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บทคัดย'อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคpเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความ

ผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาป{จจัยจูงใจและ ป{จจัยค้ำจุน ที่มีผลตxอความ

ผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุxมตัวอยxางที่ใชAในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง 

อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 110 คน โดยใชAแบบสอบถามออนไลนpเป�นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขAอมูล สถิติที่ใชAในการวิเคราะหpขAอมูล ไดAแกx คxาความถี่ คxารAอยละ คxาเฉลี่ย และสxวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดAวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) หากพบความแตกตxางจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคูx โดยใชAวิธีของ LSD  

ผลการศึกษาพบวxา ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา 

อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีป{จจัยสxวนบุคคล ดAานเพศ และระดับการศึกษาตxางกัน ทำใหAความผูกพัน

ตxอองคpการ มีตxางกัน และป{จจัยจูงใจดAานความสำเร็จในการทำงาน ป{จจัยค้ำจุนดAานสภาพแวดลAอมในการทำงาน 

มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ 
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คำสำคัญ: ความผูกพันตxอองคpการ; ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา 

อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Abstract 

The Research aims 1) to study the organizational commitment of government teachers 

and educational personnel in Thungsong Technical Collage, Nakhon Sri Thammarat, 2) to study 

the personal factors of the organizational commitment of government teachers and educational 

personnel in Thungsong Technical Collage, Nakhon Sri Thammarat Then 3) to study motivational 

factors and maintenance factors that influence the organizational commitment of government 

teachers and educational personnel in Thungsong Technical Collage, Nakhon Sri Thammarat. 

 A sample of 110 government teachers and educational personnel in Thungsong 

Technical Collage, Nakhon Sri Thammarat is a sample group for the research. An online 

questionnaire is a data collection tool. Also, statistic of data analysis consists of Frequency, 

Percentage, Arithmetic Mean as well as Standard Deviation (S.D). T-test and One-Way ANOVA 

were proved hypotheses. When different results show, they will be comparing in pair that uses 

LSD method. 

 The findings teachers and educational personnel in Thungsong Technical Collage, 

Nakhon Sri Thammarat of the respondents have the different sex and level of education have 

the different and motivational factors, success factors in work. maintenance factors, Work 

environment motivation influence on the organizational commitment. 

Keywords: Organization Commitment; Teachers and educational personnel in Thungsong 

Technical Collage, Nakhon Sri Thammarat 

บทนำ 

 ป{จจุบันสภาพแวดลAอมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยxางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความผัน

ผวนของสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสิ่งแวดลAอม สxงผลใหA ในแตxละองคpการตAองมีการ

ปรับเปล่ียนนโยบาย โครงสรAางองคpการ เพ่ือใหAสอดคลAองกับสถานการณpท่ีเปล่ียนแปลงอยูxตลอดเวลา  

 องคpการแตxละองคpการมีวัตถุประสงคpท่ีแตกตxางกันทั้งรูปแบบ แตxในความแตกตxางเหลxานี้จะมีสิ่งหนึ่งท่ี

เหมือนกันในองคpการ คือ คน ที่จะเป�นผูAดำเนินการ สิ่งตxาง ๆ ขององคpการใหAเจริญรุxงเรืองในทุกดAาน ดังนั้นการท่ี
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องคpการ จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดAนั้น จำเป�นอยxางยิ่งที่ตAองมีการสรAางแรงจูงใจ แรงคำจุน และ

ความผูกพันท่ีดีตxอองคpการ  

ความผูกพันตxอองคpการ เป�นความสัมพันธpท่ี เช่ือมโยงพนักงานกับองคpการเขAาไวAดAวยกันอยxางแนบแนxน  

จะเห็นไดAวxาความผูกพันตxอองคpการมีความสำคัญอยxางยิ่งในการรักษาบุคลากรใหAอยูxกับองคpการ ทั้งนี้ป{จจัยที่มี

ความสัมพันธpตxอความผูกพันองคpการอาจแตกตxางกันดAวย ดังนั้นเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมี

คุณภาพใหAอยูxในองคpการไดAอยxางยาวนั้นก็ตAองศึกษาและใหAความสำคัญกับความผูกพันตxอองคpการ เพื่อเป�น

แนวทางในการรักษาบุคลากรตxอไป  

ดังนั้นทางผูAวิจัยจึงตAองการศึกษาความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสงอาชีวศึกษา อำเภอ

ทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป�นแนวทางในการบริหารจัดการ สรAางความผูกพันตxอองคpการใหAกับบุคลากร

ในองคpการ ไดAอยxางมีประสิทธิภาพใหAทันตxอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน สถานการณpป{จจุบัน  

วัตถุประสงคCของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุxง

สง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. เพ่ือศึกษาความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุxง

สง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาป{จจัยจูงใจและ ป{จจัยค้ำจุน ท่ีมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตดAานประชากร คือ ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ xงสง 

อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 คน โดยกลุxมตัวอยxางของการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิน 

110 ตัวอยxาง  

2. ขอบเขตดAานตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับตัว

แปรท่ีใชAในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดAวย 

2.1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดAแกx ป{จจัยสxวนบุคคล ประกอบดAวย เพศ อายุ  

สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนxงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ป{จจัยจูงใจ ประกอบดAวย 

ความกAาวหนAาในหนAาที่การงาน ลักษณะการทำงาน ความสำเร็จในการทำงาน และป{จจัยค้ำจุน ประกอบดAวย 

