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บทคัดย'อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค) 1)เพื่อศึกษาความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) 2) เพื่อศึกษาความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ)
ในพระบรมราชูปถัมภ) จำแนกตามปxจจัยดFานประชากรศาสตร) 3) เพื่อศึกษาการตลาดภายในที่สzงผลตzอ
ความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
กลุzมตัวอยzางในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรม
ราชูปถัมภ) จำนวน 320 คน โดยใชFแบบสอบถามเป}นเครื่องมือในการเก็บขFอมูล สถิติที่ใชFในการวิเคราะห)เชิง
พรรณนาไดFแกz คzาความถี่ คzารFอยละ คzาเฉลี่ย และคzาสzวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดFวยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตzางจะ
นำไปเปรียบเทียบเป}นรายคูz โดยใชFวิธีของ LSD และใชFสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวzา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรม
ราชูปถัมภ) ที่มีปxจจัยดFานประชากรประกอบดFวย เพศ อายุ การศึกษา รายไดFเฉลี่ยตzอเดือน ลักษณะงานที่ทำ
ตzางกัน ทำใหFความภักดีตzอมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)ตzางกัน และดFาน
การตลาดภายในประกอบดFวย ดFานการสรรหาและการคัดเลือก และดFานการสรFางแรงจูงใจมีอิทธิพลตzอ
ความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) และสzวนดFานการ
ออกแบบงานและดFานการกำหนดลักษณะงานไมzมีอิทธิพลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ)ฯ
คำสำคัญ: การตลาดภายใน; ความภักดีของบุคลากร
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Abstract

The objectives of this study were 1) to study the loyalty of the staff of Valaya
Alongkorn Rajabhat University 2) to study the loyalty of the staff of Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the royal patronage that classified by demographic factors 3) to
study internal marketing which effects to the loyalty of Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the royal patronage’s staff.
This study used quantitative research and used the questionnaires to collect the
data from 320 staffs to examine the hypothesis. The statistics used were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA (LSD) and multiple
regression.
The result of hypothesis as; the different demographic factors can classify the
loyalty of Valaya Alongkorn Rajabhat university’ s staff and the internal marketing had
influence on the loyalty of of Valaya Alongkorn Rajabhat university’ s staff.
Keyword: Internal marketing, Loyalty of the staff
บทนำ

บริษัทหรือองค)กรในประเทศไทยอาศัยบุคลากรในการขับเคลื่อนองค)กร ใหFประสบความสำเร็จ
สามารถแขzงขันไดF ลดตFนทุน แตzเนื่องจากองค)กรตzางๆ มีขนาดขององค)กรแตกตzางกัน จำนวนบุคลากร
ตzางกัน มีการประสานงานที่มีความซับซFอนแตกตzางกัน ดังนั้น การประสานงานระหวzางหนzวยงาน จึงมีความ
จำเป}นในการสรFางศักยภาพใหFองค)กร เมื่อองค)กรมีขนาดใหญzขึ้นการประสานงาน ความซับซFอนของงานก็
มากขึ้นรวมทั้งปxญหาก็มากขึ้นเชzนกัน (Cappelli, 2002) เพื่อใหFการจัดการบุคลากรมีประสิทธิภาพ สามารถทำ
ไดFอยzางมีประสิทธิภาพ สรFางผลงานที่ดีมีขFอผิดพลาดนFอย และการทำงานราบรื่น องค)กรจึงนิยมใชFแนวคิด
การตลาดเขFามาบริหารจัดการบุคลากรภายในองค)กร
การตลาดที่มีศักยภาพ คือ กิจกรรมที่สรFางความพึงพอใจใหFผูFบริโภคตลอดจนสรFางความภักดีใหF
ลูกคFา ซึ่งเกิดจากสินคFาหรือบริการที่ตรงตามความตFองการของลูกคFา ไดFแกz สินคFาหรือบริการที่มคี ุณภาพ ไดF
มาตรฐาน และความรวดเร็ว (Kotler, 1984) โดยกิจกรรมตzางๆที่ผสมผสานเป}นตลาดที่มีศักยภาพเรียกวzา
“สzวนผสมทางการตลาด” ประกอบดFวย สินคFา (product) ราคา (Price) ชzองทางการจัดจำหนzาย (place)
การประชาสัมพันธ)สรFางการรับรูF (promotion) การบริหารบุคลากร (people) กระบวนการการใหFบริการ
(process) และสภาพแวดลFอมทางกายภาพ (physical evidences) (Kotler, 1987) ที่ลูกคFารับรูFไดF องค)กร
ในปxจจุบันมีการแขzงขันมากขึ้น ทั้งการแขzงขันภายนอก คือ การแขzงขันจากคูzแขzง และสzวนภายในองค)กร คือ
จากเพื่อนรzวมงานทั้งภายในแผนกและระหวzางแผนก เพื่อแขzงขันการสรFางผลงานในดFานความกFาวหนFาใน
