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------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัองค์กรและ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์ร  วธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  กรณีทราบ

จาํนวนประชากรของ Taro Yamane  และมี 12 กลุ่มท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นความผกูพนั

องคก์ร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ปัจจยั

ส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และทศันคติ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัองคก์รไดป้ระเมินผลจากการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง และสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  ค่าเฉล่ีย  t-test, One-Way ANOWA  และการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร คือ ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นประเภทตาํแหน่ง

งาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัคือ ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน  ความยาก

ง่ายของงานท่ีปฏิบติั และความหลากหลายของงาน และปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพล

ท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ร ในดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความพึงพอใจต่อ

องคก์ร 

 

 

คําสําคัญ: ความผกูพนั, ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั, ทศันคติ 
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ABSTRACT 

 This study aims at determining engagement factors and engagement levels 

of supporting of an organization.  First, a sample size of known population is 

determined according to Taro Yamne’s theory, and a list of twelve potential 

engagement factor is specified.  These potential engagement factors are categorized 

into three types which include personnel factor, job performance factor and attitude 

factor.  Then, the potential engagement factors are evaluated using a survey from 

the specified sample size.  Finally, statistical and analysis such as Independent t-test, 

One-way ANOVA, and multiple regression are conducted based on the collected 

data from the survey.  The results show that engagement factors for this 

organization include job position from the personnel factors, freedom of work, 

difficulty of job, diversity of job from the job performance factor, and satisfaction of 

job and organization from the attitude factor. 

Keyword: ENGAGEMENT, JOB PERFORMACE, ATTITUDE  

บทนํา 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล  การปรับอัตราค่าแรงขั้นตํ่า  การปรับอตัรา

เงินเดือนไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการบริหารขององคก์รส่งผลถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

บุคลากร  ซ่ึงบุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัและทรัพยากรหลกัท่ีจะช่วยองคก์รขบัเคล่ือน

และสามารถบรรลุเป้าหมาย  จึงตอ้งเล็งเห็นคุณค่าและให้ความสําคญักบัทรัพยากร

บุคคล  เพื่อให้เกิดสภาพความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป ซ่ึงสภาพแวดล้อม

ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้องค์กรตอ้งปรับตวัให้สอดคลอ้งตอ้งสนบัสนุนให้

บุคลากรเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ หากไม่มีบุคลากรหรือบุคลากรไม่มีคุณภาพใน

การปฏิบติังานนั้น การดาํเนินงานขององค์กรก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และ  

การดาํเนินงานขององคก์รก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

  ดงันั้น องค์กรจึงตอ้งเล็งเห็นคุณค่าและให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคล  

ตอ้งมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร มี
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ความจงรักภกัดีและยอมรับในเป้าหมายขององคก์รพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบัองคก์รได้

ต่อไป รวมถึงองค์กรยงัต้องพฒันาขีดความสามารถให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้การ

ปฏิบติังานเพิ่มข้ึนและต่อเน่ือง  มีความพึงพอใจในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีและ

มีทศันคติท่ีดีกบัองค์กร จนทาํให้บุคลากรสามารถสร้างการปฏิบติังานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกบัองคก์ร ส่งผลใหบุ้คลากรตอ้งการท่ีจะเป็น

สมาชิกขององคก์รต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน   

    2.เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต่อองค์กร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่ อท ราบ ถึงปั จจัย ท่ี มีผล ต่อค วาม ผูกพันต่อองค์ก รของบุค ลาก ร 

สายสนบัสนุน    

      2. เพื่อทราบถึงระดับความผูกพันของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี ต่อ  

องคก์ร 

 3.ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวาง

แผนการเสริมสร้างความผกูพนัต่อองค์กร สร้างขวญัและกาํลงัใจให้กบับุคลากรสาย

สนบัสนุน   

สมมติฐาน 

 1.บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อ

องคก์รต่างกนั 

 2.ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของบุคลากรสายสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ร 

 3.ทศันคติในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมแนวความคิด  

ทฤษฎี วรรณกรรม ตาํราและเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่แนวคิดเก่ียวกบั

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ทศันคติ และความผกูพนัขององคก์ร 

แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 สมคิด  บางโม  (2550: 116) การกาํหนดหนา้ท่ีงาน หมายถึง กิจกรรมหรือ

