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อนุเคราะหในการใหคําแนะนําปรึกษา  ใหความรู  แนวคิด  ขอคิดเห็น  ตลอดจนการใหการ
ตรวจทานแกไขเปนอยางดียิ่งจนการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  อาจารยประพล  เปรมทองสุข  ที่ใหความชวยเหลือ
และการใหคําแนะนําที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยในครั้งนี้

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  และครอบครัว  ที่ไดอบรมสั่งสอนผูวิจัย
ใหเปนคนดี  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  มีคุณธรรม  และมอบโอกาสในการศึกษา  ซึ่งกอใหเกิดวิชา
ความรูติดตัวมาจนถึงปจจุบัน  รวมทั้งเพื่อนๆ  ที่คอยใหความชวยเหลืออยูเสมอตลอดระยะเวลาใน
การทําการศึกษาครั้งนี้  

คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปน
เครื่องบูชาพระคุณของบิดา  มารดา  ญาติพี่นองทุกคน  บูรพคณาจารยทุกทาน  ที่ดูแลเอาใจใสและ
คอยใหกําลังใจตลอดมา  จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  
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บทที่  1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ฟฟฟฟฟฟฟฟการวิจัยครั้งนี้ ในเรื่องการศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยในการทํางานกับความ
ผูกพันของบุคลากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งจะทําใหทราบวาปจจัย
อะไรบางที่มีผลตอความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และระดับความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับใด ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนในการวางแผน และการปรับปรุง
การบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอองคกร เพื่อใหบุคลากรทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ใหกับ
องคกร รวมทั้งมหาวิทยาลัยก็สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป และยัง
สามารถนําไปใชกับองคกรอื่นๆได ทั้งภาครัฐและเอกชน

องคการเปนกลุมคนตั้งแต  2  คนขึ้นไป มารวมกันดําเนินการใดๆ  ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดตั้งขึ้นเปนหนวยงานที่มีระบบ  มีสาย
บังคับบัญชาที่แนนอน  มีการแบงงาน  มีการประสานงานและรวมมือกันทํา  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงครวมกันขององคการ(ศิริพร  พงศศรีวิโรจน  2543  :  5)  ดังนั้นการที่องคการจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้น  จะตองอาศัยหลายๆ ปจจัยเขาดวยกัน ไมวาจะเปน การมีวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ชัดเจน มีการทํางานที่เปนระบบ และอื่นๆ นอกจากนี้ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่
ชวยสงเสริมใหองคการประสบความสําเร็จ คือ  บุคลากรหรือพนักงาน นั่นเอง

ซึ่งบุคลากรหรือพนักงานในองคการนั้นจะเปนตัวบงชี้ที่สําคัญวาองคการจะประสบ
ความสําเร็จหรือจะลมเหลวเพียงใด  ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานจึงตองมีกระบวนการ
คัดเลือกที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอ  หากทางองคการไดบุคลากรที่มีความรูความ 
สามารถ เหมาะสมกับงานที่ไดรับหมอบหมาย  ผลงานที่ออกมานั้นก็ยอมมีประสิทธิภาพตามไป
ดวย  ปจจัยที่สําคัญหนึ่งที่สงผลตอบุคลากรหรือพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุด  คือ  ความผูกพันตอองคการของบุคลากรหรือพนักงาน  ซึ่งความผูกพันตอองคการเปนความ
เต็มใจของบุคคลที่ยินดีจะทุมเทกําลังกาย  กําลังใจ  เพื่อทํางานใหกับองคการและมีความจงรักภักดี
ตอองคการ  การขาดความผูกพันตอองคการของพนักงาน ทําใหเกิดปญหา
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 ดานตางๆ ขึ้นได  และยังสงผลตอการใหบริการที่ไมดีอีกดวย (โสภา  ทรัพยมากอุดม  2533, อาง
จาก  Shervin 1981  :  5) มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากร เปดสอนวิชา
จิตรกรรมและประติมากรรมใหแกขาราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี  (เดิมชื่อ Corrado Feroci)  ชาวอิตาเลียนซึ่งเดินทางมารับ
ราชการในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เปนผูกอตั้ง
โรงเรียนแหงนี้ขึ้น  และไดเจริญเติบโตเปนลําดับเรื่อยมา จนกระทั่งไดรับการยกฐานะขึ้นเปน  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2486  คณะจิตรกรรมและประติมากรรม  ไดรับ
การจัดตั้งขึ้นเปนคณะวิชาแรก (ปจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ)  ในป  พ.ศ.  
2498 จัดตั้งคณะสถาปตยกรรมไทย (ซึ่งตอมาไดปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเปนคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร)  และคณะโบราณคดี  หลังจากนั้นไดจัดตั้งคณะมัณฑนศิลปขึ้นในปตอมา
          ป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะเปดคณะวิชาและสาขาวิชาที่  
หลากหลายขึ้น แตเนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังทาพระคับแคบมาก  ไมสามารถจะขยายพื้นที่ออกไป
ได  จึงไดขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  โดยจัดตั้งคณะอักษร
ศาสตร  พ.ศ.  2511  คณะศึกษาศาสตร  พ.ศ.  2513  และคณะวิทยาศาสตร  พ.ศ.  2515  ตามลําดับ  
หลังจากนั้น จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2529 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และ
จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตรขึ้น เมื่อ พ.ศ.2542 เพื่อใหเปน มหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ ทางดาน
ศิลปะมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแหงใหม ที่
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาไปสูภูมิภาค ใชชื่อวา “วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร”ี จัดตั้ง
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในป พ.ศ. 2544 คณะวิทยาการจัดการ ในป พ.ศ. 2545 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในป พ.ศ. 2546 และวิทยาลัยนานาชาติ ในป พ.ศ. 2546
         มหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายงานในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2515 โดยการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการ  

สําหรับประวัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปตั้ง
วิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยูบนเลขที่1 หมูที3่ 
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีกกมีพื้นที่กก621กกไรกกเริ่มกอสรางเมื่อป
พุทธศักราชกก2540 
           ที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ แหงนี้มีความเหมาะสมทั้งทางภูมิศาสตร และศักยภาพของ
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สภาพแวดลอมทางกายภาพ ทําใหประหยัดคาใชจายในการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ดิน 
ตลอดจนระบบโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ เพราะอยูติดถนนใหญ
เสนทางสําคัญจากกรุงเทพฯ มุงสูภาคใต ในพื้นที่มีบึงน้ําจืดขนาดใหญ อุดมดวยพันธุไมนานา
พรรณ พื้นที่โดยรอบขางเคียง มีโรงเรียนวิทยาลัย เกษตรกรรมและเทคโนโลยีกรมปศุสัตวฯลฯ
           อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรี ยังเปนศูนยกลางบริเวณภาคกลางตอนลางที่ติดตอกับภาคใต
ตอนบน เปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมมีสถาปตยกรรมเกาแกที่
ทรงคุณคาหลายแหง ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่สอดคลองกับเปาหมายในการเปด
บริการทางการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ขึ้นใหม ซึ่งมีหลักการที่สืบเนื่องมาจากสาขาวิชาตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยมีการเปดดําเนินการมาแลว สามารถรวมเปดสอนเปนวิชาศึกษาทั่วไปได สรางความ
พรอมให สาขาวิชาที่จะเปดขึ้นใหม เจริญพัฒนาไดอยางรวดเร็วการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
ณ วิทยาเขตแหงนี้ใชรูปแบบผสมผสาน ระหวางวิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม 
คือมีทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ โดยใชระบบสารสนเทศ
เขามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมดานอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
รวมทั้งเปนศูนยกลางการให บริการทางวิชาการ แกสังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาตางๆ 
โดยจะใหบริการ  ในเขตพื้นที่  9  จังหวัด คือ

1.  จังหวัดเพชรบุรี
2.  จังหวัดราชบุรี
3.  จังหวัดนครปฐม
4.  จังหวัดสุพรรณบุรี
5.  จังหวัดกาญจนบุรี
6.   จังหวัดประจวบคีรีขันธ
7.  จังหวัดสมุทรสงคราม
8.   จังหวัดสมุทรสาคร
9.   จังหวัดชุมพร
สําหรับการดําเนินธุรกิจทางดานการศึกษา  สําหรับปจจุบันในระดับมหาวิทยาลัยมี

การแขงขันกันคอนขางสูง เนื่องจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ตองการหันมาเอาใจใสในเรื่อง
การศึกษาของประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้น  จึงทําใหมีมหาวิทยาลัยเปดใหมตั้งขึ้นมาอยูเรื่อยๆ  สวน
มหาวิทยาลัยเดิมที่กอตั้งขึ้นกอนก็จําเปนที่จะตองมีการพัฒนา  ควบคุมองคการของตนเองใหมี
คุณภาพและทันสมัยอยูตลอดเวลา  เพื่อทําใหองคการของตนสามารถที่จะอยูในธุรกิจดานนี้ตอไป
ได  และเพื่อความเจริญรุดหนาขององคการ  ซึ่งเบญจพร  ทิพยกุล  (2539)  ไดศึกษาความผูกพันตอ
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องคการของเจาหนาที่สภากาชาดไทย  พบวา  เจาหนาที่สภากาชาดไทยมีความผูกพันตอองคการใน
ระดับปานกลางและความสัมพันธของตัวแปรลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการ ยกเวน  เพศและระดับการศึกษา  ไมพบวามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
สวนตัวแปรลักษณะงานและตัวแปรประสบการณในงานมีความสัมพันธทางบวก กับความผูกพัน
ตอองคการ  สําหรับพินิจ  พวงดอก  (2541  :  47)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคการของขาราชการกรมสื่อสารทหารอากาศ  พบวา  ปจจัยสวนบุคคล  ไมมีผลตอความผูกพัน
ตอองคการ  สวนปจจัยทางดานอื่นๆ  ไดแก  โอกาสความกาวหนาในงานที่ทํา  การมีสวนรวมใน
การทํางาน  การเห็นความสําคัญของงาน  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมี
ผลตอความผูกพันภายในองคการ  และพบวา  ขาราชการกรมสื่อสารทหารอากาศมีความผูกพันตอ
องคการในระดับสูง  

จากปญหาดานทรัพยากรบุคคลและความสําคัญของพนักงานในองคการ  ทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึง  ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันภายในองคการของบุคลากร  
โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทําในกลุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  ซึ่งผูวิจัยเห็นวา  ผลที่ไดรับจากการทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอองคการ
เปนอยางมาก  เนื่องจากทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันภายในตอองคการ  เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอไปในเรื่องของการวางแผน และการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคายิ่ง
ตอองคการใหมีความตั้งใจ  ทุมเททั้งแรงกายและแรงใจในการทํางาน  รวมทั้งองคการก็ยังสามารถ
นําผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มาปรับใชเพื่อการรักษาบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถในอยูกับ
องคการตลอดไปได

วัตถุประสงค
ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว  ดังนี้

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลโดยรวมของกลุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  และปจจัย
ดานประสบการณในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันภายในองคการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

3. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรกก
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรภายในมหา 

วิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบดวยปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัย
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน โดยการศึกษาเฉพาะพนักงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ประชากรที่ศึกษากลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของมหาวิทยา
ลันศิลปากรวิทยาเขตสาสนเทศเพชรบุรี โดยใชแบบสอบถามมีระยะเวลา โดยเริ่มตั้งแต
ตัวแปรที่ศึกษา

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
1.  ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้
      1.1  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก

1.1.1 เพศ
1.1.2 ตําแหนงงาน
1.1.3 สถานภาพสมรส
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.5 อายุงาน
1.1.6 รายได

1.2  ปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ไดแก
1.2.1 โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน
1.2.2 ความอิสระในการทํางาน
1.2.3 ความหลากหลายของงาน
1.2.4 ความมั่นคงในงาน

1.3  ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน ไดแก
1.3.1 ความสําคัญของตนตอองคกร
1.3.2 ความพึ่งพิงไดขององคกร
1.3.3 การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
1.3.4 ระบบพิจารณาความดีความชอบ
1.3.5 ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง
1.3.6 ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร



6

2. ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันกับองคกร
กรอบแนวคิดในการวิจัย

                       ตัวแปรอิสระ                                                                                       ตัวแปรตาม                                  

1.ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 
 เพศ
 ตําแหนงงาน
 สถานภาพสมรส
 ระดับการศึกษา
 อายุงาน
 รายได

2.ปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ไดแก
 โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน
 ความอิสระในการทํางาน
 ความหลากหลายของงาน
 ความมั่นคงในงาน

3 ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน ไดแก
 ความสําคัญของตนตอองค
 การความพึ่งพิงไดขององคกร
 การยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร
 ระบบพิจารณาความดีความชอบ
 ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง
 ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร

ความผูกพัน

ภายในองคกร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ทําใหทราบปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สมมติฐานงานวิจัย
1. บุคลากรที่มีเพศที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
2. บุคลากรที่มีตําแหนงงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
3. บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
4. บุคลากรที่มีการศึกษาที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
5. บุคลากรที่มีอายุงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
6. บุคลากรที่มีรายไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
7. บุคลากรที่มีความกาวหนาในหนาที่การงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่

แตกตางกัน
8. บุคลากรที่มีความเปนอิสระในการทํางานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่

แตกตางกัน
9. บุคลากรที่มีความหลากหลายของงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่

แตกตางกัน
10. บุคลากรที่มีความมั่นคงในงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
11. บุคลากรที่มีความสําคัญของตนตอองคกรที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่

แตกตางกัน
12. บุคลากรที่มีความพึ่งพิงไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
13. บุคลากรที่มีการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรที่ตางกันมีความผูกพัน

ภายในองคกรที่แตกตางกัน
14. บุคลากรที่มีระบบพิจารณาความดีความชอบที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกร

ที่แตกตางกัน
15. บุคลากรที่มีความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียงที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกร

ที่แตกตางกัน
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16. บุคลากรที่มีทัศนะคติตอเพื่อนรวมงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่
แตกตางกัน

17. ระดับความผูกพันภายในองคกรของบุคลากร มหาวิทยาลัย  วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

นิยามศัพทเฉพาะ
กกกกกกกกในการวิจัยไดนิยามศัพทที่ใชเปนตัวแปรในการวิจัย เพื่อความเขาใจรวมกันดังนี้

1. บุคลากร  หมายถึง  ตําแหนงเจาหนาที่ผูปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
เชน  ในการบรรจุแตงตั้ง  เลื่อนขั้น  เลื่อนเงินเดือน  เปนตน

2. ลักษณะสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะที่ทําใหบุคคลแตละบุคคลแตกตางกัน ไดแก 
เพศ ตําแหนงงาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได

3. ความกาวหนาในหนาที่การงาน หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสในการพัฒนางานที่
ไดรับมอบหมายอยู

4. ความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง บุคคลมีโอกาสที่จะตัดสินใจไดในงานสวนที่
ไดรับมอบหมาย

5. ระบบพิจารณาความดีความชอบ หมายถึง หลักเกณฑในการใหความดีความชอบที่
ตองมีความยุติธรรม แกทุก  ๆ  ฝายงาน

6. ตําแหนงงาน  หมายถึง  ระยะเวลาเริ่มตั้งแตบรรจุเปนพนักงานในองคการ
7. รายได  หมายถึง  คาตอบแทนการทํางานในรูปของเงินเดือน  หรือคาจาง  ซึ่ง