ดAานเงินเดือน คxาตอบแทนและสวัสดิการ ดAานความสัมพันธpกับผูAบังคับบัญชา ผูAใตAบังคับบัญชา เพื่อนรxวมงาน 

ดAานสภาพแวดลAอมในการทำงาน ดAานความม่ันคงในการทำงาน ดAานนโยบายและการบริหารงาน 
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2.2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดAแกx ความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประโยชนCท่ีคาดว'าจะไดOรับ 

1. เพื ่อใหAทราบถึงความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื ่อใหAทราบถึงความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจำแนกตาม ป{จจัยสxวนบุคคล 

3. เพื่อใหAทราบวxาป{จจัยจูงใจ ป{จจัยค้ำจุน มีผลตxอ ความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

4. เพื่อเป�นขAอมูลแกxผูAที่เกี่ยวขAองและสนใจที่จะศึกษาหาความรูAในเรื่องความผูกพันตxอองคpการของ

ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดAนำผลการวิจัยไปใชAในการศึกษาวิจัยคAนควAาและเป�นขAอมูลอAางอิง

ตxอไป 

บททวนวรรณกรรม 

Buchanan (1974) กลxาววxา ความผูกพันตxอองคpการ หมายถึง ความรูAสึกเป�นพวกเดียวกัน (Partisan) 

ความผูกพันที่มีเป�าหมายและคxานิยมขององคpการและ การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหAบรรลุ

เป�าหมายและคxานิยมขององคpการซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ ประการแรก คือ ความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

องคpการ (identification) โดยเต็มใจ ที่ปฏิบัติงาน ยอมรับคxานิยม วัตถุประสงคpขององคpการ และถือเสมือนวxา

เป�นของตน ประการที่สอง คือ การเขAามีสxวนรxวมในองคpการ (involvement) โดยเป�นการเขAามีสxวนรxวม ใน

กิจกรรมขององคpการตามบทบาทของตนอยxางเต็มที่ และประการสุดทAาย คือ การจงรักภักดีตxอองคpการ คือ

ความรูAสึกรักและผูกพันตxอองคpการ 

Steer and Porter (1977) กลxาววxา ป{จจัยสxวนบุคคลท่ีมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ไดAแกx อายุ  

สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตำแหนxง ระดับรายไดA  

Herzberg, Frederick, Bernarol and Synderman ( 1959)  ไ ด A เ สนอทฤษฎ ี อ ง ค p ป ร ะกอบ คูx  

(Hertzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงสรุปวxามีป{จจัยสำคัญ 2 กลxาวคือ  

1. ป{จจัยจูงใจ (Motivation Factor) ป{จจัยจูงใจเป�นป{จจัยที่เกี่ยวขAองกับงาน โดยตรง เพื่อจูงใจใหAคน

ชอบและรักงานปฏิบัติเป�นการกระตุ AนใหAเกิดความพึงพอใจใหAแกxบุคคลในองคpกรใหAปฏิบัติงานไดAอยxางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะป{จจัยท่ีสามารถสนองตอบ ความตAองการภายในบุคคลไดAดAวยกัน ไดAแกx  

1.1 ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทำงานไดA เสร็จส้ินและ 
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ประสบความสำเร็จอยxางดีเป�นความสามารถในการแกAไขป{ญหาตxาง ๆ การรูAจักป�องกันป{ญหาที่จะเกิดขึ้นเม่ือ

ผลงานสำเร็จจึงเกิดความรูAสึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสำเร็จของงานน้ัน ๆ  

1.2 การไดAรับการยอมรับนับถือหมายถึง การไดAรับการยอมรับนับถือไมxวxาจาก ผูAบังคับบัญชา 

การยอมรับนี้อาจจะอยูxในการยกยxองชมเชยแสดงความยินดีการใหAกำลังใจหรือ การแสดงออกอื่นใดที่สxอใหAเห็น

ถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดAทำงานอยxางหนึ่งอยxางใดบรรลุผลสำเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยูxกับ

ความสำเร็จในงานดAวย  

1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติหมายถึง งานท่ีนxาสนใจงานท่ีตAองอาศัยความคิดริเร่ิม สรAางสรรคp  

ทAาทายใหAตAองลงมือทำหรือเป�นงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทำไดAต้ังแตxตAนจนจบ โดยลำพังแตxผูAเดียว  

1.4 ความรับผิดชอบหมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดAรับมอบหมายใหA รับผิดชอบ 

งานใหมx และมีอำนาจในการรับผิดชอบไดAอยxางดีไมxมีการตรวจหรือควบคุมอยxางใกลAชิด  

1.5 ความกAาวหนAาในการทำงาน หมายถึง ไดAรับการเล่ือนตำแหนxงสูงข้ึนของบุคคลในองคpการ  

การมีโอกาสไดAศึกษาเพ่ือหาความรูAเพ่ิมเติมหรือไดAรับการฝ�กอบรม  

2. ป{จจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) ป{จจัยค้ำจุนหรืออาจเรียกวxา ป{จจัยสุขอนามัย หมายถึง ป{จจัย

ท่ีจะค้ำจุนใหAแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยูxตลอดเวลาถAาไมxมีหรือมีในลักษณะไมxสอดคลAองกับบุคคลใน

องคpการบุคคลในองคpการจะเกิดความไมxชอบงานข้ึนป{จจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคลไดAแกx  

