ประกอบกบับุคลากรทีดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารบางตาํแหน่งมี
เสน้ทางความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานทีแน่ชดักวา่ ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบุคลากร เพราะว่าเมือบุคลากรที
ดาํรงตาํแหน่งทางการบริหาร จาํเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมความรู้ในระดบับริหารเพือเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นผูบ้ริหารตาม ประกาศของ ก.พ.อ. กาํหนด (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2554 : 2) 

คุณสมบตัิของผูจ้ะดาํรงตาํแหน่งทางการบริหาร ซึงบุคลากรเหล่านีไดผ้่านการอบรมมาเป็นจาํนวนมาก
และนอกจากหลกัสูตรผูบ้ริหารแลว้นันหน่วยงานสามารถตน้สังกัดก็พร้อมทีจะสนับสนุนให้เพิมพูน
ความรู้เพือนาํความรู้กลบัมาพฒันามหาวิทยาลยัต่อไป จึงทาํให้ระดบัตาํแหน่งทีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการทาํงานดา้น การไดรั้บการยอมรับนับถือ ความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน ดา้นสถานะทาง
อาชีพ และด้านความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวม แตกต่างกัน ซึงผลการศึกษานี สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กริช พรหมชยันนท ์(2532, อา้งถึงใน สุทธิลกัษณ์  แจ่มใส 2546 : 20) ศึกษาปัจจยัทาง
สงัคมเศรษฐกิจทีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรในสถานี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

230 
 

 
 

ตาํรวจสงักดักองกาํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ตาํแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรทีปฏิบติัหน้าทีในสถานีตาํรวจสังกดักอง
กาํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัชลบุรีอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  เช่นเดียวกบัผลการศึกษา
ของ มานพ เสาแก่น (2535, อา้งถึงใน สุทธิลักษณ์  แจ่มใส 2546 : 4) ศึกษาลกัษณะทางสังคม 

เศรษฐกิจความพึงพอใจในการทาํงานในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการตาํรวจทีมีหน้าทีในการ
ตรวจสอบในกรมตาํรวจ พบวา่ ขา้ราชการตาํรวจ ทีมีหนา้ทีในการตรวจสอบในกรมตาํรวจทีมีชนัยศ
สูง มีระดบัความพงึพอใจในการทาํงานสูงกวา่ผูท้ีมีชนัยศตาํ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

  ผูว้จิยัเห็นวา่ผูบ้ริหารทุกระดบัควรสาํรวจความตอ้งการพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงาน
และจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรของหน่วยงานตนเอง และพฒันาบุคลากรตามความสามารถและ
ตาํแหน่งงานอยา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งยติุธรรม รวมทงัส่งเสริม
ใหบุ้คลากรภายในเผยแพร่ความรู้ทีไดรั้บจากการพฒันาให้บุคลากรอืนๆทราบโดยทวักนัซึงจะให้
เกิดการยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคลากร  นอกจากนีในดา้นการปฏิบติังานผูบ้ริหารควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถอยา่งอิสระและผูบ้งัคบับญัชาพร้อมทีจะให้คาํปรึกษา
แนะนาํ สนบัสนุนความกา้วหน้าของบุคลากร รวมทงัให้การยกยอ่งชมเชยเมือบุคลการปฏิบตัิงาน
สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยความสามารถทีตนมี และสร้างบรรยากาศให้บุคลากรกลา้ทีจะแสดงความ
คิดเห็นทีเป็นประโยชน์ในการทาํงาน  นอกจากนีผูบ้งัคับบัญชาตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรศึกษา
เพิมเติมและการฝึกอบรมเพือให้เกิดความเชียวชาญในการทาํงาน ซึงเป็นการพฒันาทกัษะของ
บุคลากรในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน เหล่านีจะทาํใหค้วามพึงพอใจในการทาํงานของ
ผูท้ีดาํรงตาํแหน่งบุคลการเพมิสูงขึน 

  ดา้นระดบัการศึกษา ทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าใน
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนั เนืองจากมหาวทิยาลยัมีหนา้ทีในการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม บุคลากรที
เข้ามาบรรจุในสายวิชาการจะมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ส่วนสายงาน
สนับสนุนจะมีระดับการศึกษาส่วนมากในระดับปริญญาตรี ซึงบุคลากรสายวิชาการทีมีระดับ
การศึกษาสูงสามารถทาํผลงานทางวิชาการเพือขอตาํแหน่งทางวิชาการได้ แต่ในขณะเดียวกัน
บุคลากรสายสนบัสนุนยงัไม่มีระเบียบรองรับการจดัระบบความกา้วหน้าในตาํแหน่งแบบขนัแทน
ระบบซีทีคลอบคลุม ประกอบกบัมหาวิทยาลยัมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการไปเพิมพูนความรู้ในการศึกษาต่อและฝึกอบรมอยา่งมากเพือนําความรู้และวิชาความรู้มา
ถ่ายทอดแก่นักศึกษา ดงันันปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมี มีความพึงพอใจ      

ในการทํางานด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานแตกต่างกัน ซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับ           

ผลการศึกษาของ สุภาภรณ์ อินทแพทย  ์ (2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจใน         
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การทาํงานกบัความตงัใจเปลียนงานของพนักงาน พบว่า พนักงานทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั       

มีความพึงพอใจในงานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เช่นเดียวกบัผลการศึกษา
ของ ดารารัตน์  เลิศสุวรรณโรจน์ (2551) ความพึงพอใจในงานของลูกจา้ง : กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ลูกจา้งทีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสภาพ
การปฏิบติังาน ดา้นความสมัพนัธต่์อเพอืนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นโอกาสความกา้วหน้าใน
งาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01, 0.01, 0.01, 0.03 และ 0.01 ตามลาํดบั 
  ผูว้ิจยัเห็นว่าผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานมีโอกาสศึกษาต่อและไดรั้บ
การฝึกอบรมอยา่งเท่าเทียมกนัตามแผนการพฒันาบุคลากรและจดัอบรมให้ความรู้ในการทาํผลงาน
เพอืการเลือนตาํแหน่งของสายสนบัสนุนเพมิมากขึนเนืองจากการบริหารองคก์ารสายงานสนบัสนุน
มีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิในการบริหารงานและสนบัสนุนงานวชิาการใหมี้การพฒันาไปทางทีดีขึน
ส่งผลต่อความกา้วหน้าของสถาบนัอุดมศึกษา ดังนันบุคลากรทงัสองสายงานเป็นปัจจยัสาํคญัใน
ความสาํเร็จของเป้าหมายในองคก์าร 

  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันในองค์การ           
ผลการศึกษาพบว่า สังกดัพืนที ระดบัเงินเดือน ประสบการณ์ทาํงาน แตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต สามารถอธิบายไดว้า่ เนืองจากแต่ละสังกัดพืนทีมี
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจในการทาํงาน บรรยากาศ
การทาํงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารของบุคลากร วฒันธรรมการบริหารของผูบ้ริหาร การดูแล
เอาใจใส่บุคลากรของผูบ้ริหาร สัมพนัธภาพระหว่างบุคลากรหน่วยงานภายในทีแตกต่างกนัในแต่
ละสงักดัพนืที   ทาํใหบุ้คลากรของแต่ละพนืทีมีความรู้สึกผกูพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนัซึงเห็นได้
จากผลการศึกษาของ Dirks and Ferrin (2002) ศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ดว้ยวิธีวิเคราะห์
แบบ Meta-analysis พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ต่อผลลัพธ์ในทางบวก
เกียวกบัพฤติกรรมการทาํงาน ไดแ้ก่ การมีความพึงพอใจในงาน การมีความผูกพนัในองคก์าร และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวณีพนัธ ์ฉตัรเนตร (2545, อา้งถึงใน สุนาภา คุม้ชยั 2552 : 30) ศึกษา
ความผูกพนัในองค์การของพนักงานบริษทั เจ เอส แอล จาํกัด พบว่า ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กับ
ความผกูพนัในองคก์ารคือ ความอิสระในการทาํงาน  ความทา้ทายในการทาํงาน ความเขา้ใจในงาน 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญักบัองคก์ารและผลการศึกษา
ของ วรนุช  ทองไพบูลย ์(2543, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 30) ศึกษาเรืองบรรยากาศองคก์าร
และความผูกพนัในองค์การของพนักงาน บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จาํกัด พบว่า 
บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัในองคก์าร ซึงแสดงว่าถา้บรรยากาศ
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ภายในองคก์ารยิงดีมากขึน ก็จะทาํให้พนักงานมีความผูกพนัในองค์การสูงขึน พร้อมทีจะทุ่มเท
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานเพอืความสาํเร็จขององคก์าร เช่นเดียวกนักบัผลการศึกษาของ
สกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543, อา้งถึงใน สุนาภา  คุม้ชยั 2552 : 33) ศึกษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร 