องคการจายใหกับผูตอบแบบสอบถาม  ณ  เวลาปจจุบัน
8. ความมั่นคงในการทํางาน  หมายถึง  ความรูสึกเชื่อมั่นในงานที่ตนเองทํา  สามารถ

ยึดเปนหลักในการดํารงชีวิต  ไมถูกไลออกจนกวาจะเกษียณ  ตาย    ลาออกเอง
9. ความพึ่งพิงไดขององคการ  หมายถึง  ความสามารถขององคการในการใหปจจัย

สนับสนุนอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน  เชน  เงินเดือน  คาจาง  สวัสดิการ  
10. การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  หมายถึง  ความเชื่อมั่นและการ

ยอมรับในเปาหมายขององคการ รวมทั้งความเชื่อและการยอมรับคานิยมของ
ตนเองวาสอดคลองกับองคการ  การแสดงออกถึงการยอมรับในนโยบาย  
เปาหมาย  และการบริหารงานขององคการ  ซึ่งสามารถสรางความพึงพอใจและ
ชักชวนใหบุคคลอื่นตองการรวมงานกับองคการได
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูทําการวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ความหมายและความสําคัญของความผูกพันตอองคกร
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในตางประเทศและในประเทศ

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟฟฟฟฟฟฟฟมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวง 
มหา วิทยาลัย เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากรก กเปดสอนวิชาจิตรกรรมและ
ประติมา กรรมใหแกขาราชและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน ศาสตราจารยศิลป พีระ
ศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศ ไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เปนผูกอตั้งโรงเรียน แหงนี้ขึ้น และได
เจริญเติบโตเปนลําดับเรื่อยมา จนกระทั่งไดรับการยกฐานะขึ้นเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนคณะวิชาแรก 
(ปจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) ในป พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปตยกรรม
ไทย (ซึ่งตอมาไดปรับหลักสูตรและเปลี่ยน ชื่อเปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร) และคณะโบราณคดี
หลังจากนั้นไดจัดตั้งคณะมัณฑนศิลปขึ้นในปตอมา
         ป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะเปดคณะวิชาและสาขาวิชาที่ 
หลากหลายขึ้น แตเนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังทาพระคับแคบมาก ไมสามารถจะขยายพื้นที่ออกไป
ได จึงไดขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษร
ศาสตร พ.ศ. 2511 คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2513 และคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2515 ตามลําดับ 
หลังจากนั้น จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร พ.ศ.2529 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535  และจัดตั้ง
คณะดุริยางคศาสตรขึ้น
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เมื่อกกพ.ศ. 2542 เพื่อใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ ทางดานศิลปะมากยิ่งขึ้น
ฟฟฟฟฟฟฟฟพ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแหงใหม ที่
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาไปสูภูมิภาค ใชชื่อวา "วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี" จัดตั้งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในป พ.ศ. 2544 คณะ
วิทยาการจัดการ ในป พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในป พ.ศ. 2546 และ
วิทยาลัยนานาชาติในปกกพ.ศ.วว2546ก มหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายงานในระดับบัณฑิต ศึกษา 
พ.ศ. 2515 โดยการจัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการ

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึง

ขยายเขตการศึกษาไปตั้งวิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ตั้งอยูบนเลขที่1 หมูที่3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ 621 ไร เริ่มกอสราง
เมื่อปพุทธศักราชกก2540 
           ที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ แหงนี้มีความเหมาะสมทั้งทางภูมิศาสตร และศักยภาพของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพทําใหประหยัดคาใชจายในการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ดิน 
ตลอดจนระบบโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะอยูติดถนนใหญ 
เสนทางสําคัญจากกรุงเทพฯ มุงสูภาคใต ในพื้นที่มีบึงน้ําจืดขนาดใหญ อุดมดวยพันธุไมนานา
พรรณ พื้นที่โดยรอบขางเคียง มีโรงเรียนวิทยาลัย เกษตรกรรมและเทคโนโลยีกรมปศุสัตวหหฯลฯ 
           อีกทั้งจังหวัดเพชรบุรี ยังเปนศูนยกลางบริเวณภาคกลางตอนลางที่ติดตอกับภาคใต
ตอนบน เปนจังหวัดที่มี ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมมีสถาปตยกรรมเกาแกที่
ทรงคุณคาหลายแหง ชีวิตความเปน อยูของ ประชาชนในพื้นที่ สอดคลองกับเปาหมายในการเปด
บริการทางการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ขึ้นใหม ซึ่งมีหลักการที่สืบเนื่อง มาจากสาขาวิชาตาง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยมีการเปดดําเนินการมาแลว สามารถรวมเปดสอนเปนวิชาศึกษาทั่วไปได สรางความ
พรอมให สาขาวิชาที่จะเปดขึ้นใหม เจริญพัฒนาไดอยางรวดเร็ว

การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแหงนี้ใชรูปแบบผสมผสาน ระหวาง
วิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ โดยใชระบบสารสนเทศ เขามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรม
ดานอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร รวมทั้งเปนศูนยกลางการให บริการทางวิชาการ แก
สังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาตางๆ โดยจะใหบริการ ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ
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1.  จังหวัดเพชรบุรี 
2.  จังหวัดราชบุรี 
3.  จังหวัดนครปฐม 
4.  จังหวัดสุพรรณบุรี
5.  จังหวัดกาญจนบุรี
6.  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
7.  จังหวัดสมุทรสงคราม
8.  จังหวัดสมุทรสาคร
9.  จังหวัดชุมพร

ความหมายและความสําคัญของความผูกพันตอองคกร
ความหมายของความผูกพันตอองคกร

ความผูกพันตอองคกร (Commitment) สามารถตีความหมายไดหลากหลายประการ 
สําหรับนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร (Organizational commitment) ไดให
ความหมายและคํานิยามของความผูกพันตอองคกรไวตางๆ กันไป ดังนี้

ภรณี กีรติบุตร (2529,95) ใหความหมายความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความเต็มใจ
ของบุคคลในการรักษาสมาชิกภาพอยูในองคกรตอไปรวมไปถึงทัศนคติที่หนักแนนและเปนไปใน
ทางบวก (Positive attitude) ตอองคกร ความรูสึกผูกพันตอองคกรจึงมีความหมายลึกซึ้งกวาความ
ผูกพันทางกายภาพตอองคกร โดยที่พนักงานมีความเต็มใจที่จะยอมสละความสุขบางสวนของ
ตนเองเพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกร  และจิระ  และ  จิตต  ราคา  (2525  :  52-53)  ไดให
ความหมายไววา  ความผูกพันตอองคกร  หมายถึง  ความรูสึกที่จะ  "อยู"  และไมอยาก  "ไป"  จาก
องคกร  ไมวาจะเพิ่มเงินเดือน  รายได  หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ  พรอมทั้งเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อองคกร
ที่เขาปฏิบัติอยู  การพิจารณาวาบุคคลใดมีความผูกพันตอองคกรมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับตัวชี้ที่
เห็นไดชัด  คือ

1. ความจงรักภักดีตอองคกร  กลาวคือ  มีความรักใคร  ไมอยากไปจากองคกร  
อาจจะเปนเพราะวาองคกรนั้นมีสิ่งจูงใจบางอยางที่ทําใหเขารูสึกเสียดายที่จะตองออกจากองคกรไป  
ซึ่งอาจจะเปนผลตอบแทนในเรื่องเงินเดือน  สวัสดิการหรือความกาวหนา  ความมีชื่อเสียง

2. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับหนวยงานที่เขาทําอยู  ผูปฏิบัติงานที่ผูกพันกับ
องคกร  จะมีความรูสึกถึงอันเดียวกับหนวยงานที่เขาทําอยู  กลาวคือ  ปฏิบัติตนไปตามคานิยมของ
หนวยงานนั้น  ทั้งนี้เพื่อดําเนินไปสูจุดมุงหมายขององคกร  เชน  ความมีวินัย  เชื่อฟงคําสั่ง
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3. ความรูสึกเกี่ยวกับงาน  คือ  พอใจในงานที่ทําและตองการใหงานที่ทําบรรลุผล
สําเร็จผูปฏิบัติงานจะอยูในสภาพที่ทุมเทแรงกายและแรงใจววเพื่อใหงานสําเร็จแมบางครั้งจะไมได
คาตอบแทนก็ตาม

บูชานัน  (Buchanan  1974  :  533)  ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรไว
วา  หมายถึง  เปนความรูสึกเปนพวกเดียวกัน  ความผูกพันที่มีตอเปาหมายและคานิยมขององคกร  
การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายและคานิยมขององคกร  ซึ่งความ
ผูกพันตอองคการประกอบดวย  3  สวน  คือ

1.   ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร  (Identification)  แสดงออกจาก
เปาหมายและคานิยมตอองคการของผูปฏิบัติงาน

2.  ความเกี่ยวโยงกับองคกร  (Involvement)  โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของแต
ละคนอยางเต็มที่

3.  ความจงรักภักดีตอองคกร  (Royalty)  ความรูสึกรักและผูกพันตอองคกร

ฮอล (Hall 1970 : 176)  ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวาหมายถึง  
กระบวนการที่เปาหมายขององคการ และเปาหมายของบุคคลดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันหรือมี
ความสอดคลองกันและฮีบีเนียค  และ  อลัคโต  (Hrebiniak  &  Alutto  1972  :  555-556)  ให
ความหมายของความผูกพันตอองคกร  หมายถึง  ความไมเต็มใจหรือไมตองการที่จะออกจาก
องคการไป  ไมวาจะเพิ่มเงินเดือน  รายไดหรือความเปนอิสระทางอาชีพ  เปนปรากฏการณของการ
รับรูที่เกิดขึ้น  ซึ่งเปนกานลงทุนดานกําลังกาย กําลังปญญาในชวงระยะเวลาหนึ่ง  สิ่งเหลานี้มี
ความสัมพันธกับบทบาทของสมาชิกในองคการเปนอยางมาก  นอกจากนี้  พอรตเตอร  (Porter  
1974  :  603)  ไดใหคําจํากัดความผูกพันตอองคกรวาเปนลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่มีตอ
องคกร  ซึ่งจะถูกแสดงออกมาในรูป  

1.  ความปรารถนาอยางแรงกลาที่ยังคงเปนสมาชิกขององคกรนั้นตอไป
2.  ความเต็มใจที่จะใชพลังอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานใหกับองคกร
3.  มีความเชื่ออยางแนนอนและมีการยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคกร  

ฟฟฟฟฟฟฟฟฮีบิเนียค และ อลัคโต (Hrebiniak & Alutto 1972 : 555-556) ไดใหความหมายของ
ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความไมเต็มใจหรือไมตองการที่จะออกจากองคกรไป ไมวาจะเพิ่ม
เงินเดือน รายไดหรือความเปนอิสระทางอาชีพ เปนปรากฏการณของการรับรูที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการ
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ลงทุนดานกําลังกาย กําลังปญญาในชวงระยะเวลาหนึ่ง สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธกับบทบาทของ
สมาชิกในองคกรเปนอยางมาก 

พอรตเตอร (Porter 1974 : 603) ไดใหความผูกพันตอองคการวาเปนลักษณะ
ความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคกร ซึ่งถูกแสดงออกมาในรูป

1. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะยังคงเปนสมาชิกขององคกรนั้นตอไป
2. ความเต็มใจที่จะใชพลังอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานใหกับองคกร
3. มีความเชื่ออยางแนนอนและมีการยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคกร

สเดียร (Steers 1977 : 46) ไดใหความหมายความผูกพันตอองคกรไววา หมายถึง 
ความหนาแนนของความสัมพันธที่ดีของพนักงานแตละคนที่มีตอองคการและเกี่ยวของกับองคกร 
ซึ่งความผูกพันตอองคกรประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ ดังนี้

1. ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและยอมรับตอเปาหมายรวมทั้งคานิยมตอองคกร
2. ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มความสามารถพพเพื่อประโยชนของ

องคกร
3. ความปรารถนาที่จะคงอยูหรือรักษาไวซึ่งสถานภาพสมาชิกขององคกร

จากความหมายดังกลาวขางตนสามารถสรุปความหมายตอองคกรไดวาเปน
ความสัมพันธของบุคคลตอองคกรในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรดดในดานความ
เปนอันหนึ่งอันเดียว กับองคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามทั้งกายและจิตใจ เพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว และเกิดความจงรักภักดีตอองคกร

มารช และ แมนนารี่ (March and Mannari 1977 : 57) ใหความหมายของ ความ
ผูกพันตอองคกร หมายถึง ระดับความมากนอยของความรูสึกความเปนเจาของหรือความจงรักภักดี
ที่มีตอองคกร การยอมรับเปาหมายขององคการและการประเมินองคกรในทางที่ดี รวมทั้งเปน
ลักษณะความตั้งใจของพนักงานที่ใชความพยายามอยางเต็มที่ในการกระทํา เพื่อประโยชนตอ
องคกร มีความปรารถนาที่จะอยูกับองคกรตลอดไป และ สแลนซิค (Slancik 1971 : 143) ใหความ
หมายความผูกพันตอองคกรไววา หมายถึง สภาพสวนตัวแตละบุคคลที่เกิดความรูสึกผูกพันกับ
องคกรในรูปการกระทําที่มีความเชื่อวาการกระทํานั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรมและความรูสึก
ผูกพันกับองคกร นอกจากนี้ เชลดอน (Sheldon 1971 : 143) ใหความหมาย ความผูกพันตอองคกร 
หมายถึง ทัศนคติหรือความรูสึกของผูปฎิบัติที่มีตอองคกรเปนการประเมินองคกรในทางบวก ซึ่ง
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ทัศนคติหรือความรูสึกนี้จะเปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางบุคคลกับองคกร ทําใหเกิดความรูสึกผูกพัน
และปฏิบัติงานที่มีความรูสึกผูกพันกับองคกรตลอดจนตั้งใจที่จะทํางานใหองคกรบรรลุเปาหมาย

ความสําคัญของความผูกกันตอองคกร
สเดียร (Steers 1977 : 48) ชี้ใหเห็นความสําคัญของความผูกพันตอองคกร คือ
1.ความผูกพันตอองคกรสามารถใหทํานายอัตราเขา-ออกจากงานไดดีกวาความพึง

พอใจในงาน ความผูกพันตอองคกรเปนแนวคิด ซึ่งมีลักษณะที่ครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจใน
การทํางาน

2. ความผูกพันตอองคกรเปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคกรทํางานไดดีขึ้น
3. ความผูกพันตอองคกรเปนตัวชี้ถึงความมีประสิทธิภาพขององคกรอีกดวย

ภรณี กีรติบุตร (2529 : 97) กลาววา ความผูกพันจะนําไปสูผลที่สัมพันธกับความมี
ประสิทธิผลขององคกร ดังนี้

1.พนักงานที่มีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมายและคานิยมขององคกร มี
แนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอยูในระดับสูง

2. พนักงานที่มีความรูสึกผูกพันตอองคกรอยางสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงที่
จะคงอยูกับองคกรตอไป เพื่อทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมายซึ่งตนเอง
เลื่อมใสศรัทธา