2.1 เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ  

หมายถึง เงินเดือน ผลตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการตxาง ๆ ที่ไดAรับในหนxวยงานนั้น ๆ เป�นที่พอใจของบุคลากรใน

การทำงาน  

2.2 โอกาสท่ีจะไดAรับความกAาวหนAาในอนาคตนอกจากจะหมายถึง การท่ีบุคคลไดAรับการ 

แตxงตั้ง เลื่อนตำแหนxงภายในหนxวยงานแลAวยังหมายถึงสถานการณpที่บุคคลสามารถไดAรับความกAาวหนAาในทักษะ

วิชาชีพดAวย  

2.3 ดAานความสัมพันธpกับผูAบังคับบัญชา ผูAใตAบังคับบัญชา เพ่ือนรxวมงานหมายถึง การติดตxอไป 

ไมxวxาเป�นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธpอันดีตxอกันสามารถทำงานรxวมกันมีความเขAาใจ คอยแนะนำใหA

คำปรึกษาซ่ึงกันและกันอยxางดี ไดAรับความชxวยเหลือเม่ือเกิดป{ญหาในการทำงาน 

2.4 สถานะของอาชีพหมายถึง อาชีพน้ันเป�นท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติ และศักด์ิศรี 

2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองคpกรการ ติดตxอส่ือสาร  

2.6 สภาพแวดลAอมในการทำงานหมายถึง ส่ิงท่ีอยูxรอบตัวเป�นส่ิงท่ีบxงช้ีความรูAสึกของบุคคลท่ีมี 

ตxองานที่ทำและสมาชิกรxวมงานโดยสมาชิกทุกคนมีความรูAสึกที่ดีรxวมกัน สภาพแวดลAอมทางกายภาพของงานเชxน 

แสงเสียง อากาศ ช่ัวโมงการทำงาน รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดลAอมอ่ืน ๆ เชxน อุปกรณpหรือเคร่ืองมือตxาง ๆ 
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2.7 ความเป�นอยูxสxวนตัวหมายถึง ความรูAสึกท่ีดีหรือไมxดีอันเป�นผลท่ีไดAรับจากงานในหนAาท่ีของ 

เขาไมxมีความสุขและพอใจกับการทำงานในแหxงใหมx 

2.8 ความม่ันคงในการทำงานหมายถึง ความรูAสึกของบุคคลท่ีมีตxอความม่ันคงในการทำงาน  

ความย่ังยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคpกร 

2.9 วิธีการปกครองของผูAบังคับบัญชาหมายถึง ความสามารถของผูAบังคับบัญชาในการ 

ดำเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร  

วรูม (Vroom) ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (1964) เป�นนักจิตวิทยาในกลุxมพุทธินิยม(Cognitive 

Psychology) ไดAสรAางทฤษฎีความคาดหวังไวAตั้งแตxป¡ ค.ศ.1964 ในเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของคนงานใน

โรงงาน อุตสาหกรรม คำอธิบายของวรูม เนAนใน 2 เรื่องดAวยกันคือ เรื่องคxานิยมในงานวxา ทำงานแลAวคาดหวังวxา

จะไดAอะไร เชxน ทำงานใหAดีเพื่อหวังจะไดAรับเงินเดือนเพิ่ม หรือบางคนหวังไดAรับคำยกยxอง ซึ่งในที่นี่หมายถึง เงิน

และคำยกยxองเป�นคxานิยม   

จากการศึกษาของวรูมนับวxาเป�นจุดเริ่มตAนในการศึกษาคAนควAาเรื่องแรงจูงใจในการทำงาน Galbert 

and Comings พบวxาการที่คนงานทำงานสำเร็จไดAดAวยดีนั้นมาจากแรงจูงใจทั้ง ภายในและภายนอก แรงจูงใจ

ภายนอกคือรางวัลหรือคxาตอบแทนเพ่ิมข้ึน สxวนแรงจูงใจภายในคือ ความรูAสึกพึงพอใจท่ีไดAรับความสำเร็จ  

งานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 

นิตยา บAานโก£ (2558) ไดAศึกษาวิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลกับความผูกพันตxอองคpการของบุคลากรภาครัฐ 

ศูนยpฝ�กพาณิชยpนาวี กรมเจAาทxา กระทรวงคมนาคม จากการศึกษาพบวxา ป{จจัยจูงใจ 5 ดAาน ไดAแกx ความสัมฤทธ์ิ

ผลในการทำงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีนxาสนใจ ความรับผิดชอบ ความกAาวหนAา ความสัมพันธpกับ

ความผูกพันตxอองคpกร และป{จจัยค้ำจุน 8 ดAาน ไดAแกx คxาตอบแทน และสวัสดิการ ความสัมพันธpกับผูAบังคับบัญชา 

ความสัมพันธpกับเพื่อนรxวมงาน เทคนิคการควบคุมดูแล นโยบายและการบริหารองคpกร สภาพการทางาน ชีวิต

สxวนตัว และความมั ่นคงในงาน มีความสัมพันธp กับความผูกพันตxอองคpกร และป{จจัยระดับการศึกษามี

ความสัมพันธpกับความผูกพันตxอองคpกร สxวน ป{จจัยสxวนบุคคลของผู Aตอบแบบสอบถาม ไดAแกx เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการทำงาน ไมxมีความสัมพันธpกับความผูกพันตxอองคpกร  