สายงาน เป}นที่ยอมรับของเพื่อนรzวมงาน และการแขzงขัน ดังนั้นจึงมีการบูรณาการแนวคิดการตลาดเขFากับ
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แนวคิดดFานการบริหาร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค)กร หรือเรียกวzา การตลาดภายใน
(Internal Marketing)
การตลาดภายในเป}นกิจกรมที่มุzงเนFนการตอบสนองความตFองการของบุคลากรภายในองค)กรจาก
งานหรือบริการตzางๆ โดยการพิจรณาจากงานในองค)กรเป}นผลิตภัณฑ) บุคลากรภายในองค)กรเป}นลูกคFา
ดังนั้นการตลาดภายใน คือการวางแผน กำหนดกระบวนการในการทำงานใหFเกิดงานทีม่ ีคุณคzา มีมาตรฐาน
และรวดเร็วที่ตอบสนองความตFองการของบุคลากรภายในองค)กร เพื่อใหFบุคลากรภายในองค)กรทำงานงzาย
ขึ้น ทำงานไดFราบรื่นมากขึ้น ทำใหFบุคลากรมีความรัก หวงแหน ชื่นชอบ และภักดีตzอองค)กร (สิฏฐากร ชู
ทรัพย), 2013) จากกระบวนการการออกแบบงาน การกำหนดลักษณะงาน การสรรหาและการคัดเลือก และ
การจzายคzาตอบแทน
วัตถุประสงคD
1. เพื่อศึกษาความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ)ฯ ในพระบรม
ราชูปถัมภ)
2. เพื่อศึกษาความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ)ฯ ในพระบรม
ราชูปถัมภ) จำแนกตามปxจจัยดFานประชากรศาสตร)
3. เพื่อศึกษาการตลาดภายในที่สzงผลตzอความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
ขอบเขตของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป}นงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยประชากรที่ใชFในการศึกษาครั้งนี้
คือ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
รวมทั้งสิ้น 1,031 คน และใชFกลุzมตัวอยzางจำนวน 320 คน
ประโยชนDที่คาดว'าจะไดOรับ
1. สามารถนำงานวิจัยนี้ไปเป}นแนวทางในการศึกษาที่ละเอียดขึ้น เชzน การใชFกลุzมตัวอยzางที่มี
การควบคุมชzวงอายุ ระดับการศึกษา หรือ แมFกระทั่งศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยอื่นโดยการเปลี่ยนตัว
แปรของงานวิจัยใหFเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่ทำการวิจัย
2. การวิจัยนี้จึงเนFนประโยชน)ในการสรFางความภักดีของบุคลากรดFวยกระบวนการทางการตลาด
ภายในตั้งแตzการวางแผน การกำหนดบทบาทหนFาที่ การสรรหาและการคัดเลือก รวมทั้งการสรFางแรงจูงใจใหF
บุคลากรภายในองค)กร
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การทบทวนวรรณกรรม
ผูFวิจัยไดFศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขFองกับการตลาดภายในที่มีผลตzอความภักดีของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
ภัทธีรา ประพฤติธรรม ,2559 กลzาววzา ปxจจัยดFานประชากรศาสตร)นิยมใชFกันมากที่สุด โดยอาศัย
ตัวแปรศึกษา ไดFแกz เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดF เชื้อชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรือ
วงจรชีวิตครอบครัว เป}นตFน และนำมาวางแผนกลยุทธ)สรFางความตFองการหรือจูงใจใหFผูFบริโภคอยากใชF
ผลิตภัณฑ) หรือสินคFา บริการ เพื่อใหFถึงและตรงกับกลุzมเปŸาหมายโดยตรงมากที่สุด เพราะจะทำใหFนักการ
ตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเปŸาหมายไดFตามสัดสzวนที่ตFองการไดFอยzางมีประสิทธิภาพ
การตลาดภายใน (Internal Marketing) คือ แนวคิดที่เกิดที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางศตวรรษที่
70 โดยเริ่มตFนจากวัตถุประสงค)เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการที่มุzงเนFนการวัดความพึงพอใจของลูกคFา
หรือในนิยามของการตลาดภายในคือการสรFางความพึงพอใจของพนักงาน (Berry. 1981) และมีนักวิชาการ
มองวzาการตลาดภายในถือเป}นกลยุทธ)ในการบริหารจัดการอยzางหนึ่งซึ่งประกอบดFวย การออกแบบงานที่
เหมาะสม (job design) ตรงตามเปŸาหมาย วัตถุประสงค)ขององค)กรรวมทั้งรูปแบบการสื่อสารภายในองค)กร
ทั้งจากหนzวยงานเดียวกันและจากตzางหนzวยงานกัน นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการสรFางแรงจูงใจ
(employee motivation) ในการทำงานใหFบุคลากรภายในองค)กรเพื่อใหFบุคลากรทุzมเท พัฒนา ปรับปรุง
การทำงานใหFมีประสิทธิภาพ
ตzอมาในประมาณกลางศตวรรษที่ 80 มีนักวิชาการไดFนำแนวคิดการตลาดภายในเขFามาผสมผสาน
กับแนวคิดดFานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย) เพื่อใหFการตลาดภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงทำใหF
การบริหารทรัพยากรมนุษย)เป}นองค)ประกอบของการตลาดภายใน ดังนั้นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย)จึงเป}นสzวนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาดภายใน เชzน การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (total