3. เหตุที่บุคคลมีความผูกพันตอองคการและเลื่อมใสศรัทธาในเปาหมายขององคกร 
บุคคลซึ่งมีความผูกพันดังกลาวมักมีความผูกพันอยางมากตองาน เพราะเห็นวา
งานคือหนทางที่ตัดสินใจสามารถทําประโยชนใหกับองคการใหบรรลุถึง
เปาหมายไดสําเร็จ

4. บุคคลซึ่งมีความรูสึกผูกพันสูงจะเต็มใจที่จะใชความพยายามมากพอควรในการ
ทํางานใหกับองคกร ทําใหผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีกวาคนอื่น

จากแนวคิดกับความสําคัญของความผูกพันตอองคกร สามารถสรุปไดวา ความ
ผูกพันตอองคกรเปนตัวเชื่อม เปนความรูสึกระหวางจินตนาการของบุคคลกับเปาหมายขององคกร 
บุคคลที่มีความผูกพันตอองคกรสูงจะมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆในองคกร มุงหาแนวทางเพื่อให
องคกรบรรลุเปาหมาย โดยมีพื้นฐานอยูบนแรงศรัทธา ความเต็มใจ ประสบการณการทํางาน 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความพึงพอใจ คานิยมและความปรารถนา
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แนวคิด ปจจัย และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร
อันเลน และ เมเยอร (Allen and Meyer 1990 : 1-18) ไดกลาวถึงลักษณะของความ

ผูกพันตอองคการเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.   ความผูกพันดานความรูสึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่

เกิดขึ้นจากความรูสึกเปนความรูสึกผูกพันและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร ทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร

2. ความผูกพันตอเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้น
จากการคิดคํานึงของบุคคล โดยมีพื้นฐานอยูบนตนทุนที่บุคคลใหกับองคกร ทางเลือกที่มีของบุคคล
และผลตอบแทนที่บุคคลไดรับจากองคกรนั้นตอไปหรือโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน

3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง 
ความผูกพันที่เกิดขึ้นกับคานิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคม เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบแทนในสิ่งที่บุคคลไดรับจากองคกร การแสดงออกในรูปของการจงรักภักดีของบุคคลตอ
องคกร

ดับบลิน (Dubrin 1992 : 23-24)  กลาววา  บุคคลที่มีความแตกตางกันของระดับ
ความผูกพันตอองคกรและความจงรักภักดีตอองคกร  โดยบุคคลสวนใหญจะมีความผูกพันตอ
องคกร  เมื่อเขารูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคกร  ซึ่งความรูสึกผูกพันและความจงรักภักดีของ
พนักงานจะเกี่ยวของกับการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ  โดยอาจดูจากการมาทํางานที่ตรงตอ
เวลาและหากพนักงานเกิดมีความผูกพันตอองคการแลว  เขาจะรูสึกผิดเมื่อผลิตของเสียหรือไดรับ
ความผิดพลาดขึ้นในงานที่ทํา  แมจะเปนเรื่องเล็กนอย  และ  แคนเตอร  (Kanter 1968)  ไดกลาวถึง
ความผูกพันมีอยู 3 รูปแบบ คือ

1.ความผูกพันแบบคงอยูเสมอ  (Continuance Commitment)  หมายถึง  บุคคลได
เสียสละใหกับองคการจนมีความคิดวาเปนการยากที่จะละทิ้งองคการไปได

2. ความผูกพันแบบติดยึด  (Cohesion)  คือ  ความผูกพันที่ทําใหบุคคลติดยึดกับ
องคการโดยใชเทคนิค  เชน  การสรางเกียรติภูมิเพื่อใหบุคคลยึดติดกับสิ่งนั้นๆ  เชน  เครื่องแบบ  
หรือ  เหรียญตรา

3. ความผูกพันแบบควบคุม  (Control  Commitment)  คือ  ความผูกพันที่บุคคลถูก
ทําใหยึดติดกับวัฒนธรรมขององคการ  ซึ่งจะเปนกรอบบังคับใหพฤติกรรมสวนบุคคลเปนไปตามที่
องคการตองการ
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สเตียร  (Steers  1977  :  47)  ไดศึกษาปจจัยเบื้องตนของความผูกพันตอองคการ
แบงเปน  3  องคประกอบ  คือ

1.  ลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  ระดับการศึกษา  สถานภาพการสมรส  อายุ  และ
ความตองการความสําเร็จ

2.   ลักษณะของงาน  ไดแก  โอกาสความกาวหนา  ความมีอิสระในงาน  ชวงชั้นการ
บังคับบัญชา  ความเขาใจในกระบวนการทํางาน  และการมีสวนรวมในการบริหาร  

3.  ลักษณะของประสบการณในการทํางาน  ไดแก  ทัศนคติที่มีตอสมาชิกในองคการ  
การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  ความพึ่งพิงไดขององคการ  การพึ่งพาที่ไดรับจาก
องคการและความสําคัญของบุคคลตอองคการ

สโตน  และ  สแลนซิค  (Staw  and  Salancik  1977)  ศึกษาความสัมพันธของความ
ผูกพันตอองคการไดสรุปไววาความสัมพันธตอองคการมีความแตกตางที่เห็นไดชัดอยู  2  ประการ
ระหวางที่ผูวิจัยพฤติกรรมองคการและนักจิตวิทยาสังคม  โดยแบงเปน 2  ประเภทคือ

       1.ความผูกพันทางพฤติกรรม  (Behavioral  Commitment)  หมายถึง  การแสดงออก
ถึงความสัมพันธที่มีตอองคการที่แสดงออกมาเพื่อบงบอกใหทราบวาเปาหมายขององคการ  คานิยม  
และวัฒนธรรมขององคการและสวนบุคคลมีความสอดคลองกัน

2.ความผูกพันทางดานทัศนคติ  (Atitudinal  Commitment)  หมายถึง  ทัศนคติหรือ
ความคิดเห็นถึงความสัมพันธที่มีตอองคการที่แสดงออกมาเพื่อบงบอกใหทราบวาเปาหมายของ
องคการ  คานิยมและวัฒนธรรมขององคการและสวนบุคคลมีความสอดคลองกันหรือเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
ฟฟฟฟฟฟฟฟ

ไมนเนอร  (Miner  (192  :  124)  แบงแนวคิดความตองการออกเปน  2  ดาน  คือ
1. ดานพฤติกรรม  เปนแนวความคิดที่มองความผูกพันตอองคการในรูปพฤติกรรม

การแสดงออกอยางตอเนื่องคงเสนคงวาในการทํางาน  โดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานและ
พยายามรักษาสมาชิกภาพขององคการไว  ซึ่งแนวคิดดานนี้ที่ถูกอางถึงอยูเสมอ  คือแนวคิดของ  
Becker  (1960)  กลาววา  ความผูกพันตอองคการเปนผลมาจากการที่คนเราไดชั่งน้ําหนักวา  เมื่อเขา
ทิ้งสมาชิกขององคการไป  เขาจะสูญเสียอะไรบาง  เนื่องจากการที่คนเราเขาไปเปนสมาชิกองคการ
ใด  จะเกิดกานลงทุนในโครงการขึ้น  ซึ่งอาจจะเปน  เวลา  กําลังกาย  สติปญญา  หรือกําลังใจที่
ใหกับองคการ  ซึ่ง  Becker  เรียกสิ่งเหลานี้วา  Side-bet  เมื่อพนักงานไดลงทุนไปในองคการ
พนักงานก็หวังผลประโยชนที่ไดรับจากองคการในระดับที่เขารูสึกวาคุมคา  แตผลการศึกษาที่มี
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นักวิจัยหลายคนไดทําไวยังไมสามารถสรุปแนนอนได  เนื่องจากตัวแปรดานลักษณะบุคคล  เมื่อ
นํามาทดสอบโดย Side-bet  theory  ปรากฏวามีเพียงตัวแปรบางตัวเทานั้นที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการ  และพบวาปจจัยทางจิตวิทยาสังคมเปนตัวแปรที่สามารถใชทํานายความ
ผูกพันตอองคไดการไดดีกวาตัวแปร Side-bet  แนวคิดนี้มุงที่วา  พนักงานกลัวที่จุดสูญเสีย
ประโยชนหลายอยาง  ทําใหเขายังคงอยูในองคกร

2. ดานทัศนคติ  เปนความรูสึกของบุคคลที่รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ  
โดยแสดงออกมาในรูปของความเชื่อมั่นในเปาหมายและคานิยมขององคการ  มีความตั้งใจทํางาน
อยางเต็มความสามารถใหกับองคการ  และปรารถนาที่รักษาสภาพการเปนสมาชิกขององคการไว  
ผูนําการศึกษาแนวคิดความผูกพันตอองคการดานทัศนคติ  คือ  Steers  และ  Porter  โดยจําแนก
ความผูกพันตอองคการเปน  3  องคประกอบ  คือ  องคประกอบแรก  ความรูสึกผูกพันอยางเหนียว
แนนที่มีตอองคการที่ตนทํางานอยู  องคประกอบที่สอง  เปนความเชื่อมั่นอยางแรงกลาที่จะยอมรับ
เปาหมายขององคการ  และองคประกอบสุดทายมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาไวซึ่ง
สภาพสมาชิกขององคการ  ตอจากนั้น  Mowday,  Steers and  Porter  ไดพัฒนาแนวคิดของความ
ผูกพันตอองคการ  ซึ่งไดแบงองคประกอบที่มีผลตอความผูกพันตอองคการออกเปน  4  
องคประกอบ  ดังนี้  คือ  ลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะงาน  ลักษณะองคการ  และลักษณะของ
ประสบการณจากการทํางาน  ซึ่งแนวคิดนี้มองวา  พนักงานจะยังคงอยูในองคการเพราะเขามีความ
ปรารถนาที่จะอยูกับองคการตอไป

พอรตเตอร,  โลเลอร  และแฮครแมน  (Porter,  Lawler  and  Hackman  1975  :  
277-278)  ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการในดานความมีอิสระในการทํางานไววา  
คนที่มีอิสระในการตัดสินใจในเรื่องวิธีการทํางานมากจะมีความผูกพันตอองคการมากกวาคนที่มี
ความอิสระในการทํางานดวยตัวเองนอย  เนื่องจากคนทุกคนปรารถนาที่จะมีอิสระในการกําหนด
วิธีการทํางานดวยตัวเองนอย  การบอกวาวิธีการทํางานอยางไรจะเปนการทําใหแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานต่ําและทําใหเกิดความไมพอใจในงานที่ทํายิ่งกวานั้นการใชการควบคุมอยางใกลชิดโดย
การกําหนดกฎเกณฑจะสรางความกดดันใหแกคน  ซึ่งหากอยูภายใตความกดดันมากๆ  จะทําให
บุคคลเกิดปฏิกิริยาตอบโตดวยการลาออกจากงาน  นอกจากนี้ในงานที่มีความเปนอิสระต่ํา  
พนักงานอาจรูสึกวาความสําเร็จและความลมเหลวในงานเปนผลมาจากการทํางานที่ดีหรือการไมมี
ความสามารถของคนอื่นหรือผูบังคับบัญชา  ซึ่งตรงกันขามกับลักษณะงานที่เปดโอกาสใหคนที่มี
อิสระในการตัดสินใจในกระบวนการทํางานตั้งแตตนจนจบไมวาผลการทํางานจะออกมาอยางไร  
เขาจะรูสึกวามันขึ้นอยูกับตัวของเขาเอง  การทีบุคคลมีอํานาจในการตัดสินใจดวยตัวเอง  เขาจะมี
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ความผูกพันตอการตัดสินใจหรือแกปญหาดวยตัวเอง  ซึ่งจะนําไปสูความผูกพันตอองคการ

ฮีบีเนียค  และ  อัลโต  (Hrebiniak  and  Alutto  1972  :  566)  พบวาตัวแปรที่ใชใน
การทํานายความผูกพันตอองคการที่ดีที่สุด  คือ

1.  ความตึงเครียดในบทบาท  (role  tension)
2.  ระยะเวลาของประสบการณในการทํางานในหนวยงาน
3.  ความไมพึงพอใจเนื่องจากความรูสึกไมกาวหนาในการทํางาน

เชลดอน  (Sheldon  1971  :  143)  ไดเห็นความองคประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตอองคการ  คือ

1.  ระยะเวลาที่ทํางานอยูในองคการ
2.  ความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน  ซึ่งมีสวนผลักดันใหเกิดคานิยมตออาชีพ
3.  การพัฒนาประสบการณและความสนใจในอาชัพ

จากแนวคิดขางตนเพื่อใหการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนยิ่ง  จึงกําหนดกรอบใน
การศึกษาที่จะเลือกใชเฉพาะแนวคิดทางดานทัศนคติเทานั้น  เนื่องจากเปนแนวคิดที่มุงหาปจจัยที่
ทําใหพนักงานปรารถนาจะอยูกับองคการตอไป  ซึ่งสอดคลองกับหัวขอของงานวิจัยนี้

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคการ
ทฤษฏี Side-bet

เบคเคอร และ คารเบอร (Becker and Carper 1956 : 289-296) ไดคิดทฤษฏีที่พัฒนา
มาจากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิง exchange หรือที่เรียกวา reward-cost notation ซึ่งสาระสําคัญ
ที่เสนอไว คือ แนวคิดที่อธิบายถึงเหตุผลที่บุคคลเกิดความผูกพันตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนเพราะวา
บุคคลนั้นไดสรางการลงทุน (side-bet) ตอสิ่งนั้นๆ ไว เพราะฉะนั้นถาเขาไมมีความผูกพันตอสิ่งนั้น
ตอไป ก็จะทําใหเขาสูญเสียมากกวาการผูกพันไว จึงเปนสิ่งที่ตองทําโดยไมมีทางเลือกระดับ
ความสําคัญของการลงทุนในบางประการจะผันแปรตามมิติระยะเวลา กลาวคือ คุณภาพของสิ่งที่
ลงทุนไป จะมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่บุคคลไดเสียไปในเรื่องนั้นๆ เชน ตัวแปรอายุการ
ทํางานในองคการ บุคคลที่ทํางานใหกับองคการนานเทาใด ก็จะทําใหเกิดทรัพยากรที่จะไดรับจาก
ระบบการจางงานขององคการมากขึ้นในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการ และอํานาจหนาที่หรือสิ่งที่ได
อุทิศในรูปของกําลังกายและกําลังใจ ดังนั้นบุคคลที่ทํางานอยูกับองคการมานานยอมตัดสินใจ
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ลาออกจากองคการไดยากลําบากหวาคนที่ทํางานกับองคการมาไมนาน เพราะเขาจะพิจารณาวาหาก
ลาออกจากองคการก็เทากับวา การลงทุนของเขาที่ไดสะสมไวยอมสูญเสียไปดวย ซึ่งอาจจะไมคุม
คากับผลประโยชนที่จะไดรับจากองคการใหม

ทฤษฎี  X  และทฤษฎี    ของ  McGregor
ฟฟฟฟฟฟฟฟคิดคนโดยนักพฤติกรรมศาสตร  คือ  Douglas  McGragor  (Wickens  1995  :  24-26)  
ไดศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริหารถึงวิธีการที่ผูบริหารมองตัวเองสัมพันธกับบุคคล
อื่น  ทัศนะนี้ตองการความคิดในการรับรูธรรมชาติของมนุษย  โดยมีขอสมมติ  2  ประการเกี่ยวกับ
ลักษณะของบุคคล  ดังนี้