จิระพร จันทภาโส (2558) ศึกษาเรื่องความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญx จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบวxา ขAาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา

ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญxมีระดับความผูกพันตxอองคpการอยูxในระดับมาก โดยดAานบรรทัด ฐานมีคxาเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดAานความรูAสึก และดAานดAานการคงอยูxกับองคpการ ตามลาดับ และป{จจัยสxวนบุคคล ไดAแกx ระดับ

การศึกษา อายุงาน ตำแหนxงงานและรายไดAที่ตxางกันมีผลตxอความ ผูกพันตxอองคpการแตกตxางกัน สxวนป{จจัยสxวน

บุคคล เร่ือง เพศและสถานภาพท่ีแตกตxางกันมีผลตxอ ความผูกพันตxอองคpการไมxแตกตxางกัน  
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ลลิตา จันทรpงาม (2559) ศึกษาเรื่องป{จจัยที่สxงผลตxอความผูกพันตxอองคpการของพนักงานธนาคารออม

สิน สำนักงานใหญxกลุxมลูกคAาบุคคล เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตxอองคpการ และศึกษาป{จจัยที่มีความสัมพันธp

ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญx กลุxมลูกคAาบุคคล จากการศึกษา พบวxา ป{จจัยสxวนบุคคลในเร่ืองของ 

เพศ ระดับการศึกษา และสภานภาพการสมรสที่แตกตxางกัน จะสxงผลใหA มีระดับความผูกพันตxอองคpการที่ไมx

แตกตxางกัน สxวนป{จจัยสxวนบุคคลในเร่ือง ชxวงอายุ ระยะเวลาการ ทำงาน รายไดAตxอเดือนและหนxวยงานท่ีสังกัดท่ี

แตกตxางกันจะสxงผลใหAมีความผูกพันตxอองคpการที่ แตกตxางกัน ความผูกพันตxอองคpการโดยรวมมีระดับความ

คิดเห็นอยูxในระดับมาก โดยมีการทดสอบ ความสัมพันธpของป{จจัยที่สxงผลตxอความผูกพันตxอองคpการ พบวxา 

ป{จจัยมีความสัมพันธpกับความผูกพัน ตxอองคpกร ไดAแกx ความคาดหวังในกAาวหนAาในหนAาที่การงาน การพัฒนาการ

ทำงาน ทัศนคติตxอเพ่ือน รxวมงาน ภาวะผูAนำ และคxาตอบแทน  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เป�นการวิจัย แบบไมxทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมขAอมูลภาคสนามแบบวิจัย

ตัดขวาง (Cross sectional studies) ใชAเครื ่องมือการวิจัยเป�นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการ

วิเคราะหpขAอมูลดAวยวิธีการทางสถิติ  

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา 

อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 150 คน (ระบบ สารสนเทศการรายงานขAอมูลบุคลากรของ

วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง ณ 25 สิงหาคม 2563)  

กลุxมตัวอยxางจำนวน 110 คน โดยคำนวณจากการใชAสูตรของ Yamane (ทรรศวรรณ ขาวพราย,2560) 

โดย การสุxมกลุxมตัวอยxางแบบชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรออกเป�นกลุxมยxอย ๆ 

ตามประเภทของบุคลากรและข้ันท่ี 2 การเลือกกลุxมตัวอยxางแบบบังเอิญ  

เคร่ืองมือในการวิจัย โดยมีลำดับข้ันตอนดังน้ี 

1. แบบสอบถามแบบปลายป§ด โดยมีรายละเอียดประกอบดAวย 

1.1 ป{จจัยสxวนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม ประกอบดAวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ 

การศึกษา ตำแหนxงในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีจำนวนขAอคำถามท้ังหมด 7 ขAอ 

1.2 ป{จจัยจูงใจ ประกอบไปดAวย ดAานดAานความกAาวหนAาในหนAาท่ีการงาน ดAานลักษณะการ 

ทำงาน และดAานความสำเร็จในการทำงาน มีจำนวนขAอคำถามท้ังหมด 10 ขAอ  

1.3 ป{จจัยค้ำจุน ประกอบไปดAวย ดAานเงินเดือน คxาตอบแทน และสวัสดิการ ดAานความสัมพันธp 

กับผูAบังคับบัญชา ผูAใตAบังคับบัญชา และเพื่อรxวมงาน ดAานสภาพแวดลAอมในการทำงาน ดAานความมั่นคงในการ

ทำงาน และดAานนโยบายการบริหารงาน มีจำนวนขAอคำถามท้ังหมด 17 ขAอ  

1.4 ความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิค 
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ทุxงสงอาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนขAอคำถามท้ังหมด 4 ขAอ  

1.5 คำถามท่ีเก่ียวขAองกับการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขAองกับความผูกพันตxอองคpการ  

จำนวนขAอคำถาม 1 ขAอ  

การวิเคราะหCขOอมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใชAวิเคราะหpขAอมูลดังน้ี 

1.1 ใชAคxารAอยละ (Percentage) และคxาความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหpตัวแปรป{จจัย 

สxวนบุคคลประกอบดAวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนxงในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

   1.2 ใชAคxาเฉลี่ย (Mean) และสxวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหp

ป{จจัยจูงใจ ป{จจัยค้ำจุน และความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน

วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. สถิติอนุมาน (Inferential statistic) ใชAวิเคราะหpขAอมูลดังน้ี 