quality management—TQM) การจัดการองค)ความรูF (knowledge management—KM) กระบวนการ
ดFานการบริหารทรัพยากรมนุษย) เชzน การสรรหาและการคัดเลือก (recruitment and selection) การ
กำหนดลักษณะงาน (job description)
การออกแบบงานที่เหมาะสม หมายถึงการวางแผนงาน กำหนดบทบาทหนFาที่ความรับผิดชอบ
กำหนดทักษะตzาง ๆ ในการทำงานเพื่อใหFเกิดความพึงพอใจในการทำงาน การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงานและการกำหนดจำนวนของชนิดของงาน ซึ่งการออกแบบงานที่เหมาะสมสามารถแบzงออกเป}นหลาย
ประเภท คือ การออกแบบงานรายบุคคล การออกแบบงานรายกลุzม และการออกแบบงานตามตัวแบบ
คุณลักษณะงาน
การออกแบบงานรายบุคคล (individual job design) คือการออกแบบงานที่มุzงเนFนงานของ
บุคลากรแตzละคนเพื่อใหFเกิดความพึงพอใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประกอบดFวย การหมุนเวียน
งาน การขยายปริมาณงานและการเพิ่มความรับผิดชอบ
การหมุนเวียนงาน (job rotation) หมายถึง การหมุนเวียนการทำงานของบุคลากรตาม
ความสามารถหรือความตFองการทั้งในแนวดิ่ง (vertical) คือการหมุนเวียนตำแหนzงงานในลักษณะตำแหนzง
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งานที่สูงขึ้นและแนวราบ (horizontal) คือการหมุนเวียนลักษณะงานในลักษณะที่ไมzไดFเลื่อนตำแหนzงแตz
เปลี่ยนแผนก ฝ¤าย หรืองานที่ทำ
การออกแบบงานตามตัวแบบคุณลักษณะงาน (job characteristic model—JCM) หมายถึง การ
ออกแบบงานตzาง ๆ เพื่อใหFเกิดแรงจูงใจในการทำงานตามเปŸาหมายซึ่งการออกแบบงานลักษณะนี้ตFองสรFาง
รางวัลในการจูงใจของบุคลากรใหFตรงกับความตFองการและความพึงพอใจของบุคลากร โดยการจูงใจจะ
สามารถจูงใจไดFทั้งทีเ่ ป}นตัวเงิน เชzน เงินรางวัล โบนัสหรือเบี้ยขยัน และการจูงใจที่ไมzไดFเป}นตัวเงิน เชzน การ
ยกยzองชมเชยจากผูFบังคับบัญชา หรือ ไดFรับการยอมรับจากสังคมหรือเพื่อนรzวมงานเป}นตFน (วรารัตน) เขียว
ไพรี, 2553)
ในตzางประเทศ Hackman และ Oldham ไดFกลzาวถึงการออกแบบงานนอกเหนือจากมิติของนักวิชาการชาว
ไทยที่ไดFกลzาวมา คือ ตFองคำนึงถึง 1) เอกลักษณ)ของงาน (task identity) 2) งานที่หลากหลาย (task
variety) 3) ความสำคัญของงาน (task significance) 4) ความอิสระในงาน (autonomy) และ 5) ผล
ยFอนกลับของงาน (feedback) (Hackman and Oldham, 1980)
การกำหนดลักษณะงาน หมายถึง การบzงบอกถึงลักษณะงานที่บุคลากรพึงกระทำเพื่อใหFองค)กรประสบ
ความสำเร็จและบุคลากรมีความกFาวหนFาในสายงานตzอไป โดยการกำหนดลักษณะงานตFองประกอบดFวย
คุณลักษณะอยzางนFอย 3 อยzาง ไดFแกz หนFาที่ความรับผิดชอบหลัก (key accountabilities) คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนzง (education and experiences) และความรูF ความสามารถ และสมรรถนะที่จำเป}น
สำหรับตำแหนzง (knowledge skill and competencies)
หนFาที่ความรับผิดชอบหลัก (key accountabilities) หมายถึง การกำหนดวzาตำแหนzงงานนั้น ๆ
ตFองสามารถทำงานใหFบรรลุเปŸาหมายดFานใดบFาง และตอบโจทย)เปŸาหมายใดขององค)กร รวมทั้งการ
สนับสนุนกิจกรรม ภารกิจใดขององค)กร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนzง (education and experiences) หมายถึง การกำหนดวุฒิ
การศึกษา และประสบการณ)สำหรับตำแหนzงนั้น ๆ โดยตFองไมzสูงหรือต่ำเกินไป เพื่อใหFบุคลากรสามารถ
ทำงานใหFองค)กรไดFอยzางมีประสิทธิภาพ
ความรูF ความสามารถ และสมรรถนะที่จำเป}นสำหรับตำแหนzง (knowledge skill and
competencies) หมายถึง การกำหนดความรูF ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหนzงนั้น
เพื่อใหFบุคลากรสามารถทำงานใหFองค)กรไดFอยzางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานขFาราชการพลเรือน, 2553)
นอกจากนั้นในตzางประเทศไดFมีการกลzาวถึงการกำหนดลักษณะงานมี 3 องค)ประกอบ คือ 1)
คุณลักษณะของงาน 2) สภาวะทางจิตวิทยา และ 3) ผลลัพธ)ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลลาน (Hackman and
Oldham, 1975)
การสรรหา หมายถึง การจัดใหFคนมาสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเขFาเป}นพนักงานขององค)กร
ประกอบดFวย การประกาศคุณสมบัติของผูFรับการคัดเลือก การประกาศตำแหนzงในการคัดเลือก และการ
ประกาศลักษณะงาน รวมทั้งการกำหนดเกณฑ)ในการรับสมัครใหFกรรมการรับสมัครและผูFสมัครทราบ (ศุภชัย
ยาวะประภาษ, 2546) นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการใหFคำนิยามที่แตกตzางออกไปดังนี้ การสรรหา คือ