1.ขอสมมติเกี่ยวกับทฤษฎี  X  (Theory  X  Assumption)  ขอสมมติเกี่ยวกับทัศนคติ
ผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชา  ดังนี้
1.1   มนุษยไมชอบการทํางาน  และพยายามหลีกเลี่ยงงานเสมอเมื่อมีโอกาส
1.2 ไมมีความกระตือรือรน  ตองถูกบังคับ  ควบคุม  สั่งการและใชวิธีการ

ลงโทษ  เพื่อใหใชความพยายามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
1.3 มนุษยโดยเฉลี่ยไมตองการมีความรับผิดชอบ  คิดถึงแตตนเองไมคํานึงถึง

ความตองการขององคการ  ทะเยอทะยานและตองการความปลอดภัย    
2. ขอสมมติฐานเกี่ยวกับทฤษฎี  Y  (Theory  Y  Assumption)  ขอสมมติฐาน

เกี่ยวกับทัศนคติของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชา  ดังนี้
2.1  ใชความพยายามทางกายภาพ และความพยายามดานจิตใจในการทํางานตาม

ธรรมชาติ
2.2 การควบคุมจากภายนอกอุปสรรคของการลงโทษ  ไมใชวิธีการเดียวในการ

ใชความพยายามใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  บุคคลจึงใชการควบคุม
ตัวเองเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ

2.3   ระดับของการใหบรรลุวัตถุประสงค  ขึ้นกับรางวัลที่สัมพันธกับความสําเร็จ
2.4 มนุษยโดยเฉลี่ยเรียนรูภายใตสภาพที่เหมาะสมที่การยอมรับความ

รับผิดชอบ
2.5   มีสมรรถภาพ ความซื่อสัตย  และความคิดสรางสรรค
2.6 สภาพอุตสาหกรรมสมัยใหม  ศักยภาพที่เฉลียวฉลาดของความเปนมนุษย  มี

ประโยชนบางสวน   
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ
ฟฟฟฟฟฟฟฟสเดียร (Steers 1977 : 48-49) ไดศึกษาเจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล 382 คน และ
นักวิทยาศาสตรกับวิศวะ 119 คน พบวางานที่มีลักษณะทาทายความสามารถ ไมมีความขัดแยงใน
บทบาทและความมีอิสระในการทํางานจะมีความสัมพันธตอองคการสูง นอกจากนั้นยังพบวา
ลักษณะตัวแปรยอยของประสบการณทํางานเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการอยาง
มาก  ไดแก ความรูสึกวาตนมีความสัมพันธตอองคการ ความรูสึกที่ดีตอเพื่อนรวมงาน ความรูสึกวา
ระบบพิจารณาความดีความชอบมีความยุติธรรม 

ดอนสติน และ มาเทโล (Dornstein and Matalow 1989 : 192-203) ไดทําการศึกษา
ทหารบกอิสราเอลจํานวน 250 คน พบวางานที่มีลักษณะสําคัญนาสนใจ ความมีอิสระในองคการ มี
ความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการ

แองเกิล และ เพิอรรี่ (Angle and Perry 1981 : 1-14) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระดับความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลขององคการ เนนความสําคัญของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการสําหรับกลุมประชากรที่ศึกษา เปนพนักงานใหบริการของบริษัทรถประจําทางจํานวน 24 
แหง ทางตะวันออกของอเมริกา ผลการวิจัยพบวาผูหญิงมีแนวโนมจะมีความผูกพันตอองคการ
มากกวาผูชาย

ฮีบิเนียค  และ  อลัตโต  (Hrebiniak  and  Alutto  1972  :  555)  ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางลักษณะประจําตัวบุคคลกับบทบาทในความผูกพันตอองคการของครู
ประถมศึกษา  ครูมัธยมศึกษาและพยาบาลอาชีพในโรงพยาบาล  3  แหง  ทางตะวันตกของรัฐ
นิวยอรก  พบวาบุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคการสูง  ทั้งนี้เนื่องจากวาการมีอายุมากจะ
มีการสั่งสมประสบ การณเกี่ยวกับคุณคาของระบบการจางงานภายในองคการนั้นเอาไวมาก

เชอรมารคเกอร  และคณะ  (เชาวลิต  ตนานนทชัย  2532  :  16,  อางจาก  
Shermaker  and  others.  n.d.)  เปนคณะที่พยายามทดสอบ  Side-bet  Theory  ของ  Becker  โดย
ทําการศึกษากับเจาหนาที่สวนสาธารณะและเจาหนาที่วนอุทยานแหงชาติของสหรัฐ  พบวาอายุและ
ประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

ลีวิส  (Lewis 1967  :  629)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมีเกียรติยศ
ชื่อเสียงของสถาบัน และความรูสึกมีเกียรติยศชื่อเสียงในวิชาชีพกับความรูสึกจงรักภักดีของอาจารย
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีความรูสึกวาสถาบันที่ตนสอนมีเกียรติยศชื่อเสียงจะมีความรูสึกจงรักภักดีตอ
สถาบันมากกวาอาจารยซึ่งไมเห็นความสําคัญของสถาบันที่ตนสอนอยู  แสดงใหเห็นวาความรูสึก
ตอสถาบันที่มีชื่อเสียงสงผลตอความจงรักภักดีและความผูกพันตอสถาบันนั้น



21

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ
เชิดชัย คงวัฒนกุล (2530 : 154-160) ศึกษาปจจัยพยากรณความผูกพันตอองคการ

ของปลัดอําเภอ  พบวา  อายุราชการ  ระดับตําแหนง  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ  แตความตองการประสบความสําเร็จในชีวิตและการใชทักษะตางๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน  เอกลักษณของงาน  ความเดนของงาน  ความเปนอิสระของงาน  และการสะทอนกลับ
ของงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  ความขัดแยงในบทบาท  ความ
คลุมเครือในบทบาท  ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางลบกับความ
ผูกพันตอองคการ

สะอาด  วงศอนันตนนท  (2538)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  
ลักษณะงาน  ประสบการณในการทํางาน  และบทบาททางวิชาชีพกับความผูกพันตอองคการของ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  อายุ  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล  ความมีอิสระในการทํางาน  ความหลากหลายใยงาน  ความมีเอกลักษณของงาน  
ความสําคัญของงาน  ผลปอนกลับของงาน  ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคการ  ความรูสึกวา
องคการเปนที่พึ่งได  ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคการ  ทัศนคติที่มีตอเพื่อน
รวมงานและองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ  ความขัดแยงในบทบาท
และความคลุมเครือในบทบาท  มีความสัมพันธทางลบกับความผูกพันตอองคการ  กลุมตัวแปรที่
สามารถรวมกันทํานาความผูกพันตอองคการมี  6  ตัวแปร  คือ  ความคาดหวังที่จะไดรับการ
ตอบสนองจากองคการ  ความรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพิงได  ความคลุมเครือในบทบาท  อายุ  
ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ  และความมีอิสระในการทํางาน  สามารถอธิบายความผัน
แปรของความผูกพันตอองคการไดรอยละ  52.49

พงศกร  เผาไพโรจนกร  (2546  :  79)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงาน  บริษัท  ซีเมนส  จํากัด  โดยการกรอกแบบสอบถามจํานวน  325  คน  ปจจัยลักษณะ
สวนบุคคล  ปจจัยลักษณะองคการและปจจัยประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการทั้งสิ้น  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอความสัมพันธตอความผูกพันตอองคการสูงสุด  คือ  
ปจจัยลักษณะงาน  รองลงมาคือ  ดานความกาวหนาในหนาที่การงานและปจจัยลักษณะองคการ
ดาน  กฎ  ขอบังคับและขั้นตอนตางๆ  ในการทํางาน  ตามลําดับ  และปจจัยที่มีผลตอความสัมพันธ
ตอความผูกพันตอองคการต่ําสุดคือ  ปจจัยประสบการณในการทํางานดานการเห็นความสําคัญของ
งาน

ศิริพงษ  เจริญสุข  (2545  :  65-72)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานสายวิศวกรรม  ศึกษาเฉพาะองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยสํานักงานใหญ  โดย
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การกรอกแบบสอบถามจํานวน  351  คน  พบวา  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  
สถานภาพสมรส  พื้นฐานการศึกษาและอายุงานในองคการ  ปจจัยลักษณะงาน  ไดแก  โอกาส
กาวหนาในงาน  ความเปนอิสระในงานและความมั่งคงในงาน  ปจจัยลักษณะองคการ  ไดแก  การมี
สวนรวมในการบริหารงาน  และนโยบายองคการและปจจัยดานลักษณะประสบการณการทํางาน  
ซึ่งประกอบดวย  การเห็นความสําคัญของงาน  ความสัมพันธระหวางบุคคลและความสําคัญในการ
พิจารณาความดีความชอบ  ปจจัยทั้ง  4  ขางตนมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการตอ
องคการดวยกันทั้ง สิ้น  ยกเวนเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ

สุวรรณิน  คณานุวัตน  (2536)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการ
กับลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะงาน  ลักษณะองคการและลักษณะประสบการณจากการทํางานของ
ผูบริหารจากบริษัทในเครือโภคภัณฑ  พบวาตัวแปรทั้ง  4  ที่ทําการศึกษาตามแนวคิดของ  Steers  
และ  Porter  มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  และสามารถบงบอกถึงตัวแปรยอยที่มี
ความสัมพันธตอองคการ  ซึ่งสามารถเรียงลําดับความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการไดดังนี้  
ความสําคัญของงาน  ความรูสึกวาตนมีความสัมพันธตอองคการ  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  
การมีสวนรวมในการบริหาร  ความขัดแยงในบทบาท  อายุงานในบริษัทและความรูสึกวามีความ
ยุติธรรมในระบบการพิจารณาความดีความชอบ

กฤษกร  ดวงสวาง  (2540  :  50-51)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจที่จะลาออกจาก
องคการ  กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในประเทศไทย  กลุมตัวอยางที่  ใชศึกษาเปนพนักงานฝาย
จัดการของสหกรณการเกษตรทั้ง  4  ภาครวมทั้งหมด  231  คน  ผลการศึกษาพบวาอายุและรายได
เทานั้น  ที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะลาออกจากองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนตัว
แปรที่อธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลมีตัวแปร  9  ตัว  ไดแก  โอกาสความกาวหนาในการ
ทํางาน  ความมีอิสระในการทํางาน  การสื่อสารในองคการ  การรวมอํานาจ  รายได  สวัสดิการใน
การทํางาน  ความยึดมั่นผูกพันองคการมีผลกระทบตอความตั้งใจที่จะลาออกจากองคกรมากที่สุด  
สวนตัวแปรอื่นเปนตัวแปรที่อยูเบื้องหลังความยึดมั่นผูกพันในองคการ

กฤษกร  ดวงสวาง (2540 : 48-49) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของวิทยาจารยที่ปฏิบัติงานอยูในวิทยาลัย ซึ่งสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือ
จํานวน 149 คน พบวาวิทยาจารยที่ปฏิบัติงานอยูในสวนใหญมีความผูกพันตอองคการในระดับปาน
กลาง สวนปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการปรากฏวาตัวแปรสวนใหญมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและระดับตําแหนง ปจจัยรางวัลตอบแทนภายใน ไดแกความทาทายของงาน และความมี
อิสระของงาน ปจจัยรางวัลตอบแทนภายนอก ไดแก การชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา การชวยเหลือ
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จากเพื่อนรวมงาน โอกาสความกาวหนา ความพึงพอใจตอผลประโยชนตอบแทนพิเศษ ในขณะที่
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก การศึกษา สถานภาพสมรสและรางวัลตอบแทน ไดแก ความสําคัญ
ของงาน ความพึงพอใจของเงินเดือน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษาถึง
ระดับของความผูกพันตอองคการ และปจจัยที่มีความสําคัญตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยเลือกสรรปจจัยตางๆ จากผลงานวิจัยที่มี
ผูดําเนินการไปแลว และจากความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคการ

ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จํานวน 120 คน โดยยึดจากแผงผังโครงสรางบุคลากรที่ติดอยูในบริเวณที่ทําการสํานักงาน 
ในตึกบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนหลัก  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามจํานวน 

1  ชุด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร จํานวน 

6 ขอ เปนแบบใหเลือกตอบ ซึ่งไดแก เพศ ตําแหนงงาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน
และรายได

ตอนที่  2 แบบสอบถามความรูสึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่
ปฏิบัติและปจจัยดานประสบการณในการทํางาน จํานวน 31 ขอ ซึ่งแปลและดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามความผูกพันตอองคการที่พัฒนาโดย Alen และ Meyer (1990) ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
มาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ตัวเลือก คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม
แนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งครอบคลุมองคประกอบ 10 ดาน ดังนี้
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ปจจัยดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
2.1  ความกาวหนาในหนาที่การงาน จํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 1-3
2.2  ความมีอิสระในการทํางาน จํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 4-6
2.3  ความหลากหลายของงาน จํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 7-9
2.4  ความมั่นคงในงาน จํานวน 3 ขอ ไดแกขอที่ 10-12

ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน
2.5  ความสําคัญของตนตอองคกร จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอที่ 13-15
2.6  ความพึ่งพิงไดขององคกร  จํานวน  3 ขอ ไดแก ขอที่ 16-18
2.7  การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร จํานวน  3 ขอ ไดแก ขอที่ 19-21
2.8  ระบบการพิจารณาความดีความชอบ จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอที่ 22-24
2.9  ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง  จํานวน  3 ขอ ไดแก ขอที่ 25-27
2.10  ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอที่ 28-31

ตอนที่  3 แบบสอบถามความผูกพันภายในองคกรของบุคลากร จํานวน 14 ขอ เปน
แบบมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ตัวเลือก คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย 
ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 14 ขอ ดังนี้

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, และ45

การทดสอบเครื่องมือวัด
ผูวิจัยนําแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน และความผูกพันตอองคการที่สราง

ขึ้นหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความคลอบคลุมของเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช โดยไดรับการตรวจทานและแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลังจากนั้น
นํามาปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 25 คน คนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจริง เพื่อทําการวิเคราะห Item test Correlation ของแบบวัดรายขอ และคํานวณหาคาความ
เชื่อถือได (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับ ดังนี้
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การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. สงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากร จํานวน 120 ฉบับ ใชระยะเวลาในการ
รวบรวมขอมูลประมาณ 3 สัปดาห ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 120 ฉบับ ตรวจแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนมา พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามไดครบถวนจํานวน 120 ฉบับ

2. นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว แลวนําขอมูลที่ไดมา
บันทึกลงรหัส และนําไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
SPSS For Windows (Statistical Package for the Social Sciences)  

การตรวจแบบวัดและการใหคะแนน
ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช

คอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS For Windows ตามลําดับ ดังนี้
1. แบบสอบถามปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ผูวิจัยนําขอมูลมาแจกแจงความถี่  

และหาคารอยละ โดยแยกตาม เพศ ตําแหนงงาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงานและ
รายได