2.1 ใชAสถิติ t-test ในการวิเคราะหpขAอมูลความผูกพันตxอองคpการ ท่ีจำแนกตามป{จจัยสxวน 

บุคคล ไดAแกx เพศ  

2.2 ใชAสถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะหpขAอมูลความผูกพันตxอองคpการ ท่ีจำแนกตาม 

ป{จจัยสxวนบุคคล ไดAแกx อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนxงในการปฏิบัติงาน และ ระยะเวลาในการ หาก

พบความแตกตxางจะนำไปสูxการเปรียบเทียบเป�นรายคูx โดยการใชAสถิติ LSD 

2.3 ใชAสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression ในการวิเคราะหpขAอมูลป{จจัยจูงใจ ไดAแกx  

ลักษณะการทำงาน ความกAาวหนAาในหนAาที่การงาน ความทAาทายในงาน และ ป{จจัยค้ำจุน ไดAแกx คxาตอบแทน

และสวัสดิการ ความสัมพันธpกับผูAบังคับบัญชาความสัมพันธpกับเพื่อนรxวมงาน สิ่งแวดลAอมในการทำงาน นxาจะมี

ผลตxอความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา 

อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหpความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

ทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม มีความสำคัญอยูxในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล สามารถ

สรุปการวิจัยไดA ดังน้ี 



 9 

2.1 ขAาราชการและบุคลากรท่ีมีป{จจัยสxวนบุคคลดAานเพศ ระดับการศึกษา และรายไดAตxอเดือน 

ตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง 

อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตxางกัน 

2.2 ขAาราชการและบุคลากรท่ีมีป{จจัยสxวนบุคคลดAานอายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการ 

ปฏิบัติงาน ตำแหนxงในการปฏิบัติงานตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมxตxางกัน 

3. ผลการวิเคราะหpป{จจัยจูงใจ และป{จจัยค้ำจุน ที่มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปการ

วิจัยไดA ดังน้ี 

3.1 ป{จจัยจูงใจ ไดAแกx ดAานความสำเร็จในการทำงาน มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการของ 

ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.2 ป{จจัยค้ำจุน ไดAแกx ดAานสภาพแวดลAอมในการทำงาน มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการของ 

ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

ทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปตามวัตถุประสงคpไดA ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxง

สง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูxในระดับมาก ผูAวิจัยเห็นวxา ความผูกพันตxอ

องคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช สxวนใหญx คำนึงถึงชื ่อเสียงขององคpการ และ เต็มใจที ่จะใชAความรู Aความสามารถและ

ประสบการณpเพื่อใหAงานขององคpการประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลAองกับแนวคิดของ Buchanan (1974) กลxาว

วxา ความผูกพันตxอองคpการ หมายถึง ความรูAสึกเป�นพวกเดียวกัน (Partisan) ความผูกพันท่ีมีเป�าหมายและคxานิยม

ขององคpการและ การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหAบรรลุเป�าหมายและคxานิยมขององคpการซึ่งมี

ลักษณะ 3 ประการ คือ ความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคpการ การเขAามีสxวนรxวม และ การจงรักภักดีตxอ

องคpการ  

2. ศึกษาความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุxงสง 

อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล มีดังน้ี 

 2.1 ป{จจัยสxวนบุคคลที่มีเพศตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอองคpการ แตกตxางกัน ซึ่งผูAวิจัยมี

ความเห็นวxา เพศหญิงและเพศชายมีความตxางกันในเรื่องของบุคลิก ลักษณะนิสัย ความคิด การตัดสินใจ รวมไป
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ถึง ความรูAสึก ในการทำงาน ทำใหAเกิดความแตกตxางในสxวนของเพศ ซึ่งสอดคลAองกับ วชิรวัชร งามละมxอม 

(2558) ลักษณะทางดAานประชากรศาสตรp ถือเป�นความหลากหลายและแตกตxาง เกี่ยวกับบุคคลเชxน เพศ อายุ 

สถานภาพ ลักษณะโครงสรAางของรxางกาย ความอาวุโสในการทำงาน เป�นตAน โดย จะแสดงถึงความเป�นมาของแตx

ละบุคคลจากอดีตถึงป{จจุบัน ซึ่งความแตกตxางและหลากหลายของบุคคลน้ี สามารถบxงชี้ลักษณะพฤติกรรมการ

แสดงออกที่แตกตxางกัน การตัดสินใจที่แตกตxางกันที่มีสาเหตุมาจากความ แตกตxางทางดAานประชากรศาสตรpหรือ

ความเป�นมาของบุคคลนั่นเอง สอดคลAองกับงานวิจัยของนิตยา บAานโก£ (2558) ไดAศึกษาวิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลกับ

ความผูกพันตxอองคpการของบุคลากรภาครัฐ ศูนยpฝ�กพาณิชยpนาวี กรมเจAาทxา กระทรวงคมนาคม จากการศึกษา

พบวxา อายุ ไมxมีความสัมพันธpกับความผูกพันตxอองคpกร 

2.2 ป{จจัยสxวนบุคคลท่ีมีอายุตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอองคpการไมxแตกตxางกัน ซ่ึงผูAวิจัยมี 

ความเห็นวxา องคpการที่มีการใหAความรูAและความเขAาใจแกxพนักงานในการปฏิบัติงานอยxางเทxาเทียมกัน จึงทำใหA 

ไมxวxาจะมีอายุเทxาใดก็สามารถปฏิบัติงานไดAอยxางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลAองกับซึ่งสอดคลAองกับ Steer and 