ภารกิจหนา้ท่ีงานท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร   

อาํนาจ  ธีระวนิช (2553:453) ได้อธิบายถึงแนวคิดการพฒันาแบบจาํลอง

ลกัษณะงานของ   Richard Hackman และ Greg Oldham  สามารถนาํไปใชใ้นการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  ระดบัการศึกษา  ระดบัรายได ้  

ประเภทตาํแหน่งงาน  หน่วยท่ีปฏิบติั 

ปัจจัยลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน 

ดา้นระดบัความยากง่ายของงาน 

ดา้นความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั 

ดา้นความหลากหลายของงาน 

ปัจจัยด้านทศันคติ 

ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ดา้นความพึงพอใจต่อหวัหนา้งาน 

ดา้นความพึงพอใจต่อองคก์ร 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

ดา้นความเช่ือถือและยอมรับ

ในเป้าหมายขององคก์ร 

ดา้นความตั้งใจพยายามให้

องคบ์รรลุเป้าหมาย 

ดา้นความตอ้งการคงสภาพ

เป็นสมาชิกขององคก์ร 
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ออกแบบงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงเก่ียวข้องกับ

องค์ประกอบสําคญั 3 ประการ คือ ลกัษะงานหลกั  สภาพทางจิตวิทยาท่ีสําคญั  และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับลกัษณะงาน (Core job characteristics) จะทาํให้พนักงานมี

แรงจูงใจในการทํางานและนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากงาน ประกอบไปด้วย

องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่  ความหลากหลายของทกัษะความมีอตัลกัษณ์ของ

ภาระงาน  ความสําคญัของภาระงาน ความเป็นอิสระ และผลป้อนกลับของงาน  

ดงันั้น ลกัษณะงาน 5 ประการน้ี  มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความพอใจในงานและมีผล

ทาํให้การปฏิบติังานของบุคลากรสูงข้ึน เพราะลกัษณะน้ีมีผลต่อสภาพจิตวิทยาท่ี

สํ าคัญ 3ประ การด้วยกันไ ด้แ ก่ป ระสบก ารณ์ ท่ี มี คุณค่ า ท่ีได้ รับจาก ตัวงา น  

ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีไดรั้บจากความรับผดิชอบในงานและความรู้ผลลพัธ์ของงาน 

แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 

วิภาดา  คุปตานนท์  (2551:178) ทศันคติ คือ ความรู้สึกภายในบุคคลท่ีใช้

ประเมินหรือตดัสินส่ิงต่างๆ เม่ือบุคคลชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใดถือว่ามีทศันคติท่ีเป็นบวก  

เม่ือบุคคลไม่ชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใดถือวา่มีทศันคติเป็นลบ  ต่อส่ิงนั้นๆ 

สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550:64) ทศันคติ  คือ ผลผสมผสาน

ของความรู้สึกนึกคิด  ความเช่ือ  ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึก ของบุคคล ท่ีมี

ต่อคน สถานการณ์  และส่ิงใดส่ิงหน่ึง ออกมาในรูปการประเมินค่าเป็นไปในทาง

ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้ และเม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนั ทศันคติของแต่ละบุคคลท่ี

มีต่อส่ิงเดียวกนัจึงแตกต่างกนั 

อาํนาจ  ธีระวนิช (2553: 678) ทัศนคติ หมายถึง ผลรวมของความเช่ือ  

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนและพฤติกรรมท่ีตั้งใจท่ีมีต่อคน ส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือ

ความรู้สึกในการตอบสนองท่ีมีต่อคน ส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในทางบวกหรือ

ทางลบ ซ่ึงทศันคติประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ความเช่ือหรือกระ

กระบวนการคิด  ความรู้สึกหรือดา้นอารมณ์ และพฤติกรรมท่ีตั้งใจ 
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แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัขององค์กร 

 สมยศ  นาวีการ  (2540: 320)  ความตอ้งการความผกูพนั เป็นความตอ้งการ

การยอมรับจากบุคคลอ่ืน  มีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมิตร สมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีความ