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยของลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางาน เปนแบบสอบถามที่กําหนดมาตรวัดตามแบบของ Likert โดยผูตอบ
คําถามจะประเมินความคิดเห็นของตนเองที่มีตอคําถามแตละขอ ตามลําดับการประเมิน 5 ระดับ คือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งมีขอความทั้งทางบวกและ
ทางลบ จึงมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ขอความเชิงบวก (Positive) ใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน
เห็นดวยมาก = 2 คะแนน
ไมแนใจ = 3 คะแนน
ไมเห็นดวย = 4 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 5 คะแนน
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ขอความเชิงลบ  (Negative)  ใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง = 5 คะแนน
เห็นดวยมาก = 4 คะแนน
ไมแนใจ = 3 คะแนน
ไมเห็นดวย = 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน
ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยของลักษณะของงานที่ปฏิบัติและปจจัยดาน

ประสบการณในการทํางาน ประกอบดวยขอคําถาม  31 ขอ ครอบคลุมองคประกอบ 10 ดาน ดังนี้
1. ความกาวหนาในหนาที่การงาน  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  ประกอบดวย

ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 1, 2 และ3
2. ความมีอิสระในการทํางาน  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  ประกอบดวย

ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 4, 5 และ6
3. ความหลากหลายของงาน  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  ประกอบดวย

ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 7, 8 และ9
4. ความมั่นคงในงาน  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  ประกอบดวย

ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 10, 11 และ12
5. ความสําคัญของตนตอองคการ  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  ประกอบดวย

ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 13, 14 และ15
6. ความพึ่งพิงไดขององคการ  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  ประกอบดวย

ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 16, 17 และ18
7. การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ

ประกอบดวย  ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 19, 20 และ21
8. ระบบการพิจารณาความดีความชอบ  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  

ประกอบดวย
ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 22, 23 และ24

9. ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง  ประกอบดวยขอคําถาม  3  ขอ  
ประกอบดวย
ขอคําถามทางบวก  ไดแก ขอ 25, 26 และ27

10. ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการ  ประกอบดวยขอคําถาม 4 ขอ  
ประกอบดวย ขอคําถามทางบวก ไดแก ขอ 28, 29, 30 และ31



28

3. แบบสอบถามความผูกพันภายในองคการของบุคลากร เปนแบบสอบถามที่
กําหนดมาตรวัดตามแบบของ Likert โดยผูตอบคําถามจะประเมินความคิดเห็นของตนเองที่มีตอ
คําถามแตละขอ  ตามระดับการประเมิน  5  ระดับ  คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็น
ดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ซึ่งมีขอความทั้งทางบวกและทางลบ  จึงมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้

ขอความเชิงบวก  (Positive)  ใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน
เห็นดวยมาก = 2 คะแนน
ไมแนใจ = 3 คะแนน
ไมเห็นดวย = 4 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 5 คะแนน

ขอความเชิงลบ  (Negative)  ใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง = 5 คะแนน
เห็นดวยมาก = 4 คะแนน
ไมแนใจ = 3 คะแนน
ไมเห็นดวย = 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน
ซึ่งแบบสอบถามความผูกพันภายในองคการของบุคลากร ประกอบดวยขอคําถาม

14 ขอ ดังนี้
ขอคําถามทางบวก  ไดแก  ขอ  33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43 และ44
ขอคําถามทางลบ  ไดแก  ขอ  32, 35, 37, 39 และ45

ผูวิจัยไดแบงเกณฑความผูกพันตอองคการโดยรวม และความสําคัญตอองคการ
รายดานเปน 5 ระดับ คือ ระดับสูงที่สุด ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ําและระดับต่ําที่สุด โดย
คํานวณหาคาเฉลี่ยของแบบสอบถามความผูกพันตอองคการของทุกคน แลวทอนคะแนนใหเปน
คาเฉลี่ยรายขอ โดยนําคาเฉลี่ยความผูกพันตอองคการ หารดวยจํานวนขอ ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรายขอ
สูงที่สุด คือ 5 และต่ําที่สุด คือ 1 คะแนน จากหลักเกณฑดังกลาว จึงกําหนดระดับความผูกพันตอ
องคการโดยรวมและความผูกพันตอองคการรายดาน  ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย  1.00  -  1.49 มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูงที่สุด
คะแนนเฉลี่ย  1.50  -  2.49 มีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย  2.50  -  3.49 มีความผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย  3.50  -  4.49 มีความผูกพันตอองคกรในระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ย  4.50  -  5.00 มีความผูกพันตอองคกรในระดับต่ําที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.  คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2.  คาเฉลี่ย (Mean) ใชแปลความหมายของขอมูลตางๆ
3.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจายของขอมูล
4.  คา T-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม
5. คา F-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสามกลุมขึ้นไป โดยการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) แลวทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีของ    
Scheffe'

6.  Person Product Moment Correlation Coefficient ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่
     เปนอิสระตอกัน

สัญลักษณที่ใชในการวิจัย
เพื่อความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ  ผูวิจัยนําสัญลักษณที่ใช

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้
x̄ =    คะแนนเฉลี่ย
S.D. =    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t =    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-test
SS =    ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum of Square)
MS =    ผลตางของคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Mean Square)
df =    ชั้นแหงความเปนอิสระ
p =    ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
* =    ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
** =    ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

เสนอผลการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตาม เพศ ตําแหนงงาน 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได

สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพัน
ภายในองคกร

สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันภายในองคกร

สวนที่ 4 การวิเคราะหระดับความผูกพันภายในองคกร

ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลจําแนกตาม เพศ ตําแหนงงาน 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
    เพชรบุรี จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน รอยละ
1.ชาย 67 55.8
2. หญิง 53 44.2

รวม 120 100.0
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จากตาราง 1 จะเห็นวา เพศของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.8 และอีก 53 คน คิดเปนรอยละ 44.2 เปน
เพศหญิง

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
                  เพชรบุรีจําแนกตามตําแหนงงาน

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ
1.ลูกจางชั่วคราว 83 69.2
2. ลูกจางประจํา 0 0.0
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 33 27.5
4. ขาราชการ 4 3.3

รวม 120 100.0

จากตารางที่ 2 จะเห็นวา ตําแหนงงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ที่เปนลูกจางชั่วคราวมีจํานวนมากที่สุดคือ 83 คน คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมา
คือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 33 คน คิดเปนรอยละ 27.5 และเปนขาราชการ 4 คน คิดเปนรอยละ 
3.3 ตามลําดับ

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
    เพชรบุรีจําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ

1.โสด 64 53.3
2. สมรส 44 36.7
3. หยา/หมาย/แยกกันอยู 12 10.0

รวม 120 100.0

จากตารางที่ 3 จะเห็นวา สถานภาพสมรสของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรีมากที่สุดคือโสดจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมาคือสมรสแลว 
44 คน คิดเปนรอยละ 36.7 และ หยา/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
    เพชรบุรีจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ

1.ต่ํากวาปริญญาตรี 69 57.5
2. ปริญญาตรี 48 40.0
3. ปริญญาโท 3 2.5
4. ปริญญาเอก 0 0.0

รวม 120 100.0

จากตารางที่ 4 จะเห็นวา ระดับการศึกษาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรีมีระดับการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรีมากที่สุด 69 คน คิดเปนรอยละ 
57.5 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และปริญญาโทจํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
                  เพชรบุรีจําแนกตามอายุงาน

อายุงาน จํานวน รอยละ
1.นอยกวา 1 ป 13 10.8
2. 1-3 ป 63 52.5
3. 3-5 ป 33 27.5
4. 5 ปขึ้นไป 11 9.2

รวม 120 100.0

จากตารางที่ 5 จะเห็นวา อายุงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีมีอายุงาน  1-3  ป  มากที่สุดจํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  52.5  และบุคลากร
ที่มีอายุงาน 5 ปขึ้นไป นอยที่สุดจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 9.2
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ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
    เพชรบุรีจําแนกตามรายได

รายได จํานวน รอยละ
1.ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 
บาท

74 61.7

2. 8,001-12,000 บาท 36 30.0
3. 12,001-16,000 บาท 5 4.2
4. 16,001-20,000 บาท 5 4.2
5. 20,001-24,000 บาท 0 0.0
6. 24,001 บาทขึ้นไป 0 0.0

รวม 120 100.0

จากตารางที่ 6 จะเห็นวา รายไดของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุร ี  มีรายได  ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท  มากที่สุด  จํานวน  74  คน  คิดเปน
รอยละ  61.7    และบุคลากรที่มีรายได  16,001-20,000 บาท  นอยที่สุด จํานวน  5  คน  คิดเปนรอย
ละ  4.2  

สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันภายในองคกร
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

    เขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามเพศ
เพศ n t Sig.
ชาย
หญิง

67
53

-3.364 0.36

จากตารางที่ 7 พิจารณาจากคา Sig. เทากับ 0.36 ซึ่งมากกวา 0.05แสดงวายอมรับสมมติฐาน
หลักได นั่นคือบุคลากรที่มีเพศตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
    เขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามตําแหนงงาน

ตําแหนงงาน n x̄ S.D.
ลูกจางชั่วคราว 83 2.58 0.25
ลูกจางประจํา - - -
พนักงานมหาวิทยาลัย 33 2.17 0.39
ขาราชการ 4 2.48 0.36

รวม 120 2.47 0.35

จากตารางที่ 8 จะเห็นวา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในแตละตําแหนงมีความผูกพันภายใน
องคกรในระดับมาก โดยพนักงานมหาวิทยาลัย (x̄ =2.17) มีความผูกพันภายในองคกรสูงสุด 
รองลงมาคือ ขาราชการ (x̄ =2.48) และลูกจางชั่วคราว (x̄ =2.58) ตามลําดับ

ตารางที่ 9 การวิเคราะหความแปรปรวนความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
    ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามตําแหนงงาน

แหลงความ
แปรปรวน

Df SS MS F Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
117

3.884
10.714

1.942
0.092

21.207 0.000

รวม 119 14.598

จากตารางที่ 9 พิจารณาคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีตําแหนงงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
      เขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส n x̄ S.D.
โสด 64 2.44 0.38
สมรส 44 2.58 0.26
หยา/หมาย/แยกกันอยู 12 2.20 0.20

รวม 120 2.47 0.35

จากตารางที่ 10 จะเห็นวา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสถานภาพตางๆ มีความผูกพันภายใน
องคกรในระดับมาก โดยบุคลากรที่มีสถานภาพหยา/หมาย/แยกกันอยู (x̄ =2.20) มีความผูกพัน
ภายในองคกรสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรที่มีสถานภาพโสด (x̄ =2.44) และบุคลากรที่มีสถานภาพ
สมรส (x̄ =2.58) ตามลําดับ

ตารางที่ 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายใน
     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามสถานภาพสมรส

แหลงความ
แปรปรวน

Df SS MS F Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
117

1.506
13.092

0.753
0.112

6.731 0.002

รวม 119 14.598

จากตารางที่ 11 พิจารณาคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
      เขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา n x̄ S.D.
ต่ํากวาปริญญาตรี 69 2.56 0.24
ปริญญาตรี 48 2.33 0.42
ปริญญาโท 3 2.35 0.39
ปริญญาเอก - - -

รวม 120 2.47 0.35

จากตารางที่ 12 จะเห็นวา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระดับการศึกษาตางๆ มีความผูกพัน
ภายในองคกรในระดับมาก โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (x̄ =2.33) มีความผูกพัน
ภายในองคกรสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท (x̄ =2.35) และบุคลากรที่
มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (x̄ =2.56) ตามลําดับ

ตารางที่ 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายใน
     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามการศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน

Df SS MS F Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
117

1.596
13.001

0.789
0.111

7.183 0.001

รวม 119 14.598

จากตาราง 13 พิจารณาคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีการศึกษาที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
      เขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามอายุงาน

อายุงาน n x̄ S.D.
นอยกวา 1 ป 13 2.54 0.28
1-3 ป 63 2.48 0.37
3-5 ป 33 2.43 0.33
5 ปขึ้นไป 11 2.40 0.29

รวม 120 2.47 0.35

จากตารางที่ 14 จะเห็นวา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีอายุงานตางๆ มีความผูกพันภายใน
องคกรในระดับมาก โดยบุคลากรที่มีอายุงาน 5 ปขึ้นไป (x̄ =2.40) มีความผูกพันภายในองคกร
สูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรที่มีอายุงาน 3-5 ป (x̄ =2.43) บุคลากรที่มีอายุงาน 1-3 ป (x̄ =2.48) และ
บุคลากรที่มีอายุงานนอยกวา 1 ป (x̄ =2.54) ตามลําดับ

ตารางที่ 15 การวิเคราะหความแปรปรวนความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายใน
     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามอายุงาน

แหลงความ
แปรปรวน

Df SS MS F Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
116

0.172
14.426

0.057
0.124

0.460 0.710

รวม 119 14.598

จากตาราง 15 พิจารณาคา Sig. เทากับ 0.710 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีอายุงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
      เขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามรายได

ระดับรายได n x̄ S.D.
ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท 74 2.57 0.25
8,001-12,000 บาท 36 2.22 0.39
12,001-16,000 บาท 5 2.54 0.43
16,001-20,000 บาท 6 2.58 0.35
20,001-24,000 บาท - - -
24,001 บาทขึ้นไป - - -

รวม 120 2.47 0.35

จากตารางที่ 16 จะเห็นวา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระดับรายไดตางๆ มีความผูกพัน
ภายในองคกรในระดับมาก โดยบุคลากรที่มีระดับรายได 8,001-12,000 บาท (x̄ =2.22) มีความ
ผูกพันภายในองคกรสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรที่มีระดับรายได 12,001-16,000 บาท (x̄ =2.54) 
บุคลากรที่มีระดับรายได ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท (x̄ =2.57) และบุคลากรที่มีระดับรายได 
16,001-20,000 บาท (x̄ =2.58) ตามลําดับ

ตารางที่ 17 การวิเคราะหความแปรปรวนความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรภายใน
     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจําแนกตามรายได

แหลงความ
แปรปรวน

Df SS MS F Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
116

3.119
11.479

1.040
0.099

10.507 0.000

รวม 119 14.598

จากตาราง 17 พิจารณาคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีรายไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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สวนที่ 3  การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติและดาน
ประสบการณในการทํางานที่สงผลตอความความผูกพันภายในองคกร

การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และปจจัยดานประสบการณในการ
ทํางานนั้นจะพิจารณาออกเปน 10 ดาน ไดแก

1. โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน
2. ความอิสระในการทํางาน
3. ความหลากหลายของงาน
4. ความมั่นคงในงาน
5. ความสําคัญของตนตอองคกร
6. ความพึ่งพิงไดขององคกร
7. การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
8. ระบบพิจารณาความดีความชอบ
9. ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง
10. ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร
ทั้งนี้ผูวิจัยแสดงผลการวิเคราะหในภาพรวมรายดาน ดังตอไปนี้

1. ความกาวหนาในหนาที่การงาน
ตารางที่ 18 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานความกาวหนาในหนาที่การงาน

ความกาวหนาในหนาที่การงาน x̄ S.D. แปลผล

1. ทานไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่องจากองคกร 2.53 0.65 ปานกลาง

2. ทานมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานที่สูงขึ้นภายในองคกร 2.74 0.70 ปานกลาง