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กระบวนการที่องค)กรสรFางแรงจูงใจ ชักจูงใหFคนที่มีความรูF ความสามารถตามที่องค)กรตFองการเขFามารับการ
คัดเลือกขององค)กร (ธัญญา ผลอนันต), 2546)
โดยขั้นตอนกระบวนการสรรหาเริ่มตFนตั้งแตz 1) การรวบรวมตำแหนzงวzาง 2) การวางแผนการสรรหา คือ
การกำหนดลักษณะงาน การกำหนดตำแหนzงงาน การกำหนดคุณสมบัติและการกำหนดวิธีการสรรหา และ 3)
การรับสมัคร คือ การแจFงตำแหนzงที่รับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร คุณสมบัติ วันเวลาในการรับสมัคร สถานที่
ในการรับสมัคร และ เอกสารในการรับสมัครการคัดเลือก คือ การกระทำที่องค)จะหาบุคลากรที่มี
ความสามารถตามความตFองการขององค)กรเขFารzวมงานกับองค)กรใหFตรงตามเวลาที่กำหนด ตรงตามจำนวนที่
กำหนดในแผนอัตรากำลังขององค)กร (อำนวย แสงสวzาง, 2544) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรมีความสำคัญ
ตzอปxจจัย 3 ปxจจัยหลักขององค)กร คือ 1) ผลการปฏิบัติงาน (performance) คือ บุคลากรตFองสามารถ
ทำงานไดFอยzางมีประสิทธิภาพตรงตามเปŸาหมาย วัตถุประสงค)ขององค)กร 2) ตFนทุน (cost) คือ การคัดเลือก
ที่มีประสิทธิภาพ คัดเลือกบุคลากรไดFตรงตามความตFองการขององค)กรจะทำใหFองค)กรสามารถประหยัด
ตFนทุนในการจัดการทรัพยากรมนุษย) 3) ความเกี่ยวพันกับกฎหมายและความไมzรอบคอบในการจFางงาน
(legal implication and negligent hiring)
การจูงใจในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่ทำใหFสามารถขับเคลื่อนไปขFางหนFาไดF และประสบ
ความสำเร็จ (Pintrich and Schunk, 1996) หรือ กระบวนการในการกำหนดพฤติกรรมทางบวกเพื่อใหFเกิด
พลังในการทำสิ่งตzาง ๆ (Reeve, 1996) นอกจากนั้นการจูงใจยังหมายถึงภาวะในจิตใจที่แสดงออกทางการ
กระทำหรือพฤติกกรมเปŸหามายตามกำหนด (ประวีนา เอี่ยมยี่สุzน, 2553)
เบอร)รี่ไดFกลzาวถึงการตลาดภายในวzา พฤติกรรมขององค)กรที่มองบุคลากรเปรียบเสมือนลูกคFา และ
มองวzาคุณภาพงานเปรียบเสมือนผลิตภัณฑ) ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงเป}นกระบวนการที่
สามารถตอบวัตถุประสงค)ของการตลาดภายในองค)กรไดFอยzางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ กระบวนการการตลาด
ภายใน ประกอบดFวย การออกแบบงาน การกำหนดลักษณะงาน การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน และ
การจzายคzาตอบแทนและการใหFเกียรติพนักงาน ดังรูปภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพแสดงองค)ประกอบของการตลาดภายใน
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ความภักดีตzอองค)กร หมายถึง ความเต็มใจของบุคลากรที่มีความสำคัญกับองค)กร ความจงรักภักดี
ความเป}นหนึ่งเดียว การสรFางขวัญ กำลังใจ และความแข็งขัน เป}นตFน โดยใหFขFอสังเกต ถึงแมFความภักดีจะมี
ความสำคัญแตzก็ไดFรับความยอมรับเพียงเล็กนFอย วzาเป}นเงื่อนไขสำคัญในองค) (Barnard,1938) และยังมี
นักวิชาการที่ยังไดFใหFความหมายของความภักดีไวFวzาความจงรักภักดีตzอองค)กร คือ ความรูFสึกและการ
แสดงออกของบุคลากร ที่เคารพตzอองค)กร มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และอุทิศตนตzอองค)กร มี
ความรูFสึกเป}นเจFาของ มีความตFองการเป}นสzวนหนึ่งขององค)กร ภูมิใจและสนับสนุนองค)กร และพรFอมที่จะ
ชzวยเหลือองค)กรใหFไปในทางที่ดี พรFอมที่จะตั้งใจปฏิบัติงานอยูzในองค)กรนี้ตzอไป
ความจงรักภักดีเป}นสิ่งที่แสดงอกกถึงความสัมพันธ)ระหวzางบุคลากรกับองค)กร ถFาการลาออกของ
บุคลากรมีแนวโนFมลดนFอยลงนั้น แสดงใหFเห็นวzาบุคลากรมีความจงรักภักดีตzอองค)กรมากขึ้นเทzานั้น ความ
จงรักภักดีประกอบดFวย 3 มิติ คือ พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) ความรูFสึก (Affective
aspect) และการรับรูF (Cognitive aspect) จำแนกไดFดังนี้ 1) ดFานพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral
aspect) หมายถึง การไมzอยากยFายไปจากผูFบังคับบัญชา และความตFองการที่ยFายตามผูFบังคับบัญชา เมื่อ
ผูFบังคับบัญชายFายไปที่อื่น 2)ดFานความรูFสึก (Affective aspect) หมายถึง การแสดงความรูFสึกจากการ
ประเมิน ความรูFสึกรักและพึงพอใจในผูFบังคับบัญชา 2)ดFานการรับรูF (Cognitive aspect) หมายถึง ความ
เชื่อใจและความไวFวางใจที่บุคลากรเชื่อในตัวผูFบังคับบัญชา จนเกิดความภักดีตzอผูFบังคับบัญชา (Hoy and
Ree,1974) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพองค)ประกอบของความภักดีของพนักงาน
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จากการทบทวนวรรณกรรมทั้ง 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ)กันทำใหFไดFกรอบแนวความคิดดังนี้