ความผกูพนัในองคก์ารและความตงัใจทีจะลาออกจากพนกังาน พบวา่ การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัในองคก์าร(R=0.755) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.001 

ดงันัน สังกดัพืนทีทีมีความแตกต่างกนัมีความผูกพนัในองคก์ารทีแตกต่างกนั ซึงผลการศึกษานี 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนาภา คุม้ชยั(2552) ศึกษาความผูกพนัของบุคลากรต่อหน่วยงาน
ราชการ:กรณีศึกษากรมชลประทาน พบว่า ระดับความผูกพนัในองค์การแตกต่างไปตามสังกัด
หน่วยงาน บรรยากาศองค์การ ลักษณะงานทีปฏิบัติและความพึงพอใจในการทาํงานอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 

  ผูว้จิยัเห็นวา่ผูบ้ริหารควรผลกัดนัเกิดความไวว้างใจระหว่างกนัและส่งเสริมให้บุคลากร
กา้วหน้าในทุกสายงาน รวมทงัสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้ความสาํคญัต่อ
บุคลากรทุกระดบัเนืองจากบุคลากรมีส่วนสําคญัทีจะให้องค์การประสบผลสําเร็จ ผูบ้ริหารตอ้ง
สร้างใหบุ้คลากรเห็นคุณค่าในการทาํงานของตนเอง พร้อมกบัสนับสนุนและอาํนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สิงเหล่านีจะทาํให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเชือมันในองค์การ              

มีความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัทีดีในการปฏิบติังาน และเกิดความผกูพนัในองคก์ารมากยงิขึนเนืองจาก
บุคลากรไดร่้วมมือกนัพฒันาองคก์ารใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
  ดา้นระดบัเงินเดือนและประสบการณ์ทาํงานทีแตกต่างกนัมีความผูกพนัในองคก์ารที
แตกต่างกนัผลการศึกษาพบวา่ผูท้ีมีระดบัเงินเดือนและประสบการณ์ทาํงานสูงจะมีความผูกพนัใน
องค์การทีมากกว่าผูท้ีมีระดับเงินเดือน และประสบการณทาํงานตาํกว่า เนืองจากผูท้ีมีระดับ
เงินเดือนและประสบการณ์ทาํงานทีสูงมีความผูกพนัในองคก์ารมากกว่าเพราะตนเองไดล้งทุนไป
กับองค์การในเรืองของเวลา สติปัญญา ความรู้กับองค์การ ทีมากกว่าผูท้ีมีระดับเงินเดือนและ
ประสบการณ์ทาํงานนอ้ย จึงส่งผลใหเ้กิดความผูกพนัในองคก์ารทีมากกว่า ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการ
ลงทุน Side-bet theory ของ Becker (1960, อา้งถึงใน อุทิศ  เตชะพฤติ 2541 : 33) กล่าวว่า บุคคลจะ
เกิดความผูกพนัต่อสิงใดสิงหนึงเป็นเพราะว่าบุคคลนันได้สร้างการลงทุน (Side-bet) ต่อสิงนัน 

เพราะฉะนนัหากเขาไม่มีความผกูพนักบัสิงนนัต่อไป จะทาํให้เขาสูญเสียมากกว่า การยดึมนัผูกพนั
ไว ้จึงเป็นทางเลือกทีเป็นระดบัของการลงทุนซึงผลการศึกษานีสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ        

ลาํพนู เอกฐิน (2542, อา้งถึงใน สาวติรี  พลูสมบตัิ 2550 : 91) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัใน
องคก์ารของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที
มีระดบัเงินเดือนมากมีความผูกพนัในองคก์ารมากกว่ากลุ่มทีมีระดบัเงินเดือนน้อย ผูท้ีมีตาํแหน่ง    
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งานสูง และมีอายกุารทาํงานมากมีความผูกพนัในองคก์ารมากกว่าผูท้ีมีตาํแหน่งงานและอายกุาร
ทาํงานนอ้ยกวา่ และเช่นเดียวกนักบัผลการศึกษาของ เริงศกัดิ เขียวขจี (2543) ไดศ้ึกษาความผูกพนั
ในองคก์ารของพนักงาน กลุ่มบริษทั เอส.พี. อินเตอร์ เนชนัแนล จาํกดั พบว่า พนักงานทีมีระดบั
เงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีความผูกพนัในองคก์ารสูงกว่าพนักงานทีมีระดบัเงินเดือนตาํกว่า 
10,000 บาท พนกังานทีมีอายกุารทาํงานมากกวา่ 10 ปี มีความผกูพนัในองคก์ารสูงกว่าพนักงานทีมี
อายกุารทาํงานระหวา่ง 5-10 ปี และยงัพบวา่ ความพงึพอใจในงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผกูพนัในองคก์ารของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  ผู ้วิจัยเห็นว่าผู ้บริหารควรให้ความสําคัญกับบุคลากรทีระดับเงินเดือนน้อยและ                    

มีประสบการณ์น้อยในการแสดงการมีส่วนร่วมสร้างความรู้สึกของการเป็นครอบครัวเดียวกัน       

ให้การช่วยเหลือในการปฏิบติังานซึงกนัและกันรวมทงัสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
และผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นผูฟั้งทีดีและคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํและคอยอาํนวยความสะดวกให้กบั
บุคลากรในการปฏิบติังาน และยอมรับนบัถือต่อกนัและไวว้างใจซึงกนัและกนั เมือบุคลากรรู้สึกถึง
ความทุ่มเททีผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ารมีใหต่้อตนจะเกิดความรู้สึกผกูพนัในองคก์ารต่อไป 
  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จากผลการศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบั 

บญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของ
บุคลากรทางการศึกษา พบว่า  ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความ
ไวว้างใจในองคก์ารในระดบั ปานกลาง (r=.432) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมในระดับ
ปานกลาง (r=.572) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบัญชามี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัในองค์การโดยภาพรวม ในระดับปานกลาง (r=.308) อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถิติทีระดับ .01 และความไวว้างใจในองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึง
พอใจในการทาํงานโดยรวมในระดบัปานกลาง (r=.671) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 และ
ความไวว้างใจในองคก์าร มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบั ความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมในระดบัปาน
กลาง (r=.371) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01  นอกจากนีความพึงพอใจในการทาํงาน 

โดยรวมมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์ารโดยรวมในระดบัปานกลาง  (r=.434) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 สามารถอธิบายไดว้า่ ความไวว้างใจเป็นสิงสาํคญัอยา่งยงิทีทาํให้องคก์ารดาํรงอยู ่และ
ประสบผลสําเร็จ เนืองจากการทาํงานร่วมกนัตอ้งพึงพาอาศยักนัและแนวโน้มในปัจจุบนัมีความ
หลากหลายขององคป์ระกอบในการทาํงานมากยงิขึน ความไวว้างใจกนัระหว่างสมาชิกในองคก์าร
มีความสาํคญัมากขึน เพราะวา่ความไวว้างใจเป็นแหล่งทรัพยากรทีมาจากความร่วมมือเป็นพืนฐาน
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(Shaw 1997) และความไวว้างใจต่อกนัจะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ทีมีประสิทธิภาพต่อองคก์าร (Reynolds 