3. ทานคิดวาทานสามารถกาวหนาในองคกรไดโดยไมยาก 3.01 0.60 ปานกลาง

รวม 2.76 0.45 ปานกลาง

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 สูงที่สุด 1.50 – 2.49 สูง 2.50-3.49 ปานกลาง 3.50 – 4.49 ต่ํา 4.50-
5.00 ต่ําที่สุด
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จากตารางที่ 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานความกาวหนาในหนาที่การงานมีระดับความคิดเห็นปานกลาง (x̄ =2.76) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากองคกรในระดับปานกลาง (x̄ =2.53) ดานโอกาสกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นมีความเห็นใน
ระดับปานกลาง (x̄ =2.74) และมีความเห็นวาสามารถกาวหนาในองคกรไดโดยไมยากในระดับปาน
กลาง (x̄ =3.01) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 206.8 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มี
ความกาวหนาในหนาที่การงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน

2. ความมีอิสระในการทํางาน
ตารางที่ 19 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานความมีอิสระในการทํางาน
ความมีอิสระในการทํางาน x̄ S.D. แปลผล

4. ทานสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระในงานที่ไดรับมอบหมาย 2.23 0.56 สูง
5.ทานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในองคกรได

2.29 0.65 สูง

6. ทานสามารถทํางานที่รับผิดชอบโดยไมไดรับการแทรกแซงจากบุคคล
อื่น

2.26 0.64 สูง

รวม 2.26 0.48 สูง

จากตารางที่ 19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานความมีอิสระในการทํางานมีระดับความคิดเห็นสูง (x̄ =2.26) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการมีความเห็นวาสามารถทํางานที่รับผิดชอบโดยไมได
รับการแทรกแซงจากบุคคลอื่นในระดับสูง (x̄ =2.26) ดานโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานในองคกรไดมีความเห็นในระดับมาก (x̄ =2.26) และการที่สามารถ
ตัดสินใจไดอยางอิสระในงานที่ไดรับมอบหมายในระดับสูง (x̄ =2.29) ตามลําดับ
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จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 264.6 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีความ
เปนอิสระในการทํางานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน

3. ความหลากหลายของงาน
ตารางที่ 20 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานความหลากหลายของงาน
ความหลากหลายของงาน x̄ S.D. แปลผล

7.ทานใชวิธีการใหมๆในการปฏิบัติงานเพื่อความทันสมัยตอเหตุการณได 2.27 0.62 สูง
8. ทานใชเครื่องมือ และอุปกรณตางๆอยางหลากหลายในการปฏิบัติงาน 1.99 0.49 สูง
9.ทานไดใชความรูความชํานาญหลายดานประกอบกันในการทํางาน 2.04 0.63 สูง

รวม 2.10 0.43 สูง

จากตารางที่ 20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานความหลากหลายของงานมีระดับความคิดเห็นสูง (x̄ =2.10) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการใชเครื่องมือ และอุปกรณตางๆอยางหลากหลายใน
การปฏิบัติงานมีความเห็นในระดับสูง (x̄ =1.99) มีความเห็นวาไดใชความรู ความชํานาญหลายดาน
ประกอบกันในการทํางานของตนในระดับสูง (x̄ =2.04) ดานการใชวิธีการใหมๆในการปฏิบัติงาน 
เพื่อความทันสมัยตอเหตุการณไดในระดับสูง (x̄ =2.27) และ ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 257.8 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีความ
หลากหลายของงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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4. ความมั่นคงในงาน
ตารางที่ 21 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานความมั่นคงในงาน
ความมั่นคงในงาน x̄ S.D. แปลผล

10.ทานรูสึกมั่นคง ไมกลัวถูกไลออก หรือเลิกจางโดยงายเมื่อทํางานใน
องคกรนี้

2.56 0.86 ปานกลาง

11.ทานคิดวาอาชีพของทานขณะนี้มีความมั่นคงและทําใหดํารงชีวิตอยาง
สบาย

2.66 0.74 ปานกลาง

12. ทานรูสึกถึงความมั่นคงในตําแหนงงานของทาน 2.63 0.77 ปานกลาง

รวม 2.62 0.67 ปานกลาง

จากตารางที่ 21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานความมั่นคงในงานมีระดับความคิดเห็นปานกลาง (x̄ =2.62) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของความรูสึกมั่นคง ไมกลัวถูกไลออก หรือเลิกจางโดยงาย
เมื่อทํางานในองคกรนี้ในระดับปานกลาง (x̄ =2.56) ดานความรูสึกถึงความมั่นคงในตําแหนงงาน
ของทานในระดับปานกลาง (x̄ =2.63) และดานความคิดวาอาชีพของทานขณะนี้มีความมั่นคง และ
ทําใหดํารงชีวิตอยางสบายมีความเห็นในระดับปานกลาง (x̄ =2.66) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 250.6 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีความ
มั่นคงในงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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5. ความสําคัญของตนตอองคกร
ตารางที่ 22 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานความสําคัญของตนตอองคกร
ความสําคัญของตนตอองคกร x̄ S.D. แปลผล

13.ทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาเสมอวา ทานเปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร

2.54 0.67 ปานกลาง

14.ทานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร เมื่อขาดทานการดําเนินงานของ
องคกรจะไมราบรื่น

2.63 0.67 ปานกลาง

15. ทานไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานสําคัญอยูเสมอ 2.51 0.72 ปานกลาง
รวม 2.56 0.57 ปานกลาง

จากตารางที่ 22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานความสําคัญของตนตอองคกรมีระดับความคิดเห็นปานกลาง (x̄ =2.56) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงาน
สําคัญอยูเสมอในระดับปานกลาง (x̄ =2.51) ความคิดดานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาเสมอ
วา ทานเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกรในระดับปานกลาง (x̄ =2.54) และมีความเห็นดาน
ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร เมื่อขาดทานการดําเนินงานขององคกรจะไมราบรื่นมี
ความเห็นในระดับปานกลาง (x̄ =2.63) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 291.3 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มี
ความสําคัญของตนตอองคกรที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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6. ความพึ่งพิงไดขององคกร
ตารางที่ 23 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานความพึ่งพิงไดขององคกร
ความพึ่งพิงไดขององคกร x̄ S.D. แปลผล

16.ทานไดรับเงินเดือน และสวัสดิการ อยางเหมาะสมตามความรู
ความสามารถของทาน

2.53 0.79 ปานกลาง

17.ทานไดรับรายไดเพียงพอแลว โดยทานไมตองทํางานอื่นเพื่อหารายได
เสริมอีก

3.11 0.84 ปานกลาง

18. ทานไดรับสวัสดิการอยางเพียงพอแกความตองการ 2.88 0.85 ปานกลาง
รวม 2.84 0.69 ปานกลาง

จากตารางที่ 23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานความพึ่งพิงไดขององคกรมีระดับความคิดเห็นมาก (x̄ =2.84) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการไดรับเงินเดือน และสวัสดิการ อยางเหมาะสมตาม
ความรูความสามารถของตนในระดับปานกลาง (x̄ =2.53) มีความเห็นวาไดรับสวัสดิการอยาง
เพียงพอแกความตองการในระดับปานกลาง (x̄ =2.88) และดานการไดรับรายไดเพียงพอแลว โดย
ไมตองทํางานอื่นเพื่อหารายไดเสริมอีกมีความเห็นในระดับปานกลาง (x̄ =3.11) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 393.7 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีความ
พึ่งพิงไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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7. การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
ตารางที่ 24 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติและดานประสบการณในการทํางานดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
     องคกร

การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร x̄ S.D. แปลผล

19. ทานยอมรับในนโยบายขององคกรและยินดีที่จะปฏิบัติตาม 2.28 0.60 สูง
20.ทานเห็นดวยกับแนวทางปฏิบัติขององคกร ซึ่งสอดคลองกับการทํางาน
ของทาน

2.31 0.62 สูง

21. ทานเชื่อมั่นวาเปาหมาย และคานิยมขององคกรสรางความสําเร็จได 2.37 0.61 สูง
รวม 2.32 0.54 สูง

จากตารางที่ 24 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมีระดับความคิดเห็นสูง (x̄ =2.32) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการยอมรับในนโยบายขององคกร
และยินดีที่จะปฏิบัติตามระดับสูง (x̄ =2.28) ดานเห็นดวยกับแนวทางปฏิบัติขององคกร ซึ่ง
สอดคลองกับการทํางานของทานไดมีความเห็นในระดับสูง (x̄ =2.31) และเชื่อมั่นวาเปาหมาย และ
คานิยมขององคกรสรางความสําเร็จไดในระดับสูง (x̄ =2.37) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 215.7 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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8. ระบบพิจารณาความดีความชอบ
ตารางที่ 25 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน
                   ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานระบบพิจารณาความดีความชอบ

ระบบพิจารณาความดีความชอบ x̄ S.D. แปลผล

22. องคกรของทานเนนความรูความสามารถของผูทํางานเปนหลักในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น

2.89 0.79 ปานกลาง

23. ทานไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.65 0.70 ปานกลาง
24. องคกรของทานทําการเลื่อนขั้นตามหลักเกณฑที่ไดวางไว 2.72 0.62 ปานกลาง

รวม 2.75 0.57 ปานกลาง

จากตารางที่ 25 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานระบบพิจารณาความดีความชอบมีระดับความคิดเห็นปานกลาง (x̄ =2.75) เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการไดรับความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง (x̄ =2.65) ดานการทําการเลื่อนขั้นตามหลักเกณฑที่ไดวางไวมี
ความเห็นในระดับปานกลาง (x̄ =2.72) และมีความเห็นวาองคกรของทานเนนความรูความสามารถ
ของผูทํางานเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นในระดับปานกลาง (x̄ =2.89) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 346.2 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีระบบ
พิจารณาความดีความชอบที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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9. ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง
ตารางที่ 26 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง
ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง x̄ S.D. แปลผล

25. ทานรูสึกภาคภูมิใจที่บอกกับผูอื่นวา ทานเปนบุคลากรขององคกร 2.02 0.50 สูง
26. ทานพูดใหผูอื่นฟงเสมอวา องคกรของทานเปนองคกรที่นาทํางานดวย 2.10 0.78 สูง
27. ทานรูสึกภูมิใจในภาพลักษณ และชื่อเสียงขององคกร 1.94 0.69 สูง

รวม 2.02 0.57 สูง

จากตารางที่ 26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียงมีระดับความคิดเห็นสูง (x̄ =2.02) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการที่รูสึกภูมิใจในภาพลักษณ และชื่อเสียง
ขององคกรในระดับสูง (x̄ =1.94) ดานการรูสึกภาคภูมิใจที่บอกกับผูอื่นวา ทานเปนบุคลากรของ
องคกรมีความเห็นในระดับสูง (x̄ =2.02) และทานพูดใหผูอื่นฟงเสมอวา องคกรของทานเปน
องคกรที่นาทํางานดวยในระดับสูง (x̄ =2.10) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 202.8 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มี
ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียงที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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10. ทัศนะคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร
ตารางที่ 27 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานดานทัศนะคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร
ทัศนะคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร x̄ S.D. แปลผล

28.ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานทุกครั้งเมื่อตองการความ
ชวยเหลือ

2.25 0.63 สูง

29. ทานเห็นวาระบบการจัดการในองคกรมีประสิทธิภาพ 2.34 0.64 สูง
30.องคกรของทานใหความสําคัญและตระหนักในคุณคาของบุคลากรเปน
อยางมาก

2.43 0.73 สูง

31. ทานเห็นวาเพื่อนรวมงานมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 2.45 0.79 ปานกลาง
รวม 2.37 0.59 สูง

จากตารางที่ 27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และประสบการณในการ
ทํางานดานทัศนะคติตอเพื่อนรวมงานและองคกรมีระดับความคิดเห็นสูง (x̄ =2.37) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นในสวนของการไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานทุก
ครั้งเมื่อตองการความชวยเหลือในระดับสูง (x̄ =2.25) รองลงมาดานระบบการจัดการในองคกรมี
ประสิทธิภาพมีความเห็นในระดับสูง (x̄ =2.34) ดานการใหความสําคัญและตระหนักในคุณคาของ
บุคลากรเปนอยางสูง (x̄ =2.43) และมีความเห็นวาเพื่อนรวมงานมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในระดับปานกลาง (x̄ =2.45) ตามลําดับ

จากการวิเคราะหทางสถิติเทคนิค Chi-square ไดคา X²เทากับ 349.2 พบวามีความนาจะ
เปน (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรที่มีทัศนะคติ
ตอเพื่อนรวมงานและองคกรที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานประสบการณใน
การทํางานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมทั้ง 10 
ดาน
ตารางที่ 28 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงาน

     ที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางาน x̄ S.D. แปลผล

1. ความกาวหนาในหนาที่การงาน 2.76 0.45 ปานกลาง
2. ความอิสระในการทํางาน 2.26 0.48 สูง
3. ความหลากหลายของงาน 2.10 0.43 สูง
4. ความมั่นคงในงาน 2.62 0.67 ปานกลาง
5. ความสําคัญของตนตอองคกร 2.56 0.57 ปานกลาง
6. ความพึ่งพิงไดขององคกร 2.84 0.69 ปานกลาง
7. การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร 2.32 0.54 สูง
8. ระบบพิจารณาความดีความชอบ 2.75 0.57 ปานกลาง
9. ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง 2.02 0.57 สูง
10. ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร 2.37 0.59 สูง

รวม 2.46 0.37 สูง

จากตารางที่ 28 จะเห็นวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติและดาน
ประสบการณในการทํางานของบุคลากรอยูในระดับสูง (x̄ =2.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
บุคลากรมีความคิดเห็นดานความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง ความหลากหลายของงาน ความอิสระ
ในการทํางาน การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร อยู
ในระดับมาก สวนดานความสําคัญของตนตอองคกร ความมั่นคงในงาน ระบบพิจารณาความดี
ความชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน ความพึ่งพิงไดขององคกรพบวาบุคลากรมีความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง
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สวนที่ 4 การวิเคราะหระดับความผูกพันภายในองคกร ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ตารางที่ 29 คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพัน

     ภายในองคกร
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการทํางาน x̄ S.D. แปลผล

1. ทานไมรูสึกวามีความจงรักภักดีตอองคกรนี้เลย 2.44 0.91 สูง
2.ทานเต็มใจที่จะทํางานและใชความสามารถใหมากกวาปกติเพื่อให
องคกรประสบความสําเร็จ

1.93 0.48 สูง

3. ทานมักพูดกับเพื่อนวาองคกรนี้เปนองคกรที่ดีมาก 2.14 0.58 สูง
4.ทานไมคิดวาจะไดอะไรมากกวานี้ไมวาจะอยูในองคตอไปอีกนานเทาไร 2.58 0.95 ปานกลาง
5.ทานมักจะรับงานที่ไดรับมอบหมายทั้งหมด ถาเปนการทํางานเพื่อ
องคกร

2.61 0.80 ปานกลาง

6. ทานตัดสินใจผิดพลาดที่เขามาทํางานในองคกรนี้ 2.98 0.96 ปานกลาง
7. คานิยมขององคกรกับคานิยมของทานคลายคลึงกัน 2.86 0.60 สูง
8. ทานพรอมที่จะเปลี่ยนไปทํางานกับองคกรอื่นทันทีที่มีโอกาส 2.91 0.67 ปานกลาง
9. ทานภาคภูมิใจที่คนอื่นวาทานเปนสวนหนึ่งขององคกร 2.27 0.58 สูง
10. ทานไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ในองคกรนี้ 2.27 0.62 สูง
11.ทานดีใจมากที่ไดรับเลือกมาทํางานในองคกรนี้ มากกวาที่จะไดรับ
เลือกจากองคกรอื่นตั้งแตเริ่มตน