ตอ้งการความผูกพนัสูงจะแสดงระดบัความผูกพนัและความจงรักภกัดีต่อองค์กรท่ี

สูงข้ึน  ซ่ึงบุคคลท่ีมีลกัษณะความตอ้งการความผกูพนัสูงจะพยายามสร้างและรักษา

ความเป็นมิตรกบับุคคลอ่ืนในองค์กร  อยากให้บุคคลอ่ืนชอบ มีความรู้สึกสนุกสาน

ในกิจกรรมทางสังคมท่ีทาํร่วมกบับุคคลอ่ืน แสวงหาการมีส่วนร่วมดว้ยการเขา้ร่วม

กลุ่มหรือองคก์ร  

 ชาญวุฒิ  บุญชม (2553: 13) กล่าวถึงความผูกพนัองค์กรในแนวคิดของ 

Steers มีองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร ดังน้ี ลักษณะส่วนบุคคล  

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และประสบการณ์ทาํงาน   

 วธีิการดําเนินการวจัิย 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเร่ือง ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและทศันคติ

ของบุคลากรสายสนบัสนุน โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยใช้วิธีการดาํเนินการการวิจยัและการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการ

คน้ควา้อิสระ วทิยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรสายสนบัสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 291 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 169 คน การหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง กรณีทราบจาํนวนประชากร(Finite Population) ของ Taro 

Yamane หรือ n = N/ 1+N(e)2  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกาํหนดความคาด

เคล่ือนร้อยละ 0.5   

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงได้แจกแบบสอบถาม 

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น โดยกลุ่มตวัอยา่งจะถูกแบ่งออกตามลกัษณะ

ของประเภทตาํแหน่งงาน  แบ่งออกเป็น 5 ชั้น  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
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โดยส่วนท่ี 1 เป็นแบบเลือกรายการ (Check list)  ส่วนท่ี 2  ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็น

แบบมาตรวดั (Scale)    

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. สถิติพรรณนา สําหรับตวัแปรท่ีมีการวดัแบบแจกแจงปกติ (Descriptive  

Statistic) โดยนําข้อมูลจากค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติอา้งอิง โดยใชค้่า ANOVA (t-test, F-test) และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) วเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

   ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากร 

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระกบั

ปริญญาตรี  ระดบัรายไดอ้ยูใ่นช่วงระหวา่ง 10,000-19,999 บาท ประเภทตาํแหน่งเป็น

พนกังานเงินรายไดเ้ป็นส่วนใหญ่  และปฏิบติังานอยูใ่นสังกดัภาควชิา 

  ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

 ดา้นความมีอิสระในงานท่ีปฏิบติั  ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน

ส่วนใหญ่สามารถใช่วิจารณญาณของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในส่วนท่ี

ตนเองรับผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ีย 3.81 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.676   

 ด้านความยากง่ายของงานท่ีปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสามารถ

ปฏิบติังานท่ีมีความซับซ้อนและทา้ทายท่ีไดรั้บมอบหมายอยู่ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 

3.75  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.676 

 ดา้นความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนับสนุน

ทราบวตัถุประสงค์ในการปฏิบติั  มีความรู้สามารถในการวางแผนและประยุกต์

วิธีการปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 4.11 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.555   
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 ดา้นความหลากหลายของงาน ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนมี

ความรู้สึกวา่งานท่ีปฏิบติัอยูใ่นใชค้วามคิดริเร่ิมอยู่ตลอดเวลา และตอ้งใชค้วามรู้และ

ทกัษะท่ีมีความหลากหลายอยู่ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 3.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.670 

 ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นทศันคติ 

 ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ผลการวจิยัพบวา่บุคลากรสายสนบัสนุน

เต็มใจทาํงานอย่างเต็มความสามารถ  เสียสละ อุทิศตนเพื่อองค์กร และไดรั้บความ

ช่วยในการปฏิบติังานจากเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ีย 4.18 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.570 

 ดา้นความพึงพอใจต่อหัวหนา้งาน  ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรสายสนบัสนุน

รู้สึกวา่ในการปฏิบติังานนั้นหวัหนา้งานช่วยแกไ้ขปัญหา ไดรั้บคาํชมจากหวัหนา้งาน

เม่ือปฏิบติังานประสบความสาํเร็จ และไดรั้บความเป็นธรรมต่อการประเมินผลงานอยู่

ในระดบัมาก โดยเฉล่ีย 3.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.793 

 ดา้นความพึงพอใจต่อองคก์ร ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนคิดวา่