1997) สอดคล้องกบัพสุ เดชะรินทร์ (2547) กล่าวว่าความไวว้างใจเป็นสิงทีช่วยให้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปอยา่งราบรืน หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขาดสิงนีกบั
ผูบ้ ังคับบัญชาของเขาแล้วย่อมเป็นการยากทีผูน้ําจะนําเอาองค์การและการบริหารคนไปสู่
ความสําเร็จได้ เนืองจาก ขาดความร่วมมือ ความจริงใจ เสียสละ ความทุ่มเทในการปฏิบติังาน 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฉลิมชัย กิตติศกัดินาวิน (2552) พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาคือ การยึดถือหลักคุณธรรม ความเมตตากรุณา ความสามารถและการ
พยากรณ์ได ้ซึงเป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อความเชือมนัในการปฏิบติังาน เนืองจากเมือบุคลากร
ปฏิบตัิหนา้ที บุคลากรตอ้งสือสารประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอและหากการปฏิบติังานมี
ความผดิพลาด ยอ่มตอ้งการความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา และเมือบุคลากรรับรู้วา่ผูบ้งัคบับญัชา
มีความสามารถและมีความเมตตา สามารถพึงพาได ้ก็จะกลา้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การทาํงาน  รวมถึง มีความซือสัตย์ในการปฏิบัติงานเพราะเชือว่า  ผู ้บังคับบัญชาไม่ทอดทิง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึงเกิดความสัมพนัธ์ทีแน่นแฟ้น ในความศรัทธากับผูบ้งัคบับญัชาและเชือว่า     
หากมีความตอ้งการหรือขบัขอ้งใจ ผูบ้งัคบับญัชาก็พร้อมทีจะรับฟังความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพร้อมทีจะยอมรับความเสียงทีจะเกิดขึนจากการบริหารเช่นเดียวกนั จึงนาํไปสู่ความ
ไวว้างใจต่อผูบ้งัคบับญัชาและยงัส่งผลต่อความไวว้างใจในองคก์ารเห็นได้จากผลการศึกษาของ 

Chiaburu and Marinova (2006, อา้งถึงใน เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวิน 2552 : 27 ) ทาํการศึกษาองคก์าร
ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความไวว้างใจ
ในองคก์าร นอกจากนียงัมีผลการศึกษาของจิรวฒัน์  ปฐมพรวิวฒัน์ (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชากบัความไวว้างใจในองคก์ารและความผูกพนัในองคก์าร
ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของบริษทั ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)เขต 51 พบว่าความ
ไวว้างใจในองคก์ารมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิตทีระดบั .01 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์(r)เท่ากบั .481และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
เฉลิมชัย  กิตติศกัดินาวิน (2552 )พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในองค์การคือ ความ
ยตุิธรรมในระบบ ความยตุิธรรมในการปฏิบตัิ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความยตุิธรรมในการ
ปฏิสัมพนัธ์และสมรรถนะ จึงนาํไปสู่ความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีเชือมนัในตวัผูบ้งัคบับญัชา
เพราะว่าผูบ้งัคบับญัชาเป็นตวัแทนขององคก์ารในการบริหารหน่วยงาน เมือบุคคลเชือมนัในระบบ
ขององคก์ารว่ามีระบบการทาํงานทีดี มีความเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนบุคลากร 

บุคลากรยอ่มเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน เนืองจากระบบการทาํงานขององคก์ารจะเอืออาํนวยให้
บุคลากรสามารถปฏิบติังาน ตามนโยบายไดอ้ยา่งดี และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงานของ
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ตนเองนาํมาซึงความพงึพอใจในการทาํงานและความผกูพนัในองคก์ารเช่นเดียวกนั จากผลการศึกษา
ของ Dirks and Ferrin (2002) ศึกษาความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ดว้ยวิธีวิเคราะห์แบบ Meta-analysis 

พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ต่อผลลพัธ์ในทางบวกเกียวกบัพฤติกรรมการ
ทาํงาน ไดแ้ก่ การมีความพงึพอใจในงาน การมีความผกูพนัในองคก์ารและจากผลการศึกษาของ Chan, 

Huang, and Ng (2008) ศึกษารูปแบบผูจ้ดัการความขดัแยง้และผลลพัธ์จากทศันคติของพนักงาน 

ภายใตข้องความไวว้างใจ พบเช่นเดียวกนัว่า ความไวว้างใจต่อผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความพงึพอใจในงานของพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตงัใจ
ทีจะลาออกจากองคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของAryee, Budhwar and 

Chen (2002) ศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจ และความยตุิธรรมขององค์การและผลการ
ปฏิบติังาน พบวา่ ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และความไวว้างใจในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้ความยตุิธรรมดา้นผลลพัธ์การรับรู้ความยตุิธรรมดา้นกระบวนการ การรับรู้ความยตุิธรรม
ดา้นปฏิสมัพนัธ ์ความพงึพอใจในการทาํงาน และความผกูพนัในองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  นอกจากนี บรรยากาศการทาํงานในองคก์ารและสภาพแวดลอ้มต่างๆขององคก์าร ใน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล  ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน รวมถึงการปกครองบงัคบับญัชาและระบบการบริหารองค์การ 

รวมถึงความกา้วหนา้ในการทาํงาน  ปัจจยัเหล่านีมีความสาํคญัต่อความพึงพอใจในการทาํงานของ
บุคลากร และทาํให้บุคลากรรู้สึกผูกพนัในองคก์ารและมีความสุขและพึงพอใจทีไดป้ฏิบตัิงานใน
องค์การแห่งนี ก็จะนํามาสู่ความรู้สึกอยากปฏิบติังานในองค์การแห่งนีต่อไป สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  วาริกา  ริวเหลือง (2533, อา้งถึงใน ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ ์2553 : 24) ศึกษาความ
ผูกพนัในองค์การของขา้ราชการในสังกดักระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจยัไดรั้บโอกาสในการ
ทาํงานเป็นปัจจยัทีสามารถนาํมาเป็นตวัร่วมในการอธิบายความผกูพนัในองคก์ารได ้และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Ko, Price and Mueller, (1993, อา้งถึงใน อุทิศ เตชะพฤติ 2541 : 32) ศึกษาความผูกพนั
ในองคก์ารในเกาหลีใตพ้บว่า ความพึงพอใจในงาน สามารถอธิบายความผูกพนัในองคก์ารได้ถึง 85% 

เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ ชวลัณัฐ เหล่าพูนพฒัน์ (2548, อา้งถึงใน ปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ ์

2553 : 23) ศึกษาปัจจยัส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารโดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตวัแปรสือ 

จากพนกังานประจาํของบริษทั ในเครือซีเมนตไ์ทย พบวา่ ผลรวมทุกดา้นของความพึงพอใจในงาน 

เป็นตวัแปรสือจากปัจจยัส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารทุกปัจจยัไปสู่ความผูกพนักับองค์การ       

ทุกดา้น 

  ผูว้ิจัยเห็นว่าความไวว้างใจคือปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับทุกตวัแปร ดังนัน
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาควรตระหนักถึงความสาํคญัของการสร้างความไวว้างใจให้เพิมสูงขึน 
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เนืองจากความไวว้างใจมีความสําคญัในทุกระดับขององคก์ารไม่ว่าจะเห็นระดับองค์การ ระดับ
ทีมงาน ระดบัระหวา่งบุคคลและระดบับุคคล (Shaw1997) ซึงความไวว้างใจระหว่างกนัจะนาํมาสู่
การสือสารทีดีระหว่างกนัก่อให้เกิดให้ความเชือถือและเชือใจต่อกนัลดความเคลือบแคลงใจ และ
ลดความสบัสนภายในองคก์ารและส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ารโดยแสดงออกในรูปของการ
ประสานทรัพยากรมนุษยเ์พือนาํไปสู่การปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ (Costigan et al.,2007, อา้งถึง
ใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน 2552 : 32) และความไวว้างใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลกัทียดึส่วน
ต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัและสามารถเอืออาํนวยให้องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้ (Reynolds 