กรอบแนวคิดเรื่อง การตลาดภายในที่สzงผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
งานวิจัยที่เกี่ยวขOอง
ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน) (2557) ไดFทำการศึกษาวิจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ)กับความจงรักภักดีตzอ
องค)กรของพนักงานไทยในบริษัทขFามชาติญี่ปุ¤น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยไดFใชFทฤษฏีของ
Hoy and Ree (1974) ในการศึกษาถึงความจงรักภักดีครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวzา พนักงานสzวนใหญzมีความ
จงรักภักดีตzอองค)กร ดFานพฤติกรรมที่แสดงออก ดFานความรูFสึก ดFานการรับรูFตzอองค)กรโดยรวมมีความ
แตกตzางกัน เงินเดือน รางวัล ตัวงาน และสภาพแวดลFอมในงาน มีความสัมพันธ)กับความจงรักภักดีตzอองค)กร
นิวัต จันทราช(2559) ไดFทำการศึกษาปxจจัยที่สzงผลตzอความภักดีตzอองค)กรของบุคลากรในธุรกิจ
ขายตรง กรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย โดยผลการศึกษาพบวzา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปxจจัยในดFานลักษณะงานที่ทำ ดFานประสบการณ)ในการทำงาน ดFานความสัมพันธ)ระหวzางผูFบริหารบริษัทกับแมz
ทีม สzงผลตzอความภักดีตzอองค)กร
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 บุคลากรที่มีขFอมูลสzวนบุคคลที่แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดีของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)ที่แตกตzางกัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปxจจัยดFานการตลาดภายในมีอิทธิพลเชิงบวกที่สzงผลตzอความภักดีของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป}นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (quantitative research) ใชFแบบสอบถามปลายเป¨ด
(open-end questionnaires) เป}นเครื่องมือในการเก็บขFอมูล โดยการเก็บขFอมูลครั้งนี้ เลือกผูFตอบ
แบบสอบถามจำนวน 320 ราย เป}นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) และกระทำโดยการทบทวนเนื้อหาจากงานวิจัย เอกสาร ตำราวิชาการ

บทความทีผ่ Aานมา เดี่ยวกับตัวแปนที่เกี่ยวขDอง และไดDนำไปพัฒนาเปHนแบบสอบถามโดยผAานการหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยประมวลผลผAานคAา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เมื่อผAานการหาคAาทั้ง 2 ดDาน จึง

ดำเนินการแจกแบบสอบถาม โดยไดFเลือกใชFวิธีการเก็บรวบรวมขFอมูลจากแหลzงปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ง
เป}นขFอมูลที่ไดFจากการเก็บขFอมูลโดยใชFแบบสอบถาม และกลุzมตัวอยzาง ทำแบบสอบถามผzานทาง Google
Form และสzงไปใหFกลุzมตัวอยzางผzานชzองทางออนไลน) ไดFแกz Facebook Line เว็บไซต)หนzวยงาน เมื่อ
รวบรวมขFอมูลจากแบบสอบถามแลFว
ผูFวิจัยนำขFอมูลที่ไดFมาประมวลผลดFวยการวิเคราะห)ขFอมูล ทั้ง สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) และ สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห)ขFอมูล
การวิจัยใชFสถิติพรรณนา ใชFคzารFอยละ (Percentage) และคzาความถี่ (Frequency) ในกาวิเคราะห)
และอธิบายตัวแปรปxจจัยดFานประชากร และ ใชFคzาเฉลี่ย (Mean) และคzาสzวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการวิเคราะห)และอธิบายตัวแปร ปxจจัยดFานการตลาดภายใน (Internal Marketing) และ
ปxจจัยดFานความภักดี (Employee Loyalty)
การวิจัยโดยใชFสถิติอนุมาน โดยเป}นการวิเคราะห)ขFอมูลกลุzมตัวอยzาง และทดสอบสมมติฐาน
(Hypothesis Testing) โดยใชFสถิติ t-test ในการวิเคราะห)การตลาดภายในที่สzงผลตzอความภักดีของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) จำแนกตามปxจจัยดFานประชากร และ
ใชFสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห)การตลาดภายในที่สzงผลตzอความภักดี
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) เมื่อวิเคราะห)พบความแตกตzางจะ
นำไปเปรียบเทียบเป}นรายคูzโดยใชFวิธีของ LSD
และสุดทFายใชFการวิเคราะห)ขFอมูลโดยใชFสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปxจจัยดFาน
การตลาดภายในทีม่ ีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรม
ราชูปถัมภ)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห)ขFอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การตลาดภายในที่มีผลตzอความภักดีของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) สามารถสรุปผลการวิจัยไดFดังตzอไปนี้ 1) ผลการ