Porter (1977) กลxาววxา ป{จจัยสxวนบุคคลที่มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ไดAแกx อายุ เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นก็

จะพบวxา สมาชิกองคpการจะมีความผูกพันตxอองคpการสูงข้ึน สอดคลAองกับงานวิจัยของนิตยา บAานโก£ (2558) ไดA

ศึกษาวิจัยเรื่องป{จจัยที่มีผลกับความผูกพันตxอองคpการของบุคลากรภาครัฐ ศูนยpฝ�กพาณิชยpนาวี กรมเจAาทxา 

กระทรวงคมนาคม จากการศึกษาพบวxา อายุ ไมxมีความสัมพันธpกับความผูกพันตxอองคpกร 

 2.3 ป{จจัยสxวนบุคคลที่มีสถานภาพตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอองคpการ ไมxแตกตxางกัน ซ่ึง

ผูAวิจัยมีความเห็นวxา จากการศึกษาครั้งนี้อัตราสถานภาพที่สูงที่สุดคือ สถานภาพสมรส โสด หยxางรAาง/แยกกันอยูx 

ตามลำดับ ซึ่งสถานภาพตxาง ๆ ลAวนมีเป�าหมายและภาระหนAาที่ที่ตAองรับผิดชอบ จึงทำใหAไมxวxาจะมีสถานภาพ

อยxางไรก็ยังคงปฏิบัติงานไดAอยxางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลAองกับ Steer and Porter (1977) กลxาววxา ป{จจัย

สxวนบุคคลที่มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ไดAแกx สถานภาพสมรส คือ บุคคลที่มีภาระครอบครัวแลAว จะมีความ

ผูกพันตxอองคpการ เพราะภาระที่รับผิดชอบทำใหAตAองการความมั่นคงในการทำงาน และยังสามารถปรับตัวใหAเขAา

กับงานไดAดี จึงไมxคxอยเปล่ียนงาน ย่ิงพบวxามีภาระเล้ียงดูบุตร ก็จะย่ิงมีความผูกพันตxอองคpการสูง  

  2.4 ป{จจัยสxวนบุคคลที่มีระดับการศึกษาตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอองคpการ แตกตxางกัน ซ่ึง

ผูAวิจัยมีความเห็นวxา จากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากการทำผลงานแลAว การศึกษาเป�นสxวนหนึ่งของการปรับฐาน

เงินเดือนของบุคลากรมากหรือนAอยตามลำดับ แตxในสxวนของเจAาหนAาที่ ครูพิเศษ และตำแหนxงอื่นฯ จะไมxมีการ

ปรับเงินเดือน ใชAฐานเงินเดือนเดิมตลอด จึงทำใหAการจบการศึกษาเกิดความแตกตxาง ซึ่งสอดคลAองกับ Mow 

day, Porter, & Steer (1983) ที่กลxาวถึงป{จจัยที่มีอิทธิพลตxอความผูกพันตxอองคpการ ดAานลักษณะสxวนบุคคล 

สxวนหนึ่งคือ ระดับการศึกษา สอดคลAองกับ งานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2558) ศึกษาเรื่องความผูกพันตxอ

องคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญx จังหวัดสงขลา จากการศึกษา

พบวxาระดับท่ีตxางกันมีผลตxอความ ผูกพันตxอองคpการแตกตxางกัน 
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  2.5 ป{จจัยสxวนบุคคลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคpการตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอ

องคpการ ไมxแตกตxางกัน ซึ่งผูAวิจัยมีความเห็นวxา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมxมีความสัมพันธpกับความผูกพันของ

องคpการ อาจเป�นเพราะ ถึงแมAจะปฏิบัติงานมานานเพียงใดก็ไมxไดAรับการเลื ่อนตำแหนxงถAาไมxมีผลงาน ซ่ึง

สอดคลAองกับ Mow Day, Porter, & Steer (1983) ที่กลxาวถึงป{จจัยที่มีอิทธิพลตxอความผูกพันตxอองคpการ ดAาน

ลักษณะสxวนบุคคล สxวนหน่ึงคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคpการ 

  2.6 ป{จจัยสxวนบุคคลที่มีตำแหนxงในการปฏิบัติงานในองคpการตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอ

องคpการ ไมxแตกตxางกัน ซึ่งผูAวิจัยมีความเห็นวxา ระดับตำแหนxงที่แตกตxางกันมีความรับผิดชอบตxองานที่ตxางกันอยูx

แลAว ตำแหนxงจึงไมxสัมพันธpกับความผูกพันตxอองคpการ ซึ่งไมxสอดคลAองกับงานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2558) 

ศึกษาเรื่องความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญx 

จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบวxา ตำแหนxงงานท่ีตxางกันมีผลตxอความ ผูกพันตxอองคpการแตกตxางกัน 

  2.7 ป{จจัยสxวนบุคคลที่มีรายไดAตxอเดือนการตxางกัน ทำใหAความผูกพันตxอองคpการแตกตxางกัน 

ซึ่งผูAวิจัยมีความเห็นวxา บุคลากรและขAาราชการทุกคนไดAรับการปรับอัตราเงินเดือนท่ีคxอนขAางนAอยและตxางกันเม่ือ

เปรียบเทียบกับบริษัทเอกชน ทุกคนตxางตAองการปรับฐานเงินเดือนใหAสูงขึ้นและเหมาะสม จึงตAองมีสิ่งจูงใจใหA