1997) ความไวว้างใจจึงเปรียบเสมือนกาํแพงทีกนักลางระหว่างความสัมพนัธ์ต่างๆของบุคลากรใน
องคก์าร ซึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานภายในองคก์าร (Glasser 1997, อา้งถึงใน อุชุมพร แกว้ขุน
ทด 2550 : 83-85) ดงันนัผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาควรทีจะส่งเสริมให้เกิดการสร้างความไวว้างใจ
ในทุกระดบัและส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนฝึกอบรมในทกัษะวชิาชีพ และทกัษะดา้นภาวะผูน้าํ
ทีมีประสิทธิภาพเพอืนาํไปสู่วฒันธรรมองคก์ารแห่งความไวว้างใจในการทาํงาน ทาํให้มีความสัมพนัธ์
ระหว่างกันทีดีระหว่างกัน มีความไวเ้นือเชือใจกนั ลดการแบ่งขอบเขตลง และผูน้ําปฏิบติัตนเป็นผู ้
ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึงการวางตนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

สร้างความรู้สึกทีใกลชิ้ดและพร้อมทีจะเปิดใจรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะและพร้อมทีจะหาแนวทางใน
การแกปั้ญหาให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์  2544, อา้งถึงใน เมตตา  ทองตาล่วง 2546        

: 19) พฤติกรรมเหล่านีนาํมาซึงความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและนาํมา
ซึงความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานและความผูกพนัใน
องคก์ารดว้ย 

  การศึกษาอิทธิพลระหว่าตัวแปร 
  การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางาน จากการศึกษาพบว่า ความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองคก์าร เป็นปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การทาํงานของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .547) อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 เนืองจาก
ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและความไวว้างใจในองคก์ารตอ้งมีพนืฐานมาจากความร่วมมือกนั
ของบุคลากร (Shaw 1997) ในการร่วมกันทาํงานระหว่างกนันาํมาซึงความเชือถือและเชือใจต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและองคก์าร เมือบุคลากรสามารถทีจะไวว้างใจบุคคลอืนก็พร้อม      

ทีจะยอมรับความเสียงในการปฏิบติังาน และพร้อมทีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถโดย เชือ
ว่าผูบ้งัคบับญัชาจะช่วยเหลือและให้คาํแนะนําในการปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จประกอบกับ       

มีความเชือมนัในระบบการบริหารองคก์ารทีดี ซึงปัจจยัเหล่านีลว้นเป็นส่วนหนึงของความพึงพอใจ
ในการทาํงาน และผลการศึกษานีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Bernthal (1995, อา้งถึงใน เฉลิมชยั 
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กิตติศกัดินาวิน 2552 : 26) ไดท้าํการสาํรวจความไวว้างใจระหว่างบุคคลในองคก์าร พบว่า ความ
ไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์และสามารถพยากรณ์ความไวว้างใจในองคก์ารไดแ้ละ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Flaherty & Pappas (2000) เรืองบทบาทความไวว้างใจของพนักงาน
ขายและความสัมพนัธ์ผูจ้ ัดการฝ่ายขาย  พบว่า ความไวว้างใจส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 

เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Chan, Huang, and Ng (2008) ศึกษารูปแบบผูจ้ดัการความขดัแยง้และ
ผลลพัธจ์ากทศันคติของพนกังาน ภายใตข้องความไวว้างใจ พบว่า ความไวว้างใจต่อผูบ้งัคบับญัชา
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกับความตังใจทีจะลาออกจากองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และผล
การศึกษาของ Aryee, Budhwar and Chen (2002) ศึกษาความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจ และความ
ยุติธรรมขององค์กรและผลการปฏิบัติงาน พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบัญชา และความ
ไวว้างใจในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความยตุิธรรมด้านผลลพัธ์การรับรู้ความยตุิธรรม
ดา้นกระบวนการ การรับรู้ความยตุิธรรมดา้นปฏิสมัพนัธ ์ความพงึพอใจในงาน และความผูกพนัใน
องคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ จากการศึกษาพบว่าความ
ไวว้างใจในองคก์าร และความพงึพอใจในการทาํงาน ดา้นสถานะทางอาชีพเป็นปัจจยัทีมีอิทธิพล
ต่อความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .343) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที
ระดับ .001 เนืองจากหากบุคลากรเชือมนัในระบบการบริหารว่าองคก์ารมีวิสัยทศัน์และกลยทุธ์
ทางการบริหารทีดี มีความยตุิธรรม องคก์ารมีความห่วงใยต่อบุคลากรอยา่งเท่าเทียมและองคก์าร
มุ่งมันทีจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในมีความกา้วหน้าในหน้าทีความรับผิดชอบ และ
บุคลากรไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนในดา้นความรู้ความสามารถ บุคลากรก็พร้อมทีจะลงทุนใน
ดา้นของเวลาและสติปัญญาและความทุ่มเทในการทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ เมือบุคลากรลงทุน
กบัองคก์ารจะเกิดความผูกพนัและความจงรักภกัดีต่อองคก์ารในทีสุด แต่ทังนีความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การในทางตรง ซึงผลการศึกษานีสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ(Gilbert and Tang 1998, อา้งถึงใน ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร 2545 : 36, เฉลิมชยั  กิตติศกัดิ
นาวนิ 2552 : 24 และ บณัฑิต แท่นพทิกัษ ์2540 : 39) พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์าร มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัในองคก์าร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของรุ่งรัตน์  เหล่ารัศมีวิวฒัน์ (2552) 

ศึกษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 

(ภาคเหนือ) พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัในองค์การ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนับสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.01 และนอกจากนีผลการศึกษาของ
เชาวลิต ตนานนทช์ยั (2532, อา้งถึงใน อุทิศ เตชะพฤติ 2541 : 88) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อความ
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ผกูพนัในองคก์าร กรณีศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั พบว่า ความรู้สึกว่าศูนยมี์ชือเสียง 

ความรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความเขา้ใจกระบวนการของงาน และการปฏิบตัิงานทีมี
โอกาสสงัสรรคก์บัผูอื้น สมัพนัธก์บัความผกูพนัในองคก์าร  

 

ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
  การพฒันาประเทศอยา่งยงัยนื สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นหน่วยงานทีมีความสาํคญัเป็น
อยา่งยงิ เนืองจากเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษยท์ีมีคุณภาพ และทรัพยากรมนุษยเ์หล่านี คือ อาวุธ
สาํคญัในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัและการพฒันาประเทศทุกด้าน ซึงการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นนั ความไวว้างใจ คือ ปัจจยัสําคญัต่อความสาํเร็จ
ดงักล่าว (Reynolds,1997)โดยแสดงออกในรูปของการประสานทรัพยากรมนุษยเ์พือนําไปสู่การ
ปฏิบตัิงานตามแผนกลยทุธ ์(Costigan et al. 2007, อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ  2552 : 32) 
  เนืองจากความไวว้างใจตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัเป็นพืนฐาน จะส่งผลทาํให้เกิดการทาํงาน
เป็นทีมมีความเขา้อกเขา้ใจกัน มีความเชือมันต่อกันของบุคลากร ทงัสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการประสานงานกันอย่างสอดคล้องเพือปฏิบัติงานตาม       

พนัธกิจของหน่วยงาน โดยความไวว้างใจนีสามารถลดตน้ทุนในการควบคุมและสามารถเพิม
ผลผลิตทีมีคุณภาพในองคก์ารไดม้ากยงิขึน เพราะเมือบุคลากรมีความไวว้างใจต่อกนัจะเกิดความ
ทุ่มเทในการปฏิบติังานส่งผลต่อผลการปฏิบติังานทียอดเยียม Dirks and Ferrin (2001, อ้างถึงใน        

เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ  2552 : 14) นอกจากนี ความไวว้างใจจะนาํมาสู่การสือสารทีดีระหว่างกนั
ลดความเคลือบแคลงใจ และลดความสับสนภายในองคก์าร นอกจากนี Shaw (1997) กล่าวถึง
อิทธิพลของความไวว้างใจทีมีต่อผลการปฏิบติังานไว ้4 ระดบั คือ 1) ระดบัองคก์าร (organization 

success) ซึงตอ้งอาศยัความไวว้างใจในตวับุคคล ทีมงานและกลุ่มในการมอบหมายงานหรือการ
มอบอาํนาจ 2) ระดบัทีมงาน(term effectiveness) การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพขึนอยูก่บัการ
ทาํงานของสมาชิกในทีมทีตอ้งร่วมมือกนั ซึงความสาํเร็จ    ของทีมพบไดน้้อยมากหากปราศจาก
ความไวว้างใจ 3) ความร่วมมือระหว่างบุคคล(one-on-one collaboration) การทาํงานร่วมกบัผูอื้น
อาศยัความไวว้างใจทีเพยีงพอในบุคคลนนัๆ เพอืการแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกนั ความเป็นนาํหนึงใจ
เดียวกนั รวมทงัการร่วมมือกนัแกปั้ญหาและเผชิญหน้ากับอุปสรรค 4) ระดับบุคคล (individual 

credibility) การทีบุคคลจะไดรั้บการมอบหมายอาํนาจหน้าที ทรัพยากรในการทาํงานรวมถึงการ
สนับสนุนต่างๆ ขึนอยู่กับการได้รับความไวว้างใจจากผูอื้นโดยเฉพาะกับผูน้ํามักจะให้การ
สนบัสนุนกบับุคคลทีเขาเชือวา่สามารถไวว้างใจได ้
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  จากการศึกษา ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองคก์าร ความพึงพอใจ
ในการทาํงานและความผูกพนัในองค์การของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา ความไวว้างใจในองค์การ ความ
ผกูพนัในองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีเพยีงความพงึพอใจในการทาํงานโดยรวมเท่านนัทีอยูใ่น
ระดบัสูง แต่เมือพิจารณารายดา้นกลบัพบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการทาํงาน
ทุกดา้นในระดบัปานกลาง และจากผลการศึกษาไดแ้สดงเห็นว่าความไวว้างใจเป็นปัจจยัสาํคญัต่อ
การบริหาร เนืองจากความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกและมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงาน และความผูกพนัในองคก์าร  ดังนันเมือความไวว้างใจของสถาบนัอุดมศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ยอ่มส่งผลต่อ ความพงึพอใจในการทาํงานและความผูกพนัในองคก์ารรายดา้นของบุคล
การทางการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
  ด้วยเหตุผลและความสําคญัดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะแนวทางการบริหาร
สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาดงันี 

  1. จากผลการศึกษานีแสดงให้เห็นว่า ความไวว้างใจในผูบ้ ังคับบัญชา และความ
ไว้วางใจในองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกและมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางาน 

มหาวทิยาลยั จึงควรเร่งสร้างภาวะผูน้าํและพฒันาคุณลกัษณะทีน่าไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาให้เพิม
สูงขึน โดยเริมจากการสร้างความเชือมนัในพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชาและองค์การทีมีความ
ยตุิธรรม น่าเชือถือ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาํงาน เปิดรับความคิดเห็น 

และปรับปรุงระบบการสังการและการควบคุมในรูปแบบเดิม เป็นการร่วมกนัแสดงทิศทางและ
กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั โดยผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนให้เกิดความน่าไวว้างใจ เช่น 

พฒันาและส่งเสริมความสามารถในการทาํงาน คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงความเมตตากรุณา  และ
ความยุติธรรม  และหากบุคลากรในสังกัดรับรู้ในความสามารถ ความมีเมตตากรุณา ความมี
คุณธรรมจริยธรรมและความยุติธรรมของผู ้บังคับบัญชา จะนํามาซึงความเชือถือ เชือใจ และ
สามารถวางใจในการพึงพาผูบ้งัคบับญัชา ในการให้ความช่วยเหลือ เมือตนอยูใ่นภาวะความเสียง 

และจากผลการศึกษา พบว่า ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา และความไวว้างใจในองค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทาํงาน และในขณะเดียวกัน ความไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความไวว้างใจในองคก์ร Chiaburu and Marinova (2006, 

อา้งถึงใน เฉลิมชยั  กิตติศกัดินาวนิ 2552 : 27)  

  ดงันนั ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรสร้างคุณลกัษณะทีน่าไวว้างใจใหเ้กิดขึนในตนเองซึงจะเป็น
ผลดีต่อความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาและยงัส่งผลดีต่อความไวว้างใจในองคก์ารและนอกจากนี
ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความยติุธรรมในองคก์ารดว้ยเนืองจากเป็นปัจจยัทีมีความสมัพนัธท์างบวกและมี
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อิทธิพลต่อความไวว้างใจในองคก์าร รวมถึงพฒันาการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพิมสูงขึน พร้อมทงั
เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความคิดเห็น รวมถึงร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายไปสู่
ความสาํเร็จร่วมกนั 
  2. ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์การคือ ความไว้วางใจในองค์การ            

ความพึงพอใจในการทาํงาน ด้านสถานะทางอาชีพและความไวว้างในผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยั
ทางออ้มทีส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์ารดว้ย ดงันัน หน่วยงานควรสร้างวฒันธรรมแห่งความ
ไว้วางใจ ( เฉลิมชัย กิตติศักดินาวิน 2552) โดยการส่งเสริมคุณลักษณะทีน่าไวว้างใจใน
ผูบ้งัคบับญัชาในดา้นความสามารถ ความมีเมตตากรุณา การยดึหลกัคุณธรรมและการมีพฤติกรรมที
สามารถพยากรณ์ไดซึ้งจะก่อใหเ้กิดความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชายงิขึน และสร้างความเชือมนักบั
บุคลากรต่อระบบการบริหารและสร้างการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารกบับุคลากรและมีสือสาร
อยา่งเปิดเผยกบับุคลากรใหม้ากยงิขึน พร้อมกบัสนบัสนุนบุคลากรดา้นการปฏิบตัิงานในทุกๆ ดา้น
และใหค้วามห่วงใยต่อบุคลากรในทุกระดบั และชืนชมบุคลากรเมือบุคลากรปฏิบตัิไดส้าํเร็จ รวมถึง
การใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอยูข่องบุคลากร เหล่านียอ่มส่งผลต่อความรู้สึกของบุคลากรในการ
เป็นส่วนหนึงขององค์การและรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวเดียวกัน และการรับรู้ถึงการได้รับ
ความสาํคญัของบุคลากรในทุกระดบั ซึงจะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัในองคก์ารอนัจะนาํมา
ซึงการมีเป้าหมายและค่านิยมเดียวกนักบัองคก์ารเกิดความทุ่มเทในการทาํงานและความเสียสละซึง
จะเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารต่อไป 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
  1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาความไวว้างใจให้ครอบคลุมปัจจยัอืนๆ เช่น การมีส่วน
ร่วมในองคก์าร การเป็นพนักงานทีดี บรรยากาศองคก์าร บทบาทผูน้าํ ความสุขในสถานทีทาํงาน 

และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร  เนืองจากในปัจจุบันปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ารทีเพมิสูงขึน 
  2. ควรศึกษาความไวว้างใจในสถาบนัการศึกษาอืนๆ เช่น สถาบนัการศึกษาของรัฐและ
เอกชนอืนๆ เพอืขยายขอบเขตการศึกษามากยงิขึนเนืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยั
หนึงในการพฒันาประเทศใหมี้เจริญกา้วหนา้ 
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 วทิยานิพนธ์หลกัสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล  

  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549. 
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นิยม  สีสุวรรณ.  “ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล คุณภาพชีวติการทาํงาน และพฤตกิรรมที 
 น่าไวว้างใจของหวัหนา้หอผูป่้วย กบัความยดึมนัผกูพนัต่อองคก์าร ของพยาบาล 

 วชิาชีพ โรงพยาบาลศูนย.์”  วทิยานิพนธม์หาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ (การบริหารการ 

 พยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544. 

นนัทนา  ประกอบกิจ.  “ปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ศึกษากรณีฝ่ายพฒันาชุมชน 

 สาํนกังานเขต สงักดักรุงเทพมหานคร.”  วทิยานิพนธ ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตร  

 มหาบณัฑิต คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2538. 

นฤมล  สุนทรเกส.  “ความสมัพนัธร์ะหวา่งการไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจกบัความไวว้างใจ  

 ในองคก์ารตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลกองทพับก.”   พษิณุโลก :  

 มหาวทิยาลยันเรศวร, 2548. 