วิเคราะห)ความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) โดยภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นอยูzในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป}นรายดFานพบวzา ความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ใหFความสำคัญระดับมาก ดFานพฤติกรรมที่แสดง ดFานความรูFสึก
และดFานการรับรูF 2) ผลการเปรียบเทียบความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ใน
พระบรมราชูปถัมภ) จำแนกตามปxจจัยสzวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยไดF ดังนี้ 2.1) ปxจจัยสzวนบุคคลที่
แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดี ดFานพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ)
ในพระบรมราชูปถัมภ)ตzางกัน 2.2) ปxจจัยสzวนบุคคลที่แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดี ดFานความรูFสึกของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)ตzางกัน 2.3) ปxจจัยสzวนบุคคลที่
แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดี ดFานการรับรูFของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรม
ราชูปถัมภ)ตzางกัน 3) ผลการเปรียบเทียบการตลาดภายในที่สzงผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) สามารถสรุปผลการวิจัยไดFดังนี้ 3.1) ปxจจัยการตลาดภายใน
ดFานการออกแบบงานและดFานการกำหนดลักษณะงาน ไมzมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) 3.2) ปxจจัยการตลาดภายใน ดFานการสรรหาและการคัดเลือก ดFาน
การสรFางแรงจูงใจมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห)ขFอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การตลาดภายในที่มีผลตzอความภักดีของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ)ฯ ผูFวิจัยทำการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค)ไดFดังนี้
1. ศึกษาความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ)ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ)
จากการศึกษาองค)ประกอบดFานความภักดีของบุคลากรจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขFอง
พบวzา ความภักดี คือ พฤติกรรมหรือแนวคิดเชิงบวกของบุคลากรที่ทำใหFบุคลากรสามารถทำงานไดFอยzางมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพ (จาตุรงค) วัฒนศิริ,2552 และ Robbins,2001) มีองค)ประกอบดังนี้ (1) ดFาน
พฤติกรรมที่แสดงออก (2) ดFานความรูFสึก และ (3) ดFานการรับรูF (Hoy and Ree,1974) โดยดFานพฤติกรรม
ทีแสดงออก คือ การแสดงออกในดFานบวก ชzวยขับเคลื่อนองค)กรใหFบรรลุผลตามที่องค)กรตั้งเปŸาหมายไวF โดย
เริ่มจากการชzวยเหลือผูFรzวมงาน ชzวยเหลือผูFบังคับบัญชา ชzวยเหลือองค)กร มีพฤติกรรมที่เสียสละเวลาสzวน
ตนใหFกับองค)กร (เอกชัย บูรณธน,2547; Urmila and Parikar,2003) สzวนดFานความรูFสึก คือ ความพึงพอใจ
ความสนุกสนาน ในงานที่ทำงาน มีความพอใจกับสภาพแวดลFอมในการทำงาน โดยมีความรูFสึกวzาตนเองที่
ความสำคัญตzอองค)กร รักและหวงแหนองค)กร พรFอมที่จะขับเคลื่อนองค)กรใหFเจริญเติบโต (Manion,2003;
จรรยา ดาสา,2552) และดFานการรับรูF คือ ความเชื่อมั่นและความเชื่อใจในเพื่อนรzวมงาน ผูFบังคับบัญชา แมF
จะมีผูFอื่นไมzเห็นดFวยตzอการตัดสินใจของผูFบังคับบัญชา การรับรูFวzาองค)กรและผูFบังคับบัญชายินดีรับผิดแทน
เมื่อตนเองกระทำผิดพลาด และความรูFสึกถึงความภักดีตzอองค)กร มีทัศนคติเชิงบวกตzอการบริหารและ
เปŸาหมายขององค)กร (Eisenberger et al,2002; เปรมจิตร คลFายเพ็ชร),2548)
2. ศึกษาความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
จำแนกตามปxจจัยดFานประชากรศาสตร)
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2.1 ปxจจัยสzวนบุคคลที่แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดีโดยรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน) ,2550 กลzาววzา
เพศ อายุ ลักษณะงาน (อาชีพ) ระดับการศึกษาและระดับเงินเดือนมีผลตzอความภักดีของบุคลากร คือ ปxจจัย
ดFานประชากรศาสตร)ตzาง ๆ มีผลกระทบตzอความภักดีของบุคลากรที่แตกตzางกัน หมายถึง บุคลากรที่มีอายุ
นFอยจะมีความภักดีตzอองค)กรนFอยกวzาบุคลากรที่มีอายุมาก เป}นตFน
2.2 ปxจจัยสzวนบุคคลที่แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดีดFานพฤติกรรมที่แสดงออกของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ ปณิศา
สัญชานนท) , 2548 อFางถึงใน ปรมัตถ) ปxยปรัชญ) ตFองประสงค), 2557 กลzาววzา ปxจจัยสzวนบุคคล