1.93 0.72 สูง

12. ทานเปนหวงอนาคตขององคกรนี้จริงๆ 2.37 0.90 สูง
13. ทานเห็นวาองคกรนี้เปนองคที่ดีที่สุดที่ทานจะทํางานดวย 2.38 0.69 สูง
14. ทานมักไมเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายบุคลากรขององคกร 2.93 0.75 ปานกลาง

รวม 2.47 0.35 สูง

จากตารางที่ 29 จะเห็นวา ระดับความผูกพันภายในองคกร ของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับสูง (x̄ =2.47) สอดคลองกับ
สมมติฐานหลัก นั่นคือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีระดับ
ความผูกพันตอองคในระดับสูง
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บทที่  5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

ในบทนี้ผูวิจัยแบงการเสนอเนื้อหาเปน ความมุงหมายของการวิจัย สมมติฐานของการ
วิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล สรุป  การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลําดับ  
ดังตอไปนี้

วัตถุประสงค
ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว  ดังนี้

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลโดยรวมของกลุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  และปจจัย
ดานประสบการณในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันภายในองคการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

3. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรกก
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สมมติฐานงานวิจัย
1. บุคลากรที่มีเพศที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
2. บุคลากรที่มีตําแหนงงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
3. บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
4. บุคลากรที่มีการศึกษาที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
5. บุคลากรที่มีอายุงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
6. บุคลากรที่มีรายไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
7. บุคลากรที่มีความกาวหนาในหนาที่การงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตาง

กัน
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7. บุคลากรที่มีความเปนอิสระในการทํางานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตาง
กัน

8. บุคลากรที่มีความหลากหลายของงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
9.   บุคลากรที่มีความหลากหลายของงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
10 บุคลากรที่มีความสําคัญของตนตอองคกรที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตาง

กัน
11. บุคลากรที่มีความมั่นคงในงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
12. บุคลากรที่มีความพึ่งพิงไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
13. บุคลากรที่มีการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรที่ตางกันมีความผูกพันภายใน

องคกรที่แตกตางกัน
14. บุคลากรที่มีระบบพิจารณาความดีความชอบที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่

แตกตางกัน
15. บุคลากรที่มีความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียงที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่

แตกตางกัน
16. บุคลากรที่มีทัศนะคติตอเพื่อนรวมงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
17. บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีระดับความผูกพันตอองคกร

ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จํานวน 120 คนโดยยึดจากแผนผังโครงสรางบุคลากรที่ติดอยูในบริเวณที่ทําการสํานักงาน 
ในตึกบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนหลัก  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามจํานวน 

1 ชุด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร จํานวน 

6 ขอ เปนแบบใหเลือกตอบ ซึ่งไดแก เพศ ตําแหนงงาน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน 
และรายได

ตอนที่  2 แบบสอบถามความรูสึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่
ปฏิบัติและปจจัยดานประสบการณในการทํางาน จํานวน 31 ขอ ซึ่งแปลและดัดแปลงมาจาก
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แบบสอบถามความผูกพันตอองคกรที่พัฒนาโดย Alen และ Meyer (1990) ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
มาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ตัวเลือก คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม
แนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งคลอบคลุมองคประกอบ 10 ดาน ดังนี้

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร แตละขอจะมีคําตอบให
เลือกในลักษณะของการประเมินคาเปน 5 ระดับ ตามแนวของ Likert Scale คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยแบงลักษณะของขอความออกเปน 2  
ประเภท คือ ขอความเชิงบวก (Positive) ไดแกขอ 32 33 34 36 38 40 41 42 43 44 และขอความเชิง
ลบ (Negative) ไดแกขอ 35 37 39 45 โดยกําหนดคะแนนความเห็นแตกตางกันมีคําถามรวมทั้งสิ้น  
14 ขอ

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและมีความสมบูรณในเรื่องของการใชภาษา

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบใชกับบุคลากรขององคกร จํานวน 120  คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอความรวมมือจากบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ในการแจกแบบสอบถาม โดยใชระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 
1 สัปดาห ไดรับแบบสอบถามคืนมา 120 ฉบับ 

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 11.5 (Statistical Package for Social Sciences)
สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับ เพศ ตําแหนงงาน 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงานและรายได เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของ
ประชากร โดยการใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency)

         สวนที่ 2    การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพัน
ภายในองคกร

สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และปจจัยดานประสบ 

การณในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรองคกร ประกอบดวย ความ 
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กาวหนาในหนาที่การงาน ความมีอิสระในการทํางาน ความหลากหลายของงาน ความมั่นคงในงาน 

ความสําคัญของตนตอองคกร ความพึ่งพิงไดขององคกร การยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง และทัศนคติตอเพื่อน

รวมงานและองคกร

สวนที่ 4 เปนการวิเคราะหถึงระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานอยูในระดับใด  

สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล เกี่ยวกับ เพศ ตําแหนงงาน 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงานและรายได
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรขององคกร สวนใหญเปนเพศชาย อยูในตําแหนงลูกจาง

ชั่วคราวมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานมหาวิทยาลัย มีสถานภาพโสดมากที่สุด สําหรับการศึกษา
นั้นสวนใหญจบต่ํากวาระดับปริญญาตรี มีอายุงาน 1-3 ป มากที่สุด และพบวาสวนใหญมีรายได  ต่ํา
กวาหรือเทากับ 8,000 บาท

สวนที่ 2 การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพัน
ภายในองคกร  

ผลการวิจัยพบวา เพศของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ มีผลตอความผูกพันภายในองคกร 
สวนตําแหนงของบุคลากรไมมีผลตอความผูกพันภายในองคกร และพบวาบุคลากรแตละตําแหนงมี
ความผูกพันภายในองคกรระดับสูง (x̄ =2.47) พนักงานมหาวิทยาลัยมีความผูกพันภายในองคกร
สูงสุด (x̄ =2.17) สวนลูกจางชั่วคราวมีความผูกพันภายในองคกรต่ําสุด (x̄ =2.58)  สําหรับ
สถานภาพสมรสของบุคลากรที่ตางกันไมมีผลตอความผูกพันภายในองคกร บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 
ที่มีสถานภาพตางๆ มีความผูกพันภายในองคกรในระดับสูง (x̄ =2.47) โดยบุคลากรที่มีสถานภาพ
หยา/หมาย/แยกกันอยู มีความผูกพันภายในองคกรสูงสุด (x̄ =2.20) บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสมี
ความผูกพันภายในองคกรต่ําสุด (x̄ =2.58) ในดานระดับการศึกษาพบวาระดับการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ตางกันไมมีผลตอความผูกพันภายในองคกร โดยบุคลากรบริษัทฯ ที่มี
ระดับการศึกษาตางๆ มีความผูกพันภายในองคกรในระดับสูง (x̄ =2.47) ซึ่งบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีความผูกพันภายในองคกรสูงสุด (x̄ =2.33) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรีมีความผูกพันภายในองคกรต่ําสุด (x̄ =2.56) 
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ดานอายุงาน พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีอายุงานตางกันมีผลตอระดับความ
ผูกพันภายในองคกร โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีอายุงานตางๆ มีความผูกพันภายในองคกรใน
ระดับมาก (x̄ =2.47) โดยบุคลากรที่มีอายุงาน 5 ปขึ้นไปมีความผูกพันภายในองคกรสูงสุด 
(x̄ =2.40) บุคลากรที่มีอายุงานนอยกวา 1 ปมีความผูกพันภายในองคกรต่ําสุด (x̄ =2.54) และในดาน
รายไดหรือระดับเงินเดือน พบวา บุคลากรที่มีระดับรายไดที่ตางกันไมมีผลตอความผูกพันภายใน
องคกร โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่มีระดับรายไดตางๆ มีความผูกพันภายในองคกรในระดับสูง 
(x̄ =2.47) บุคลากรที่มีระดับรายได 8,001-12,000 บาท มีความผูกพันภายในองคกรสูงสุด (x̄ =2.22) 
บุคลากรที่มีระดับรายได 16,001-20,000 บาท มีความผูกพันภายในองคกรต่ําสุด (x̄ =2.58)

สวนที่ 3  การวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  และปจจัยดาน
ประสบการณในการทํางานที่มีผลตอความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรองคกร  ประกอบดวย  
ความกาวหนาในหนาที่การงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  ความหลากหลายของงาน  ความมั่นคง
ในงาน  ความสําคัญของตนตอองคกร  ความพึ่งพิงไดขององคกร  การยอมรับเปาหมายและคานิยม
ขององคกร  ระบบการพิจารณาความดีความชอบ  ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง  และทัศนคติตอ
เพื่อนรวมงานและองคกร

ผลการวิจัย  พบวา  ความกาวหนาในหนาที่การงาน  ความมีอิสระในการทํางาน  
ความหลากหลายของงาน  ความมั่นคงในงาน  ความสําคัญของตนตอองคกร  ความพึ่งพิงไดของ
องคกร  การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร  ระบบการพิจารณาความดีความชอบ  
ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียง  และทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร  โดยลักษณะงานที่
ปฏิบัติและประสบการณในการทํางานของบุคลากร  ดานความกาวหนาในหนาที่การงานมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง  (x̄ =2.76)  ดานความมีอิสระในการทํางานมีความคิดเห็นระดับสูง 
(x̄ =2.26) ดานความหลากหลายของงานมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง  (x̄ =2.10)  ดานความมั่นคง
ในงานมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  (x̄ =2.62)  ดานความสําคัญของตนตอองคกรมีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  (x̄ =2.56)  ดานความพึ่งพิงไดขององคกรมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง  (x̄ =2.84)  ดานการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง  
(x̄ =2.32)  ดานระบบการพิจารณาความดีความชอบมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  (x̄ =2.75)  
ดานความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียงมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง  (x̄ =2.02)  และดานทัศนคติตอ
เพื่อนรวมงานและองคกรมีความคิดเห็นอยูในระดับที่สูง  (x̄ =2.37)
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สวนที่ 4 เปนการวิเคราะหถึงระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานอยูในระดับใด  
ผลการวิจัย  พบวา  ระดับความผูกพันภายในองคกรโดยรวมของบุคลากรขององคกร  

อยูในระดับสูง  (x̄ =2.47)
การอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปไดวา ปจจัย
ดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน มี
ความสัมพันธกับความผูกพันภายในองคกร พบวา จํานวนสมมติฐานที่ตั้งไว 16 ขอ เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 2 ขอ สวนสมมติฐานขอ 17 พบวาระดับความผูกพันภายในองคกรของบุคลากร
อยูในระดับสูง ผูวิจัยจะอภิปรายผลในประเด็นสําคัญๆที่ไดศึกษาคนควา ดังนี้

1.สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา เพศตางกันมีผลตอความผูกพันภายในองคกรตางกัน (ตารางที่ 7) ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานที่วางไว สามารถอธิบายไดวา เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นตอความ
ผูกพันกับองคกรไมเหมือนกันโดยพบวาบุคลากรที่เปนเพศชายมีความผูกพันตอองคกรมากกวา
บุคลากรที่เปนเพศหญิง

2.สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีตําแหนงงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่
แตกตางกัน

ผลการวิจัยพบวา ตําแหนงงานตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน (ตาราง 9) 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว สามารถอธิบายไดวา ตําแหนงงานไมสงผลตอความผูกพันตอ
องคกร อาจเนื่องมาจากลักษณะขององคกรที่เปนรัฐบาล บุคลากรจะไดรับตําแหนงตามกฎระเบียบ
ของรัฐบาล ตําแหนงจึงไมเกี่ยวพันกับความรูสึกผูกพันตอองคกร สอดคลองกับศันสนีย เตชะลาภ
อํานวย (2543 : 61) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานโรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ พบวา ดานระดับตําแหนงไมพบความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคการ

3.สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่
แตกตางกัน

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่
ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 11) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา สถานภาพ
สมรสไมสงผลตอระดับความผูกพันตอองคกร อาจเนื่องมากจาก บุคลากรสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเปนประชากรในพื้นที่ การทํางานในมหาวิทยาลัยจึงไมสงผลตอการดําเนินชีวิต
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4.สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีการศึกษาที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตาง
กัน

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีการศึกษาที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไม
แตกตางกัน (ตารางที่ 13) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา การศึกษาไม
สงผลตอระดับความผูกพันตอองคกร แมวาบุคลากรจะมีการศึกษาที่ตางกันแตก็มีระดับความผูกพัน
กับองคกรเหมือนกัน อาจเนื่องมาจาก ความรับผิดชอบในตําแหนงงานของตน สอดคลองกับจารุ
วรรณ จารุวรรณ (2548 : 62) ศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการกรมทรัพยสินทางปญญา 
พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ

5.สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีอายุงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีอายุงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน 

(ตารางที่ 15) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว สามารถอธิบายไดวา อายุงานมีผลตอบุคลากรที่จะ
ทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร เมื่อมีอายุการทํางานที่มากขึ้น ก็จะเกิดการรับวัฒนธรรม ประเพณี
ขององคกร สงผลใหเกิดความผูกพันกับองคกรตามมา สอดคลองกับ พันเอกธิติวัฒน แจมศักดิ์ 
(2547 : 128) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของขาราชการศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร พบวา อายุราชการมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกร

6.สมมติฐานที่ 6 บุคลากรที่มีรายไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา รายไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรไมแตกตางกัน (ตาราง 17) 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สามารถอธิบายไดวา รายไดไมสงผลตอความผูกพันที่บุคลากร
มีตอองคกร อาจเนื่องมาจากหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของมหาวิทยาลัยฯ ที่แนนอนตามสาย
งานรับผิดชอบของบุคลากรแตละคน ซึ่งตัวบุคลากรเองก็ยอมรับในขอกําหนดดังกลาว รายไดจึง
ไมใชปจจัยที่ทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกรสอดคลองกับ จุฑากาญจน เลาหเดช (2544 : 
54)ศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลจังหวัดกบินทรบุรี พบวา 
บุคลากรในโรงพยาบาลกบินทรบุรี ที่มีคาตอบแทนตางกัน มีความผูกพันตอองคการไมแตกตางกัน

7.สมมติฐานที่ 7 บุคลากรที่มีความกาวหนาในหนาที่การงานที่ตางกันมีความผูกพัน
ภายในองคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา บุคลากรที่มีความกาวหนาในหนาที่การงานมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันภายในองคกร (ตาราง 18) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา ความกาวหนาเปน
สิ่งชักจูงใหบุคลากรเกิดความพยายาม เอาใจใสกับงาน เพื่อใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน 
สงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกร ซึ่งไมวาจะกาวหนาตางหรือเหมือนกัน บุคลากรก็มีความ



58

ประสงคที่จะกาวหนา สอดคลองกับทฤษฎี ERG ของ Alderfer ความตองการความเจริญ (growth)
ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยทั่วไป