นลินี  เนตรยงั.  “ความสมัพนัธร์ะหวา่งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ การมีปฏิสมัพนัธอ์ยา่งยติุธรรม 

 กบัความไวว้างใจในหวัหนา้หอผูป่้ายของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลทวัไป เขต 

 ภาคกลาง.”  หลกัสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการ 

 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 
บณัฑิต  แท่นพทิกัษ.์  “ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้าํ อาํนาจ ความศรัทธา และความพงึ 

 พอใจ  ในงานของครูโรงเรียน มธัยมศึกษา.”  ปริญญานิพนธก์ารศึกษาดุษฎีบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 

ปิยภรณ์  ปัญญาวชิร.  “ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมผูน้าํการเปลียนแปลง การเสริมสร้าง 

 พลงัอาํนาจทางดา้น จิตใจของหวัหนา้หอผูป่้วยกบัความไวว้างใจในหัวหนา้หอผูป่้วย  

 ตามการรับรู้ ของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร.”   วทิยานิพนธ์ 
 พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545. 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์.  จิตวทิยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซท, 2532. 

ปรียาพร  พาสนาวฒิุพงศ.์  “การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพชีวติการทาํงานและความ 

 ผกูพนัทีมีต่อองคก์รของบุคลากรสาํนกังานคลงัจงัหวดั.”  การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตร 

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและเอกชน บณัฑิตวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553. 

ปราโมทย ์ จิตตไ์พโรจน์.  “ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรทางการศึกษาในสาํนกังานเขต 

 พนืทีการศึกษาเขตตรวจราชการที 7 กระทรวงศึกษาธิการ.”  สารนิพนธ์หลกัสูตร 

 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สายาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 
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ประพณิพร  ขจรบุญ.  “การศึกษาพฤติกรรมการทาํงานและความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ 

 ครูสงักดักรุงเทพมหานครทีมีความพงึพอใจในงานและการสนบัสนุนทางสงัคม 

 แตกต่างกนั.”  ปริญญานิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาพฒันาการ บณัฑิต 

 วทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546. 

พสิมยั  สงจนัทร์.  “ความพงึพอใจกบัการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษาขนัพนืฐาน สงักดั 

 สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาชุมพร เขต 2.”  วทิยานิพนธห์ลกัสูตรปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ศิลปากร, 2549. 

พสุ  เดชะรินทร์.  ผูน้าํจะสร้างความไวว้างใจไดอ้ยา่งไร [ออนไลน์].  เขา้ถึงเมือ 10 มกราคม 2555.   

 เขา้ถึงไดจ้าก www.nidambe11.net/ekonomiz/2004q4/article2004nov23p1.htm 

พสิิฐ  พลูสวสัดิ.  “วฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อสถานศึกษาของครูในสงักดัสาํนกังานเขต 

 พนืทีการศึกษานครปฐม.”  วทิยานิพนธ์หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
 การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548. 
ภรณี  กีร์ติบุตร.  การประเมินประสิทธิผลขององคก์าร.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพโ์อเดียนสโตร์, 2529. 

ภทัรพล  กาญจนปาน.  “จริยธรรมในองคก์รทีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานและผล 

 การดาํเนินงานของการประปานครหลวง.”  สารนิพนธห์ลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ 

 มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2552. 

ภิญโญ  เสือพทิกัษ.์  “ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจในการทาํงานกบัความตงัใจลาออกจาก 

 องคก์ารของพนกังานบริหารระดบักลาง ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน). 

 วทิยานิพนธป์ริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (จิตวทิยาอุตสาหกรรม) บณัฑิตวทิยาลยั  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541. 
มะปราง  จนัทร.  “ปัจจยัทีส่งผลต่อความความผกูพนัต่อองคก์ร และแนวโนม้ทีจะทาํงานต่อไปของ 

 พนกังาน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง.”  สารนิพนธห์ลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ 

 มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครนทรวโิรฒ, 2552. 

เมตตา  ทองตาล่วง.  “แบบภาวะผูน้าํของหวัหนา้หอผูป่้วยทีส่งผลต่อระดบัความไวว้างใจของทีม 

 และประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของพยาบาลวชิาชีพ แผนกหอผูป่้ายหนกั โรงพยาบาล 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร.”  วทิยานิพนธห์ลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต (จิตวทิยา 
 อุตสาหกรรมและองคก์าร) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546. 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์. อตัรากาํลงับุคลากร.(ออนไลน)์ เขา้ถึงเมือ              

    8 กนัยายน 2554 เขา้ถึงไดจ้าก http://hr.rmutr.ac.th 

รุจ  เจริญลาภ.  “ความไวว้างใจภายในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทัซีเมนส์ จาํกดั กลุ่มธุรกิจการสือสาร 

 เคลือนที.”  สารนิพนธห์ลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ  

 มหาวทิยาลยัศรีนรินทรวโิรฒ, 2548. 

รุ่งรัตน์  เหล่ารัศมีววิฒัน์.  “ปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานของพนกังานการไฟฟ้า 
 ส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ).”  สารนิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั หลกัสูตรปริญญา 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2552. 
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 : ศึกษาธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่.”  การศึกษาคน้ควา้ดว้ย 

 ตนเอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2539. 

วลัลี  จนัทเรนทร์.  “ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาํนกังานเทคโนโลยกีารศึกษา 
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 บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยันเรศวร, 2553. 

วชิยั  แหวนเพชร.  มนุษยส์มัพนัธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม.  พมิพค์รังที 3.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ ์

 ธรรกมล, 2548.   

วาสนา  ใหม่พมุมา, ภิเษก จนัทร์เอียม และ อรสา  โกศลานนัทกุล.  “การศึกษาความพงึพอใจใน 

 การปฏิบติังานของขา้ราชการครูผูส้อนในสงักดัสาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาสระแกว้.” 
 วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 2, 3 

 (ตุลาคม 2551-มกราคม 2552) : 147-169. 
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วรชิต  พนัธุแ์สง.  “ปัจจยัภาวะผูน้าํทีส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบั  

 บญัชา.”  วทิยานิพนธห์ลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 

 การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั สถาบนัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2552. 

วรัิช  วรัิชนิภาวรรณ.  “วิเคราะห์ลกัษณะอุปนิสยัของขา้ราชการไทยทีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา 
 ประเทศและการปฏิรูประบบราชการ.”  บทความ เผยแพร่โดย สถาบนัพฒันาบุคลากร 

 ทอ้งถิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน, ม.ป.ป. 

ศุภิสรา  แพงทอง.  “ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของอาจารยว์ทิยาลยัวชิาชีพในจงัหวดั 
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ศิริรัตน์  วนาโรจน์.  “ความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั พรอพเพอร์ตี แคร์เซอร์วสิ 
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แบบประเมิน 
เรือง :    ความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา  ความไว้วางใจในองค์การ  ความพึงพอใจในการทาํงาน และความผูกพัน ในองค์การ
ของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
คาํชีแจง 1.แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี 
ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบประเมิน 
ตอนที 2  ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
ตอนที 3  ความไวว้างใจในองคก์ารของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
ตอนที 4  ความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
ตอนที 5  ความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
   2.ขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินทุกส่วนทุกข้อตามความเป็นจริง 
………………………………………………………………………………………… 
ตอนท ี1  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
คาํชีแจง :  โปรดทาํเครืองหมาย    ลงใน ( ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่าน 
                                                                                                                                                                   
1.  เพศ                                                                                            
     (     ) 1. หญิง   (     )  2. ชาย           
2. อายขุองท่าน…………..…….ปี 
3. สายงาน 

(     )  1. สายวิชาการ  (    )  2. สายสนบัสนุน 
4. จาํนวนปีทีทาํงานอยูใ่นมหาวทิยาลยัแห่งนี…………..…….ปี  
5. สงักดัพนืที 
  (     )  1. ศาลายา   (    )  2. บพติรพมุิข จกัรวรรดิ 
  (     )  3. เพาะช่าง  (     )  4. วงัไกลกงัวล 
6. . ระดบัการศึกษา 
  (     )  1. ตาํกวา่ปริญญาตรี (     )  2. ปริญญาตรี 
  (     )  3. ปริญญาโท  (     )  4. ปริญญาเอก 
7.อตัราเงินเดือนของท่าน 
                           (     )  1. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท (     )  2. 10,000 – 19,999 บาท 
  (     )  3. 20,000 – 29,999 บาท (     )  4. 30,000 – 39,999 บาท 

