
 
 

 

 

46252302   :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ค าส าคัญ      :  ความผกูพันต่อองค์กร 

         สกุลรักษ์ ล าเภาพันธ์ : ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ : อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา. 110 หน้า. 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร์  2) ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร์  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร ์จ านวน 103 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของสเตียรส์ 

(Steers) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการวิจัยพบว่า  

1. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ความเต็มใจที่จะ

ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์กร ความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

 2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

เมื่อจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง

หน้าที่หลักในโรงเรียนและประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่หลัก ไม่แตกต่างกัน 
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46252302  :  MAJOR  : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEYWORD :  ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

         SAKUIRAK LUMPHAOPHAN : THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PERSONNEL 

IN  PRAYAMONTHATURADSRIPIJIT SCHOOL. AN  INDEPENDENT STUDY  ADVISOR :  

NUCHNARA  RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D, 110 pp. 

       The purposes of this research were to indentify 1) the organizational  commitment 

of personnel in Prayamonthaturadsripijit School and 2) the comparative results of the 

organizational commitment of personnel in Prayamonthaturadsripijit School with 

individually discrimination. The samples were 103 personnel in Prayamonthaturadsripijit 

School who were the representative from the administrational section, the teachers 

and the school board. The instrument used in this research was a questionnaire about 

organizational commitment based on the Steers concept. The statistical used were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and One–way ANOVA. 

The  findings  were  as  follows: 

1. The organizational commitment of personnel in Prayamonthaturadsripijit 

School, overall and individual, was found at a high level. In order regarding arithmetic 

means from maximum to minimum were as follow; the willingness to exert 

considerable effort on behalf of the organizational, the belief is the courage to accept 

the goals and values of the organization and the desire to maintain membership in the 

organization.  

 2.  The comparative  results  of organizational  commitment of personnel in 
Prayamonthaturadsripijit School found that sex, age, status, education, main position 
and experience  were  not difference. 
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กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า  

ช่วยเหลือและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและกราบ

ขอบพระคุณไว้ ณ. โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ จากภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้สั่ งสอนด้าน

ความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างดี ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ 

ดร.ทรงพล เจริญค า ดร.อาคม มากมีทรัพย์ และนายสุรศักดิ์ วิมลรัตนชัยศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยา

มนธาตุราชศรีพิจิตร์ ที่ช่วยตรวจและให้ค าแนะน าแก้ไขในการสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ให้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุ

ราชศรีพิจิตร์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามจนท าให้การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการน าผลการวิจัยไปปรับปรุงการบริหารงานโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ให้

มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อไป 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่น้อง ที่ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือในเรื่องๆ ตลอดมาจนท า

ให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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