องค์กรให้ความสําคญัและเห็นคุณค่าของบุคลากร ให้การสนบัสนุนในการเพิ่มพูน

ความรู้ และพอใจกับสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้อยู่ในระดับมากโดยเฉล่ีย 3.83   

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.752 

 ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ด้านความเช่ือถือและยอมรับในเป้าหมายขององค์กร ผลการวิจัยพบว่า  

บุคลากรสายสนบัสนุนเห็นดว้ยกบันโยบายขององคก์ร มีความภูมิใจในเป็นบุคลากร

ขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ีย 4.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.579 

 ดา้นความตั้งใจพยายามปฏิบติังานใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย ผลการวิจยัพบวา่  

บุคลากรสายสนบัสนุนตั้งใจทุ่มเทปฏิบติังาน ให้องคก์รแมว้า่จะไดรั้บค่าตอบแทนไม่

มากนกั และคิดว่าไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติังานอย่างทุ่มเทให้กบัองค์กรอยู่ใน

ระดบัมาก  โดยเฉล่ีย 4.03  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.645 
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 ดา้นความตอ้งการคงสภาพเป็นสมาชิกขององคก์ร ผลการวจิยัพบวา่ บุคลากร

สายสนบัสนุนทาํงานนานข้ึนมีความรู้สึกผูกพนักบัองค์กร ไม่คิดจะลาออกจากองค์

แมว้า่มีโอกาสไปทาํงานท่ีอ่ืนไดรั้บผลตอบแทนดีกวา่  และมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก  โดยเฉล่ีย 4.01 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.700 

 ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานที่ 1 บุคลากรสายสนบัสนุน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั จะมี

ความผูกพนัต่อองค์กรต่างกนั ผลการวิเคราะห์ เพศ  ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ 

และหน่วยงานไม่มีอิทธิพล  ประเภทตาํแหน่งงานมีผลต่อความผูกพนัขององค์กร  

ยอมรับสมมติฐานวา่ประเภทตาํแหน่งงานมีผลต่อความความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา วร

พนัธ์  เศรษฐแสง (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั

มีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั   

สมมติฐานที่  2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุน   

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร ผลการวิเคราะห์  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัในดา้นความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติัไม่มีอิทธิพล ส่วนในดา้นความมีอิสระใน

การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัขององค์กรท่ีระดบั 0.05  ยอมรับ

สมมติฐานวา่ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัทางดา้นความมีอิสระในงานท่ีปฏิบติั  ความยากง่าย

ของงานท่ีปฏิบติั และความหลากหลายของงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ร  

อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ประทินทิพย ์จนัทรวรรณะ  

(2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรโรงพยาบาลดา้น

ชา้ง  พบวา่ลกัษณะงานท่ีปฏิบติันั้นมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

  สมมติฐานที่ 3 ทัศคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน   

มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร  ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นทศันคติในดา้น

ความพึงพอใจต่อหัวหน้างานไม่มีอิทธิพล ส่วนในด้านความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานและความพึงพอใจต่อองคก์รมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัขององคก์รท่ี
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ระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐานว่าทศันคติด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังานและ

ความพึงพอใจต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กร อย่างมีนัยสําคญัท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงผลการทดสอบได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีริน  ดูดวง (2553)  

ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติั กรณีศึกษา พนกังานฝ่ายผลิต 

บริษทั แคดเบอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงพบวา่ปัจจยัในดา้นการปฏิบติังานนั้น พบวา่

ในด้านการฝึกอบรม การได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ทาํให้เกิดแรงบนัดาลใจในการปฏิบติัและอยู่ร่วมกับ

องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคล 

  สรุปผลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.9) การศึกษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 66.9)  รายไดอ้ยูใ่นระดบั 10,000-19,999 บาท (ร้อย

ละ 68.6) ประเภทตาํแหน่งงานเป็นพนักงานเงินรายได้ (ร้อยละ 63.9) อยู่ในสังกดั

หน่วยงานภาควิชา (ร้อยละ 44.4)  ผลการวิจยัพบว่า ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มท่ีมีแนวโน้มท่ีมีความผูกพนักบัองค์กร อยากคงสภาพเป็น

สมาชิกกบัองคก์รต่อไป  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รมี 3 ดา้น  คือ 