(     )  3. 40,000 – 49,999 บาท (     )  4. ตงัแต่ 50,000  บาทขึนไป 
8.ระดบัตาํแหน่ง 
               (    ) 1. ผูบ้ริหารระดบัสูง               (     ) 2.คณบดี,ผอ.สถาบนั,สาํนกั,กอง 
  (    ) 3. รองคณบดี,สถาบนั,สาํนกั  (     ) 4.หวัหน้าสาขา,หวัหนา้งาน 
               (    ) 5. บุคลากร                             (     ) 6. อืน ๆ โปรดระบุ.................................. 
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ตอนที 2 แบบประเมิน ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
คาํชีแจง : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปนีแต่ละขอ้ความอยา่งละเอียด วา่ความเห็นของท่านอยูใ่นระดบัใดแลว้ทาํ
เครืองหมาย   ลงในช่องระดบัทีตรงกบัความเป็นจริง       

ความไวว้างใจในผูบ้งัคบับญัชา 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

1 ขา้พเจา้มักจะรายงานเกียวกับความผิดพลาดในงานของ
ขา้พเจา้ ต่อผูบ้งัคบับญัชาแมจ้ะถูกตาํหนิก็ตาม 

       

2 ขา้พเจา้มกัจะแสดงความคิดเห็นในงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 
แมว้า่ความคิดเห็นของขา้พเจา้จะไม่ไดรั้บการพจิารณาก็ตาม 

       

3 ถ้าผู ้บังคับบัญชาให้ข้าพเจ้ารายงานสาเหตุของปัญหาที
เกิดขึนขา้พเจา้ยนิดีทีจะอธิบายตามความเป็นจริงแมว้่าจะถูก
ตาํหนิจากบุคคลอืน 

       

4 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรจะปฏิบัติต่อผูบ้ ังคับบัญชาด้วยความ
ซือสตัย ์

       

5 ขา้พเจ้ารู้สึกว่าสามารถพึงพาผูบ้ ังคับบัญชาได้เมืออยู่ใน
สถานการณ์ทีคบัขนั 
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ตอนที 3 แบบประเมิน ความไวว้างใจในองคก์ารของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
คาํชีแจง : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปนีแต่ละขอ้ความอยา่งละเอียด วา่ความเห็นของท่านอยูใ่นระดบัใดแลว้ทาํ
เครืองหมาย   ลงในช่องระดบัทีตรงกบัความเป็นจริง       

   ความไวว้างใจในในองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

1 องคก์ารนีมีกลยทุธแ์ละวสิยัทศัน์ทีดีเยยีม        

2 องคก์ารนีไม่ไดค้ิดเพอืประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึง 
แต่ใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทุกคนทวัทงัองคก์าร 

       

3 องคก์ารนีใหค้วามสนใจต่อความคิดเห็นของขา้พเจา้อยา่ง
เท่าเทียมและใหเ้กียรติเหมือนบุคลากรคนอืนๆ 

       

4 องคก์ารนี บุคลากรเตม็ใจทีจะรับความเสียงต่อความ
ผดิพลาดทีอาจจะเกิดขึนจากการปฏิบติังานเพอืการเติบโต
ขององคก์าร 

       

5 องค์การนีบรรจุพนักงานทีมีความสามารถเหมาะสมกับ
ตาํแหน่งงาน 

       

6 องคก์ารนีห่วงอาทรต่อสวสัดิการของพวกเราอยา่งมาก        

7 ขา้พเจา้เชือวา่ องคก์ารนีจะทาํสิงทีดีทีสุดเพอือนาคตทีดีของ
บุคลากรทุกคน 

       

8 พวกเรารู้สึกมนัใจอยา่งมากในการพฒันาทกัษะทีไดรั้บจาก
การทาํงานในองคก์ารนี 

       

9 องคก์ารนีบุคลากรทุกคนจะพูดแต่ความจริงแมว้่าจะเป็นสิง
ทีไม่น่ายนิดี 

       

10 ขา้พเจา้เชือมันต่อสมรรถนะขององค์การนีในการบรรลุ
เป้าหมาย 

       

11 ขา้พเจา้เชือวา่กระบวนการต่างๆในองคก์ารนีมีคุณภาพดี        

12 ระบบขอ้มูลขององคก์ารนีสนบัสนุนต่อการปฏิบติังานเป็น
อยา่งดี 

       

13 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารนีสนับสนุน
ต่อการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

       

14 โดยภาพรวมแลว้องคก์ารแห่งนีมีระดบัความไวว้างใจสูง        
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ตอนที 4  แบบประเมิน ความพงึพอใจในการทาํงานของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
คาํชีแจง : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปนีแต่ละขอ้ความอยา่งละเอียด วา่ความเห็นของท่านอยูใ่นระดบัใดแลว้ทาํ
เครืองหมาย   ลงในช่องระดบัทีตรงกบัความเป็นจริง    

ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

 ด้านความสําเร็จของงาน        

1. จากการทาํงานทีผา่นมา ขา้พเจา้คิดวา่ ขา้พเจา้ประสบ
ความสาํเร็จในการทาํงานเป็นอยา่งดี 

       

2. งานของขา้พเจา้มีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ        

3. ขา้พเจา้สามารถปฏิบตัิงานทีรับผดิชอบใหเ้กิดผลสมัฤทธิทีดี
ขึนไดต้ามลาํดบั 

       

4. ขา้พเจา้พอใจและภูมิใจกบัความสาํเร็จจากผลงานทีขา้พเจา้
ไดป้ฏิบตัิดว้ยตนเอง 

       

5. ขา้พเจา้ไดใ้ชค้วามรู้จากการศึกษา อบรม มาแกปั้ญหาในการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งดี 

       

 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ        

6. ผู ้บังคับบัญชาให้การยอมรับในผลการปฏิบัติงานของ
ขา้พเจา้ 

       

7. ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงาน มกัขอความคิดเห็นในการ
ปฏิบตัิงานจากขา้พเจา้ 

       

8. ขา้พเจา้มีโอกาสทีจะเสนอผลงานของขา้พเจา้ในทีประชุม
และไดรั้บการเผยแพร่ใหผู้อื้นไดท้ราบ 

       

 ด้านลักษณะงาน        

9. ขา้พเจา้เชือว่างานทีขา้พเจา้ปฏิบติัเป็นงานทีทา้ทายและได้
ใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ที 

       

10. ขา้พเจา้มีเสรีภาพในการใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเต็มทีใน
การปฏิบตัิงานทีขา้พเจา้รับผดิชอบ 

       

11. ขา้พเจา้คิดว่าลักษณะงานในหน้าทีนีมีความเหมาะสมกับ
ขา้พเจา้ในดา้นความรู้ความสามารถ 
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ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

 ด้านความรับผิดชอบ        

12. ขา้พเจา้พอใจกบัความรับผดิชอบทีขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมาย
ในการปฏิบตัิงาน 

       

13. ขา้พเจา้มีเสรีภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าทีให้ประสบ
ผลสาํเร็จ 

       

14. ขา้พเจา้มีสิทธิในการบริหารกิจกรรมตามหน้าทีงานตนเอง
ตามความรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที 

       

 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน        

15. องคก์ารเปิดโอกาสให้ขา้พเจา้ไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัที
สูงขึน 

       

16. องค์การของขา้พเจา้จดัให้มีการอบรม สัมมนาเพือเพิมพูน
ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งสมาํเสมอและ เหมาะสม 

       

17. ขา้พเจา้ได้รับโอกาสเพิมความรับผิดชอบงานในตาํแหน่ง
งานทีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนัและมีความกา้วหน้าในตาํแหน่ง
งานมากขึนเรือยๆ 

       

18. หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าสนับสนุนให้ข้าพเจ้าไป
เพมิพนูความรู้อยา่งสมาํเสมอ 