ประกอบดFวย อายุ และระดับเงินมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในดFานพฤติกรรมที่แสดงออกที่แตกตzางกัน
หมายถึง บุคลากรที่มีอายุนFอยจะมีการแสดงออกทางดFานความภักดีตzอองค)กรนFอยกวzาบุคลากรที่มีอายุมาก
เชzน บุคลากรที่มีอายุนFอจะมียความรักและหวงแหนในองค)กร ระยะยเวลาในการอยูzรzวมกับองค)การ (อายุ
งาน) นFอยกวzาบุคลากรที่มีอายุมากกวzา เป}นตFน
2.3 ปxจจัยสzวนบุคคลที่แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดีดFานความรูFสึกของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ ภัทธีรา ประพฤติ
ธรรม ,2559 กลzาววzา ปxจจัยสzวนบุคคลประกอบดFวย เพศ อายุ ลักษณะงาน (อาชีพ) ระดับการศึกษาและ
ระดับเงินเดือนมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในดFานความรูFสึกที่แตกตzางกัน หมายถึง บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ำกวzาจะมีความภักดีตzอองค)กรดFานความรูFสึกสูงกวzาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาในระดับที่สูงกวzา
เชzน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีความรูFสึกสนุกกับการทำงาน รูFสึกตนเองมีความสำคัญ
กับองค)กร รูFสึกรักและหวงแหนองค)กรมากกวzาบุคลากรที่ระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก เป}นตFน
2.4 ปxจจัยสzวนบุคคลที่แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดีดFานการรับรูFของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ นิวัต จันทราช,
2559 กลzาววzา ปxจจัยสzวนบุคคลประกอบดFวย เพศ อายุ ลักษณะงาน ระดับการศึกษาและระดับเงินเดือนมี
ผลตzอความภักดีของบุคลากรในดFานการรับรูFที่แตกตzางกัน หมายถึง บุคลากรที่มีอายุนFอยกวzาจะมีความภักดี
ตzอองค)กรดFานการรับรูFสูงกวzาบุคลากรที่มีอายุสูงกวzา เชzน บุคลากรที่มีอายุนFอยจะมีความรูFสึกความเชื่อมั่น
และความเชื่อใจในเพื่อนรzวมงาน ผูFบังคับบัญชา แมFจะมีผูFอื่นไมzเห็นดFวยตzอการตัดสินใจของผูFบังคับบัญชา
การรับรูFวzาองค)กรและผูFบังคับบัญชายินดีรับผิดแทนเมื่อตนเองกระทำผิดพลาด และความรูFสึกถึงความภักดี
ตzอองค)กร มีทัศนคติเชิงบวกตzอการบริหารและเปŸาหมายขององค)กรมากกวzาบุคลากรที่มีอายุมากก เป}นตFน
3.ศึกษาการตลาดภายในที่มีอิทธิพลเชิงบวกตzอความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
3.1 การตลาดภายในอิทธิพลตzอความภักดีโดยรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ อนุสรา บรรดาศักดิ์ และ นารี วงศ)เลิศ
คุณากร เรื่อง อิทธิพลของการตลาดภายในตzอความภักดีของพนักงานธนาคารออมสิน จังหวัดสระบุรีที่กลzาว
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วzา การตลาดภายในมีอิทธิพลตzอความภักดีของพนักงาน (อนุสรา บรรดาศักดิ์ และ นารี วงศ)เลิศคุณากร,
2561) นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดการตลาดภายในที่มีอิทธิพลตzอความภักดีของพนักงาน
เชzน นัทธีรา พุมมาพันธุ) กลzาววzาการตลาดภายในประกอบดFวย การสรรหา การคัดเลือก การสรFางแรงจูงใจ
การเก็บขFอมูลยFอนกลับ และการสื่อสารภายในองค)กรมีผลตzอวามสุขในการทำงาน ซึ่งทำใหFเกิดความภักดีตzอ
องค)กร (นัทธีรา พุมมาพันธุ), 2561)
3.2 การตลาดภายในมีอิทธิพลตzอความภักดีดFานพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับแนวคิดของ อำนวย แสงสวzาง,
2544 กลzาววzา การสรรหาและการคัดเลือกมีอิทธิพลตzอความภักดีดFานพฤติกรรมการแสดงออกของบุคลากร
หมายถึง การสรรหาและการคัดเลือกที่มคี วามชัดเจน ยุติธรรมทั้งกระบวนการ จะทำใหFองค)กรไดFรับบุคลากร
ที่มีคุณภาพและบุคลากรเหลzานี้จะสนุกกับการทำงาน รักงาน หวงแหนองค)กร เสียสละทุzมเทใหFงานสzวนรวม
ขององค)กรและการชzวยเหลืองานองค)กร เพื่อนรzวมงานอยzางเต็มใจ
3.3 การตลาดภายในมีอิทธิพลตzอความภักดีดFานความรูFสึกของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับแนวคิดของ Manion,2003 และ จรรยา ดาสา
,2552 กลzาววzา การสรรหาและการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ยุติธรรม และการสรFางแรงจูงใจในการ
ทำงาน ประกอบดFวยการขับเคลื่อนทางดFานอารมณ)และจิตใจ มีอิทธิพลตzอความภักดีของบุคลากรดFาน
ความรูFสึก หมายถึง การสรรหาและการคัดเลือกที่มีประสิทธิเภาพ และ การสรFางแรงจูงใจที่ตรงตzอความ
ตFองการของบุคลากรทั้งที่เป}นตัวเงินและไมzเป}นตัวเงินทำใหFบุคลากรมีความรูFสึกสนุกกับการทำงาน รูFสึก
ตนเองมีความสำคัญกับองค)กร รูFสึกรักและหวงแหนองค)กร
3.4 การตลาดภายในมีอิทธิพลตzอความภักดีดFานการรับรูFของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ นิวัต จันทราช, 2559 และ ธนัชพร