บุคลากรอยูxในองคpการ ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ ลลิตา จันทรpงาม (2559) ศึกษาเรื่องป{จจัยที่สxงผลตxอความ

ผูกพันตxอองคpการของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญxกลุxมลูกคAาบุคคล จากการศึกษาพบวxา รายไดAตxอ

เดือนและหนxวยงานท่ีสังกัดท่ีแตกตxางกันจะสxงผลใหAมีความผูกพันตxอองคpการท่ี แตกตxางกัน 

3. ศึกษาป{จจัยจูงใจและ ป{จจัยค้ำจุน ท่ีมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการของขAาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุxงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังน้ี 

 3.1 ป{จจัยจูงใจดAานความกAาวหนAาในหนAาท่ีการงานไมxมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ซ่ึงผูAวิจัย

มีความเห็นวxา บุคลากรสxวนใหญxมองความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน คือ องคpการมีการพัฒนาประสิทธิภาพของ

บุคลากร เชxา การจัดฝ�กอบรม การเสนอโอกาสที่หนAาสนใจ เป�นตAน ที่เหมาะสมในแตxละตำแหนxงอยูxแลAว จึงมอง

ไดAวxา ความกAาวหนAาไมxสัมพันธpตxอความผูกพันpตxอองคpการ สอดคลAองกับแนวคิดของ ธารินี ทองลิ่ม (2558) ไดA

กลxาวไวAวxา เกณฑpหรือมาตราวัดความกAาวหนAาในการทำงาน ดAานความกAาวหนAาในการพัฒนาตนเอง เป�นการ

เพิ่มพูนความรูA ความสามารถทักษะ และประสบการณpในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาดAานจิตใจใหAเกิดทัศนคติท่ี

ดี ตลอดจนนิสัยในการปฏิบัติงานรxวมกับผู Aอื ่น จะทำใหAงานที ่ปฏิบัติเหลxานี ้ประสบความสำเร็จอยxางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป�าหมายท่ีกำหนดไวA  

  3.2 ป{จจัยจูงใจดAานความสำเร็จในการทำงาน มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ซึ่งผูAวิจัยมี

ความเห็นวxา เนื่องจากบุคลากรทุกคนตAองปฏิบัติงานตามสาขาที่ตนตAองการ แตxไดAใชAความรูAความสามารถเพียง

เล็กนAอยเพื่อใหAงานสำเร็จลุลxวงตามเป�าหมายโดยสxวนใหญxจะใชAความเคยชินจากการปฏิบัติงานเป�นเวลานาน

สxงผลทำใหAเกิดความเบื่อหนxาย ไมxอยากทำงานตxอไดA จึงมองไดAวxา ความสำเร็จในการทำงานสัมพันธpตxอความ
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ผูกพันpตxอองคpการ สอดคลAองกับ แนวคิด ของ เฮอรpเบิรpก (Herzberg) ความสำเร็จในการทำงานหมายถึงการท่ี

สามารถทำงานไดAสำเร็จทันตามเป�าหมายหรือการมีสxวนรxวมในการทำงานของหนxวยงานใหAสำเร็จลุลxวงไปไดA 

สอดคลAองกับ Maslow (1954) ไดAเสนอทฤษฎีลำดับข้ันความตAองการซึ่งเป�นแรงจูงใจอยxางหนึ่งของ บุคลากร

และองคpการในการทำงานรxวมกัน ไดAกลxาวถึง ความตAองการความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization) ถือเป�น

ความตAองการข้ัน สูงสุดของแตxละบุคคล เชxน ความตAองการท่ีจะสามารถทำทุกส่ิงทุกอยxางไดAสำเร็จ ความตAองการ

ท่ีจะ ทาทุกอยxางเพ่ือตอบสนองความตAองการของตนเอง เป�นตAน 

 3.3 ป{จจัยจูงใจดAานลักษณะของงานที่ไมxมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ซึ่งผูAวิจัยมีความเห็น

วxา พนักงานมีความเขAาใจตxองาน ลักษณะงานที่ทำเป�นอยxางดี รู Aสึกงานที่ทำไดAรับการยอมรับ อิสระในการ

วางแผนอยูxแลAว สอดคลAองกับแนวคิดของ ชนานาถ ผดุงศิลป¬ (2560) ซึ่งไดAศึกษาเกี่ยวกับ สมรรถนะหลักที่มีผล

ตxอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีเกณฑpในการประเมิน ไดAแกx ความรูAและทักษะในงาน (Job 

Knowledge and Skill of Work) ตAองมีความเขAาใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความชำนาญในงานท่ีทำ 

3.4 ป{จจัยค้ำจุนดAานเงินเดือนผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึงเงินเดือนผลตอบแทนและ 

สวัสดิการไมxมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ซ่ึงผูAวิจัยมีความเห็นวxา ลักษณะของเงินเดือนมีความแตกตxางกัน โดย

แบxงออกเป�น 2 กลุxมคือ กลุxมแรก ฝ¯ายบริหาร ขAาราชการ พนักงานราชการ มีการปรับฐานเงินเดือนตามผลงาน

และระดับการศึกษา สxวนกลุxมที่ 2 คือเจAาหนAาที่ ครูพิเศษ นักการภารโรง เจAาหนAาที่รักษาความปลอดภัย จะไมxมี