       

 ด้านสถานะทางอาชีพ        

19. ขา้พเจา้มีความภูมิใจทีจะบอกกบัคนอืนวา่ขา้พเจา้ปฏิบตัิงาน
ทีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

       

20. ข้าพเจ้าคิดว่าอาชีพทีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีเกียรติและ
ศกัดิศรีและไดรั้บการยกยอ่งจากคนทวัไป 

       

21. ตาํแหน่งในปัจจุบนัของขา้พเจา้เหมาะสมและเป็นทียอมรับ
ของสงัคม 
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ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

 ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน        

22 
 

ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานของขา้พเจา้ทาํงานร่วมกนั
เป็นอยา่งดี 

       

23 ขา้พเจา้ได้รับความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือน
ร่วมงาน  เมือข้าพเจ้าประสบปัญหาในการปฏิบัติงานที
ขา้พเจา้รับผดิชอบ 

       

24 
 

ผูบ้งัคบับญัชาและเพอืนร่วมงานมีส่วนช่วยให้งานทีขา้พเจา้
รับผดิชอบอยูป่ระสบความสาํเร็จ 

       

25 
 

ขา้พเจ้าพอใจในความสามารถ การปฏิบตัิงานและความ
รับผดิชอบในหนา้ทีของเพอืนร่วมงาน 

       

 ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ        

26 
 

การกําหนดนโยบายและขอบเขตการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานขา้พเจา้มีความชดัเจน 

       

27 
 

ผูบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงานให้โอกาสขา้พเจา้ในการ
ปรึกษาหารือเกียวกบัการปฏิบติังานของขา้พเจา้เสมอๆ 

       

28 
 

แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานข้าพเจ้ามีความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 

       

 ด้านสภาพการทํางาน        

29. ขา้พเจา้พอใจกับเครืองมือ เครืองใช้ในการปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ 

       

30. สถานทีทาํงานของขา้พเจา้มีความเหมาะสม และกระตุน้ให้
ขา้พเจา้ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

       

31. กฏ ระเบียบของหน่วยงานขา้พเจา้เอือต่อการปฏิบติังานของ
ขา้พเจา้ 

       

 
 
 
 

สําหรับ
ผู้วจิัย 
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ความพงึพอใจในการทาํงาน 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

 ด้านการปกครองบังคบับัญชา        

32. ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้มีลกัษณะเป็นผูน้าํและมี
ความสามารถทางการบริหาร 

       

33. ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้มีความเห็นอกเห็นใจและเขา้ใจ
สภาพปัญหาในการปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ 

       

34. ผูบ้ ังคับบัญชาของข้าพเจ้าสามารถให้คาํแนะนําในการ
ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

       

35. ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้มกัเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ไดมี้ส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิด เห็นในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ที 

       

36. ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้ตัดสินใจในการมอบหมายงาน
อยา่งยติุธรรม 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับ
ผู้วจิัย 
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ตอนที 5  แบบประเมิน ความผกูพนัในองคก์ารของบุคลากรในมหาวทิยาลยั 
คาํชีแจง : โปรดพจิารณาขอ้ความต่อไปนีแต่ละขอ้ความอยา่งละเอียด วา่ความเห็นของท่านอยูใ่นระดบัใดแลว้ทาํ
เครืองหมาย   ลงในช่องระดบัทีตรงกบัความเป็นจริง          

ความผกูพนัในองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

 ด้านความรู้สึก        

1. ขา้พเจา้พอใจมากทีจะใชชี้วติการทาํงานทีองคก์ารนี
ตลอดไป 

       

2. ข้าพเจ้าชอบพูดถึงองค์ก ารของข้าพเจ้าในด้านดีกับ
บุคคลภายนอก 

       

3. ขา้พเจา้รู้สึกอย่างแทจ้ริงว่า ปัญหาต่างๆขององค์การ คือ
ปัญหาของขา้พเจา้ดว้ย 

       

4. ขา้พเจา้คิดวา่ ขา้พเจา้คงมีความผูกพนัต่อองคก์ารอืนไดม้าก
เท่าๆกบัองคก์ารนี 

       

5. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า “ไม่เป็นส่วนหนึงในครอบครัว”   
ขององคก์ารนี 

       

6. ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่ “ไม่ผกูพนัทางจิตใจ” กบัองคก์ารนี        

7. องคก์ารทีขา้พเจา้เป็นสมาชิกอยูมี่ความหมายทาง จิตใจกับ
ขา้พเจา้อยา่งมาก 

       

8. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกวา่เป็นส่วนหนึงขององคก์ารนีเท่าไหร่นกั        

 ด้านการเล็งเห็นผลประโยชน์        

9. ขา้พเจา้ไม่กลวัวา่จะเกิดอะไรขึน หากขา้พเจา้ลาออกจากงาน
โดยที ยงัไม่มีงานอืนรองรับอยู ่

       

10. ถึงแม้ว่าขา้พเจา้ประสงค์จะลาออกมากเพียงใดก็ตาม แต่
ในทางปฏิบติัแลว้ก็เป็นสิงทียากทีจะเป็นจริงได ้

       

11. หลายสิงหลายอยา่งในชีวติขา้พเจา้คงจะยุง่เหยงิ หากขา้พเจา้
ตดัสินใจลาออกในตอนนี 

       

12. 
 

ขา้พเจา้รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียอยา่งใหญ่หลวง หากขา้พเจา้
ลาออกจากองคก์ารในตอนนี 

       

13. ข้าพเจ้ายงัทาํงานอยู่ในองค์การนี เนืองจากความจาํเป็น
พอๆกนักบัความตอ้งการของขา้พเจา้ 

       

สําหรับ
ผู้วจิัย 
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ความผกูพนัในองคก์าร 

ระดบัความคิดเห็น 
ใช่แน่นอน                            ไม่ใช่แน่นอน 

 
7 6 5 4 3 2 1 

14. ขา้พเจา้รู้สึกว่ามีทางเลือกน้อยเกินไป หากคิดลาออกจาก
องคก์ารนี 

       

15. สิงสาํคญัอยา่งหนึงทีเกิดขึน หากลาออกจากองคก์ารนี คือ
งานใหม่ทีหายากนนัเอง 

       

16. ถา้ขา้พเจา้ลาออก ขา้พเจา้จะตอ้งเสียสละหลายสิงหลายอยา่ง 
ซึงองคก์ารอืนอาจจะใหข้า้พเจา้ไดไ้ม่มากเท่านี 

       

 ด้านบรรทัดฐาน        

17. ขา้พเจา้คิดวา่คนสมยันีเปลียนงานบ่อยเกินไป        

18. ขา้พเจา้คิดวา่คนเราไม่จาํเป็นตอ้งจงรักภกัดีกบัองคก์ารของ
ตนตลอดไป 

       

19. การยา้ยจากองคก์ารหนึงไปอีกองคก์ารหนึงไม่ใช่เรืองไม่มี
จรรยาบรรณเลยตามความคิดของขา้พเจา้ 

       

20. ขา้พเจา้เชือมนัว่าความจงรักภกัดีเป็นสิงสําคญั ดังนันด้วย
จิตสาํนึก ขา้พเจา้จึงอยูป่ฏิบติังานกบัองคก์ารนีต่อไป 

       

21. ขา้พเจา้จะรู้สึกวา่ตวัเองทาํไม่ถูกนกัทีจะลาออกจากองคก์าร
นี ถา้หากไดรั้บขอ้เสนองานใหม่ทีดีกวา่เดิม 

       

22. ข้าพเจ้ามีความเชือมันในคุณค่าของความจงรักภักดีต่อ
องคก์ารใดองคก์ารหนึงเพยีงแห่งเดียว 

       

23. ขา้พเจ้าเชือว่า ผูอ้ยู่ปฏิบัติงานกับองค์การเพียงแห่งเดียว
ตลอดชีวิตการทาํงานของเขา  จะมีโอกาสต่างๆในชีวิต   
ทีดีขึน 

       

24. 
 

ขา้พเจา้คิดว่าการเป็น “คนขององค์การ” ไม่มีความหมาย
สาํหรับขา้พเจา้ 
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