กบิลฤทธิวัฒน), 2557 กลzาววzา การสรรหาและการคัดเลือก และการสรFางแรงจูงใจมีอิทธิพลตzอความภักดี
ดFานการรับรูFของบุคลากร หมายถึง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรที่มีความยุติธรรม ชัดเจนรวดเร็ว
และการสรFางแรงจูงใจที่ตรงตามควาใมตFองการของบุคลากรทำใหFบุคลากรเกิดความเชื่อมั่นตzอเพื่อนรzวมงาน
ผูFบังคับบัญชาและองค)กร พรFอมที่จะรzวมรับผิดชอบในการกระทำขององค)กรหรือมีความภักดีตzอองค)กร
นั่นเอง
ขOอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ปxจจัยดFานสzวนบุคคล จากผลการวิจัยพบวzา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ที่มีปxจจัยดFานสzวนบุคคลที่ตzางกัน ดFานเพศ ดFานลักษณะงาน ดFานอายุ
ระดับการศึกษา และรายไดFที่แตกตzางกันสzงผลตzอความภักดีที่แตกตzางกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ) จึงควรสนใจเพศ ลักษณะงาน อายุ ระดับกรศึกษา รายไดFของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการสรFาง
ความภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ)
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2. ปxจจัยดFานการตลาดภายใน(internal marketing) มีผลกระทบตzอความภักดีของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) โดยมีขFอเสนอแนะดังตzอไปนี้
2.1 ดFานการสรรหาและการคัดเลือก จากผลการวิจัยแสดงใหFเห็นวzา ปxจจัยดFานการตลาด
ภายใน ดFานการสรรหาและการคัดเลือก มีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ)ฯ สมควรสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรดFวยความโปรzงใส ชัดเจน ตัง้ แตzการกำหนดคุณสมบัติ ศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนขั้นตอน
การสรรหาและการคัดเลือก และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจำเป}นตFองมีเทคนิคการคัดกรองบุคคลที่มี
ทัศนคติ แนวคิดที่ตรงกับเปŸาหมายของมหาวิทยาลัราชภัฎวไลยอลงกรณ)ฯ
2.2 ดFานการออกแบบงาน จากผลการวิจัยแสดงใหFเห็นวzา ปxจจัยดFานการตลาดภายในดFาน
การออกแบบงานมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ)ฯ สมควรวางแผนงาน ออกแบบงาน การกำหนปริมาณงาน รูปแบบ
การทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และการประเมินผลงานใหFตรงตามความตFองการของบุคลากรและความ
ตFองการเปŸาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
2.3 ดFานการกำหนดลักษณะงาน จากผลการวิจัยแสดงใหFเห็นวzา ปxจจัยดFานการตลาดภายใน
ดFานการกำหนดลักษณะงานมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระ
บรมราชูปถัมภ) ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ)ฯ สมควรกำหนดลักษณะหนFาที่ความรับผิดชอบ
หลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนzง และความรูFความสามารถและสมรรถนะทีจ่ ำเป}นสำหรับตำแหนzงของ
บุคลากรและความตFองการเปŸาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
2.4 การสรFางแรงจูงใจ จากผลการวิจัยแสดงใหFเห็นวzา ปxจจัยดFานการตลาดภายในดFานการ
สรFางแรงจูงใจมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ)
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ)ฯ สมควรมีการกำหนดเกณฑ)การใหFรางวัลจูงใจทั้งที่เป}นตัวเงิน
ไดFแกz เงินเดือน โบนัส คzาตำแหนzง และรางวัลจูงใจที่มิไดFเป}นตัวเงิน ไดFแกz การไดFรับการยอมรับ ความอิสระ
ในการคิด การทำงาน อำนาจหนFาที่และความกFาวหนFา โดยตFองคำนึงถึงเปŸาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) และความตFองการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ)
ในพระบรมราชูปถัมภ)
ขOอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต'อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลตzอความภักดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ) ในพระบรมราชูปถัมภ) เชzน ปxจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย) กระบวนการการทำงาน และการ
วัดผลประเมินผลงานของบุคลากร
2. การศึกษาครั้งนี้เป}นการศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ) ในพระบรม
ราชูปถัมภ)เทzานั้น ดังนั้นเพื่อใหFไดFผลการวิจัยที่มีความหลากหลายมากขึน้ ควรขยายขอบเขตดFานประชากรที่
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ใชFในการศึกษาใหFครอบคลุมมากขึ้น เชzน มหาวิทยาลัยอื่น องค)กรบริษัทเอกชน องค)กรภาครัฐ เพื่อศึกษา
ความแตกตzางทางดFานความภักดีของประชากรที่ทำการศึกษา
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