1.ด้านความมีอิสระในการปฏิบติังานมีผลต่อความผูกพนัองค์กรเน่ืองจาก

บุคลากรสายสนบัสนุนสามารถแสดงศกัยภาพในการปฏิบติังาน โดยปราศจากการ

บงัคบั และสามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตก้ฎระเบียบขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.ดา้นความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติันั้นแสดงให้เห็นว่ามีผลต่อความผกูพนั

องค์กร  เน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนเกิดความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายงานท่ี

ปฏิบติันั้นตรงกบัความรู้และความสามารถของตน จึงทาํใหป้ระสบความสําเร็จในการ

ปฏิบติังาน หากบุคลากรสายสนบัสนุนไม่สามารถปฏิบติังานไดห้รือไม่มีความรู้และ
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ความสามารถท่ีจะปฏิบติันั้น จะทาํให้งานไม่ประสบความสําเร็จจึงมีผลต่อความ

ผกูพนัองคก์ร 

3.ด้านความหลากหลายของงานท่ีปฏิบัติมีผลต่อความผูกพันองค์กร  

เน่ืองจากงานท่ีมีความหลากหลายนั้น  ส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบกบับุคลากรสาย

สนบัสนุน ในดา้นบวกคือความหลายหลากของงานเป็นส่ิงท่ีทา้ทายต่อการปฏิบติังาน

ทาํให้รู้สึกสนุกกบัการปฏิบติังานและอยากท่ีจะปฏิบติังานต่อไป ส่วนในดา้นลบนั้น

หากบุคลากรสายสนบัสนุนรู้สึกว่าไม่สามารถปฏิบติังานนั้นได ้หรือมีความรู้สึกว่า

งานนั้นมีความยากเกินความสามารถ หรือง่ายเกินไปกบัการปฏิบติั ทาํให้ไม่อยาก

ปฏิบติัอาจเกิดความรู้สึกเบ่ืองาน ฉะนั้นความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติัจึงมีผลต่อความ

ผกูพนัองคก์ร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านทศันคติ 

ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อความผกูพนัองคก์รมี 2 ดา้น  คือ 

1.ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพันองค์องค์กร  

เน่ืองจากบุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บความช่วยเหลือในการทาํงานของเพื่อนร่วมงาน 

ทาํให้เกิดความรู้สึกวา่เป็นท่ียอมรับในการทาํงานส่งผลให้ เกิดความผกูพนัและยงัคง

ทาํงานอยู่องค์กรต่อ นอกจากน้ีการได้รับมอบหมายงานท่ีปฏิบัติตรงกับความรู้

ความสามารถ ส่งผลใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนพึงพอใจในการปฏิบติัอีกดว้ย 

2.ด้านความพึงพอใจต่อองค์กรมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร เน่ืองจาก

บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้สึกว่าองค์กรให้ความสําคัญ และเห็นคุณค่าของ

บุคลากร  และมีความรู้สึกพึงพอใจในการสนบัสนุนให้บุคลากรไดเ้พิ่มพูนความรู้ใน

การเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ นอกจากน้ียงัรวมถึงสวสัดิการท่ีบุคลากรไดรั้บ 
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ตารางสรุปผลการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-test 0.685 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-test 0.430 ปฏิเสธ 

ระดบัรายได ้ F-test 0.378 ปฏิเสธ 

ประเภทตาํแหน่งงาน F-test 0.029 ยอมรับ 

หน่วยงาน F-test 0.488 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ความมีอิสระในการปฏิบติังาน MRA 0.001 ยอมรับ 

ความยากง่ายของงานท่ีปฏิบติั MRA 0.026 ยอมรับ 

ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติั MRA 0.321 ปฏิเสธ 

ความหลากหลายของงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านทศันคติ 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน MRA 0.000 ยอมรับ 

ความพึงพอใจต่อหวัหนา้งาน MRA 0.579 ปฏิเสธ 

ความพึงพอใจต่อองคก์ร MRA 0.000 ยอมรับ 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

  1.ควรศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรสายสนับสนุน  

ในการอุทิศตนให้กบัการปฏิบติังาน เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทศันคติและ

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 2.ควรศึกษาความผูกพันองค์กรในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาย

สนบัสนุน ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร ท่ีไม่ไดมี้ผลตามงานวจิยัน้ี   
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