8.สมมติฐานที่ 8 บุคลากรที่มีความเปนอิสระในการทํางานที่ตางกันมีความผูกพัน
ภายในองคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา   บุคลากรที่มีความเปนอิสระในการทํางานที่ตางกันมีความผูกพัน
ภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน (ตาราง 19) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว อธิบายไดวา การที่
บุคลากรไดรับความมีอิสระในการทํางานทําใหบุคลากรเกิดความตั้งใจที่จะรับผิดชอบในงานสวน
ของตน สงผลใหเกิดความชอบในองคกร และสงผลทําใหเกิดความผูกพันภายในองคกรติดตามมา 
โดยความมีอิสระในการทํางานของแตละงานยอมแตกตางกันไปตามลักษณะงาน แตก็ทําใหเกิด
ความผูกพันตอองคกรไดเชนกัน 

9.สมมติฐานที่ 9 บุคลากรที่มีความหลากหลายของงานที่ตางกันมีความผูกพันภายใน
องคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย  พบวา  ความหลากหลายของงานมีความสัมพันธกับความผูกพันภายใน
องคกร (ตาราง  20) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา การที่พนักงานไดทํางานใน
หลากหลายอยางจะทําใหพนักงานเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ ไมซ้ําซากจําเจ ไมเกิดความเบื่อ
หนาย แตสําหรับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนี้ บุคลากรที่มี
ความหลากหลายของงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน

10.สมมติฐานที่ 10 บุคลากรที่มีความมั่นคงในงานที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกร
ที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย  พบวา  ความมั่นคงในงานที่ตางกันมีผลตอความผูกพันภายในองคกรที่ไม
แตกตางกัน (ตาราง 21) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา ถึงแมวาความมั่นคงในการ
ทํางานของบุคลากรแตละคนมีความแตกตางกัน แตความตางนั้นไมมีผลทําใหบุคลากรเปลี่ยนแปลง
ความรูสึกผูกพันตอองคกรเลย

11.สมมติฐานที่ 11 บุคลากรที่มีความสําคัญของตนตอองคกรที่ตางกันมีความผูกพัน
ภายในองคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา ความมั่นคงในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันภายในองคกร  
(ตาราง 22) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา ความสําคัญของตนที่มีตอองคกรที่
ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน คือ ไมวาบุคลากรคนนั้นจะมีความสําคัญตอ
องคกรมากนอยเพียงใดก็ไมมีผลทําใหระดับความผูกพันตอองคกรเปลี่ยนแปลงไป
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12.สมมติฐานที่ 12 บุคลากรที่มีความพึ่งพิงไดที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่
แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา ความพึ่งพิงไดขององคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันภายในของ
องคกร (ตาราง 23) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา ความพึ่งพิงไดขององคกรจะทํา
ใหพนักงานรูสึกวา องคกรสามารถพึ่งพิงไดทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการ เนื่องจากไม
ตองคอยหางานทํา เกิดความสบายใจในการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหความพึ่งพิงไดมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันกับองคกร แตบุคลากรที่มีความพึ่งพิงไดแตกตางกัน มีความผูกพันภายในที่ไมแตกตาง
กัน

13.สมมติฐานที่ 13 บุคลากรที่มีการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรที่ตางกันมี
ความผูกพันภายในองคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันภายในขององคกร (ตาราง 24) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา การยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร สงผลใหพนักงานมีเปาหมายไปในทางเดียวกันกับบริษัท   
พนักงานเกิดการยอมรับและเกิดความผูกพันในองคการ เพื่อที่จะทํางานใหลุลวงตามที่ไดรับ
มอบหมายจากองคกร

14.สมมติฐานที่ 14 บุคลากรที่มีระบบพิจารณาความดีความชอบที่ตางกันมีความผูกพัน
ภายในองคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา ระบบพิจารณาความดีความชอบมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ภายในองคกร (ตาราง 25) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา การพิจารณาความดี
ความชอบก็จะสงผลใหเกิดกําลังใจมุมานะในการทํางาน สิ่งที่ตามมาคือ ความผูกพันตอองคกรที่ทํา
อยู แตสําหรับกรณีนี้ บุคลากรที่มีระบบพิจารณาความดีความชอบที่แตกตางกัน มีความผูกพัน
ภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน

15.สมมติฐานที่ 15 บุคลากรที่มีความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียงที่ตางกันมีความผูกพัน
ภายในองคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา ความรูสึกวาหนวยงานมีชื่อเสียงมีความสัมพันธตอความผูกพัน
ภายในองคกร (ตาราง 26) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก สามารถอธิบายไดวา การที่พนักงานไดทํางาน
ในองคการที่มีชื่อเสียงจะสงผลใหเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความจงรักภักดีในองคการนั่นเอง
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16.สมมติฐานที่ 16 บุคลากรที่มีทัศนะคติตอเพื่อนรวมงานที่ตางกันมีความผูกพันภายใน
องคกรที่แตกตางกัน

ผลการวิจัย พบวา ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคการมีความสัมพันธกับความผูกพัน
ภายในขององคกร (ตาราง 27) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือบุคลากรที่มีทัศนะคติตอเพื่อน
รวมงานและองคกรที่ตางกันมีความผูกพันภายในองคกรที่ไมแตกตางกัน    

17.สมมติฐานที่ 17 ระดับความผูกพันภายในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ผลการวิจัย พบวา ระดับความผูกพันภายในองคกรของบุคลากร  มหาวิทยาลัย วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับมาก (ตาราง 29) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว อธิบายได
วา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนองคกรที่ตั้งขึ้นมากวา  4  ป  พนักงาน
สวนใหญมีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยในการทํางานกับ

ความผูกพันของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีผูวิจัยไดศึกษาถึงปจจัย
ที่มีผลตอความผูกพันภายในองคกร มีการหาระดับความผูกพันภายในองคกร หาความสัมพันธของ
ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และปจจัยดานประสบการณใน
การทํางาน ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชประโยชนในการวางแผน และใชเปน
แนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใชเปนแนวทางในการรักษาพนักงานที่มี
คุณภาพ มีความสามารถใหคงอยูกับองคกรตลอดไป และองคกรอื่นๆ ยังสามารถนําไปใช
ประโยชนได  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาปจจัยลักษณะสวนบุคคล ปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
และปจจัยดานประสบการณในการทํางานสวนใหญมีความสัมพันธกับระดับความผูกพันตอองคกร 
ดังนั้นในการสรางใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรจําเปนอยางยิ่งที่ผูรับผิดชอบตองเอาใจใส
ตอบุคลากรอยางสม่ําเสมอ หมั่นตรวจตราสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองคการที่มีความเกี่ยวของกับตัว
บุคลากรทั้งในทางที่ดีและทางที่ไมดี ในทางที่ดีควรจะพัฒนาใหดียิ่งๆขึ้นไปและรักษาใหคงอยูไว  
สําหรับในสวนที่ไมดีก็ควรจะหาทางปองกันหรือทําการแกไขใหดีขึ้นตอไป  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรียังคงประสบปญหาทั้ง
ในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ดานสภาพคลองทางการเงิน อีกทั้งใน
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ยังมุงเนนที่จะสรางความ



61

เจริญกาวหนาใหกับองคกรของตนเปนอยางมาก เนื่องจากถือเปนวิทยาเขตที่เปดขึ้นใหม จึงยัง
ตองการการพัฒนาอีกมาก จนในบางครั้งจากปญหาที่กลาวมาขางตน อาจทําใหทางองคกรละเลย
การดูแลบุคลากรของตนเอง ปญหานี้อาจจะสงผลตอสภาวะจิตใจ และความผูกพันภายในองคกรทํา
ใหพนักงานมีการลาออก และองคกรขาดทิศทางที่แนนอนได
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยในการทํางานกับความผูกพันของบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน ( ) ที่กําหนดใหตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

           สําหรับผูวิจัย
1. เพศ ก. (     )

( ) ชาย ( ) หญิง

2. ตําแหนงงาน ข. (     )
( ) ลูกจางชั่วคราว ( ) ลูกจางประจํา
( ) พนักงานมหาวิทยาลัย ( ) ขาราชการ

3. สถานภาพสมรส ค. (     )
( ) โสด ( ) สมรส
( ) หยา / หมาย / แยกกันอยู

4. ระดับการศึกษา ง. (     )
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก

5. ระยะเวลาการทํางานกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ. (     )
( ) นอยกวา 1 ป ( ) 1-3 ป
( ) 3-5 ป ( ) 5 ปขึ้นไป

6. รายไดตอเดือน ฉ. (     )
( ) ต่ํากวาหรือเทากับ 8,000 บาท ( ) 8,001-12,000 บาท
( ) 12,001-16,000 บาท ( ) 16,001-20,000 บาท
( ) 20,001-24,000 บาท ( ) 24,001 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานประสบการณในการณในการทํางาน

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานท่ีสุดเพียงขอเดียวและกรุณาตอบคําถาม

ทุกขอ

ขอที่ ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

สําหรับ
ผูวิจัย

ความกาวหนาในหนาที่การงาน
1 ทานไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่องจาก

องคกร
1. (      )

2 ทานมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานที่สูงขึ้น
ภายในองคกร

2. (      )

3 ทานคิดวาทานสามารถกาวหนาในองคกรไดโดย
ไมยาก

3. (      )

ความมีอิสระในการทํางาน
4 ทานสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระในงานที่ไดรับ

มอบหมาย
4. (      )

5 ทานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานในองคกรได

5. (      )

6 ทานสามารถทํางานที่รับผิดชอบโดยไมไดรับการ
แทรกแซงจากบุคคลอื่น

6. (      )

ความหลากหลายของงาน
7 ทานใชวิธีการใหมๆในการปฏิบัติงาน เพื่อความ

ทันสมัยตอเหตุการณได
7. (      )

8 ทานใชเครื่องมือ และอุปกรณตางๆอยาง
หลากหลายในการปฏิบัติงาน

8. (      )

9 ทานไดใชความรู ความชํานาญหลายดานประกอบ
กันในการทํางานของทาน

9. (      )

ความมั่นคงในงาน
10 ทานรูสึกมั่นคง ไมกลัวถูกไลออก หรือเลิกจาง

โดยงายเมื่อทํางานในองคกรนี้
10. (      )

11 ทานคิดวาอาชีพของทานขณะนี้มีความมั่นคง 
และทําใหดํารงชีวิตอยางสบาย

11. (      )

12 ทานรูสึกถึงความมั่นคงในตําแหนงงานของทาน 12. (      )
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ขอที่ ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

สําหรับ
ผูวิจัย

ความสําคัญของตนตอองคกร
13 ทานไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาเสมอวา 

ทานเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร
13. (      )

14 ทานรูสึกวาเปนสวนหน่ึงขององคกร เมื่อขาด
ทานการดําเนินงานขององคกรจะไมราบรื่น

14. (      )

15 ทานไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงาน
สําคัญอยูเสมอ

15. (      )

ความพึ่งพิงไดขององคกร
16 ทานไดรับเงินเดือน และสวัสดิการ อยาง

เหมาะสมตามความรูความสามารถของทาน
16. (      )

17 ทานไดรับรายไดเพียงพอแลว โดยทานไมตอง
ทํางานอื่นเพื่อหารายไดเสริมอีก

17. (      )

18 ทานไดรับสวัสดิการอยางเพียงพอแกความ
ตองการ

18. (      )

การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
19 ทานยอมรับในนโยบายขององคกรและยินดีที่

จะปฏิบัติตาม
19. (      )

20 ทานเห็นดวยกับแนวทางปฏิบัติขององคกร ซึ่ง
สอดคลองกับการทํางานของทาน

20. (      )

21 ทานเชื่อมั่นวาเปาหมาย และคานิยมของ
องคกรสรางความสําเร็จได

21. (      )

ระบบการพิจารณาความดีความชอบ
22 องคกรของทานเนนความรูความสามารถของผู

ทํางานเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น
22. (      )

23 ทานไดรับความยุติธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

23. (      )

24 องคกรของทานทําการเลื่อนขั้นตามหลักเกณฑ
ที่ไดวางไว

24. (      )

25 ทานรูสึกภาคภูมิใจที่บอกกับผูอื่นวา ทานเปน
บุคลากรขององคกร

25. (      )

26 ทานพูดใหผูอื่นฟงเสมอวา องคกรของทาน
เปนองคกรที่นาทํางานดวย

26. (      )
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ขอที่ ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

สําหรับ
ผูวิจัย

27 ทานรูสึกภูมิใจในภาพลักษณ และชื่อเสียงของ
องคกร

27. (      )

ทัศนคติตอเพื่อนรวมงานและองคกร
28 ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานทุก

ครั้งเมื่อตองการความชวยเหลือ
28. (      )

29 ทานเห็นวาระบบการจัดการในองคกรมี
ประสิทธิภาพ

29. (      )

30 องคกรของทานใหความสําคัญและตระหนักใน
คุณคาของบุคลากรเปนอยางมาก

30. (      )

31 ทานเห็นวาเพื่อนรวมงานมีความสามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน

31. (      )
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สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทานท่ีสุดเพียงขอเดียวและกรุณาตอบคําถาม

ทุกขอ

ขอที่ ความผูกพันตอองคกร เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็น
ดวย

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

สําหรับ
ผูวิจัย

32 ทานไมรูสึกวามีความจงรักภักดีตอองคกรนี้เลย 32. (      )
33 ทานเต็มใจท่ีจะทํางานและใชความสามารถให

มากกวาปกติเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ
33. (      )

34 ทานมักพูดกับเพื่อนวาองคกรนี้เปนองคกรที่ดี
มาก

34. (      )

35 ทานไมคิดวาจะไดอะไรมากกวานี้ ไมวาจะอยู
ในองคตอไปอีกนานเทาไร

35. (      )

36 ทานมักจะรับงานที่ไดรับมอบหมายทั้งหมด ถา
เปนการทํางานเพื่อองคกร

36. (      )

37 ทานตัดสินใจผิดพลาดที่เขามาทํางานในองคกร
นี้

37. (      )

38 คานิยมขององคกรกับคานิยมของทานคลายคลึง
กัน

38. (      )

39 ทานพรอมที่จะเปลี่ยนไปทํางานกับองคกรอื่น
ทันทีที่มีโอกาส

39. (      )

40 ทานภาคภูมิใจที่คนอื่นวาทานเปนสวนหนึ่งของ
องคกร

40. (      )

41 ทานไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ในองคกรนี้ 41. (      )
42 ทานดีใจมากที่ไดรับเลือกมาทํางานในองคกรนี้ 

มากกวาที่จะไดรับเลือกจากองคกรอื่นตั้งแต
เริ่มตน

42. (      )

43 ทานเปนหวงอนาคตขององคกรนี้จริงๆ 43. (      )
44 ทานเห็นวาองคกรนี้เปนองคที่ดีทีสุ่ดที่ทานจะ

ทํางานดวย
44. (      )

45 ทานมักไมเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายบุคลากร
ขององคกร

45. (      )
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล นางสาวอทิตวรรณ  เอี่ยมจอย
ที่อยู 90/94  ซ.11  ม.มัณฑนา  ถ.พระยาสุเรนทร  แขวงบางชัน 

 เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  จากโรงเรียนอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  จากโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห  สิงหเสนี)  2
พ.ศ. 2551 ศึกษาอยูที่คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล นางสาวทราย  ปรานสุจริต
ที่อยู 53/35 หมู 9 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  จากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นนทบุรี
พ.ศ. 2551 ศึกษาอยูที่คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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