การปรับเลื่อนเงินเดือนแตxมีการประเมินผลงานเพื่อตxอสัญญาจAางเป�นรายป¡ ซึ่งเงินเดือนนั้นไดAรับในแตxละ

ตำแหนxงนั ้นกำหนดเอาไวAกxอนเขAารับตำแหนxง ดังนั ้นอัตราเงินจึงเป�นที ่ยอมรับในแตxละกลุ xมอยู xกxอนแลAว 

สอดคลAองกับ ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (1964) กลxาววxา การที่คนงานทำงานสำเร็จไดAดAวยดีนั้นมาจาก

แรงจูงใจทั้ง ภายในและภายนอก แรงจูงใจภายนอกคือรางวัลหรือคxาตอบแทนเพิ่มขึ้น สxวนแรงจูงใจภายในคือ 

ความรูAสึกพึงพอใจท่ีไดAรับความสำเร็จ 

3.5 ป{จจัยค้ำจุนดAานความสัมพันธpกับผูAบังคับบัญชา ผูAใตAบังคับบัญชา เพ่ือนรxวมงานไมxมีผลตxอ 

ความผูกพันตxอองคpการ ซึ่งผูAวิจัยมีความเห็นวxา บุคลากรทุกคนตxางมีเพื่อนรxวมงานที่คอยแนะนำ ใหAคำปรึกษา มี

มิตรภาพ มีความรxวมมือ ในการทำงานเป�นอยxางดี แมAมีป{ญหาเกิดขึ้นก็พรAอมที่จะชxวยกันแกAไขป{ญหาเหลxาน้ัน 

รวมถึงไดAรับคำแนะนำเป�นอยxางดีจากผูAคับคับบัญชา และเพื่อนรxวมงาน สอดคลAองกับแนวคิดของ ทิพยp นิลนพ

คุณ (2562) มนุษยpสัมพันธpเป�นเรื่องราวที่วxาดAวยพฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวขAองกันในการทำงานในองคpการ

หรือหนxวยงาน เพ่ือใหAการทำงานดำเนินไปไดAอยxางราบร่ืน ความสำคัญของมนุษยpสัมพันธpในการทำงานก็คือ สรAาง

ความราบร่ืนในการทำงานรxวมกัน  สรAางความเขAาใจอันดีและความสามัคคี กxอใหAเกิดความรักใครxและความสำเร็จ

ในการทำงานรxวมกัน 

3.6 ป{จจัยค้ำจุนดAานนโยบายและการบริหารขององคpการไมxมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ 
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ซึ่งผูAวิจัยมีความเห็นวxา บุคลากรทุกคนเต็มใจปฏิบัติตามนโยบายขององคpการ เห็นถึงวิสัยทัศนp เป�าหมายของ

องคpการในป{จจ ุบ ันม ีความเหมาะสม สอดคลAองก ับ ทฤษฎีของ Herzberg, Frederick, Bernarol and 

Synderman (1959)  ไดAวxา ป{จจัยค้ำจุนสรAางแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลอยูxตลอดเวลาและป{จจัยน้ีเป�น

ป{จจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล และเป�นป{จจัยที่ชxวยใหAบุคลากรยังคงทำงานอยูx รักษาเขาไวAไมxใหAไปที่อื่น การ

บำรุงรักษาประกอบดAวยป{จจัยตxาง ๆ ซึ่งหนึ่งในป{จจัยเหลxานั้น ไดAแกxนโยบายและการบริหารงาน หมายถึง 

บุคลากรมีความรูAสึกมีการจัดการ การส่ือสารท่ีดี มีความรูAสึกดีตxอองคpการและนโยบายการบริหาร 

3.7 ป{จจัยค้ำจุนดAานสภาพแวดลAอมในการทำงาน มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการซ่ึงผูAวิจัยมี 

ความเห็นวxา สภาพแวดลAอมในการทำงานขององคpการเป�นสิ ่งสำคัญอยxางหนึ่งที ่สxงผลตxอสภาพจิตใจและ

ความรูAสึกของบุคลากร ทั้งในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานภายในหนxวยงาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึง

ภูมิทัศนp เป�นตAน สอดคลAองกับ วรันธร ทรงเกียรติศักด์ิ (2558) กลxาววxา สภาพแวดลAอมภายในองคpกร เป�นป{จจัย

อันดับแรกที่สxงผลตxอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน องคpการที่มีสภาพแวดลAอมในการทำงานดี เชxน 

บรรยากาศในหAองทำงาน ความสัมพันธpกับหัวหนAางานหรือเพื่อนรxวมงาน การวางตำแหนxงอุปกรณpสำนักงาน

อยxางเหมาะสม เป�นตAน จะชxวยใหAพนักงานเกิดความพึงพอใจ เกิดความคิดสรAางสรรคpจนสรAางผลงานออกมาใหAดี

ยิ่งขึ้นไดA ป{จจัยดังกลxาวจะสามารถชxวยรักษาพนักงานและ ดึงดูดความสนใจของบุคคลที่มีความสามารถใหAเขAา

มารxวมเป�นสxวนหน่ึงขององคpการไดA ดังน้ันนอกจากพัฒนาศักยภาพของพนักงานแลAวจึงควรสรAางสภาพแวดลAอมท่ี

ดีใหAเกิดข้ึนภายในองคpการดAวย 

3.8 ป{จจัยค้ำจุนดAานความม่ันคงในการทำงาน ไมxมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ ซ่ึงผูAวิจัยมี 

ความเห็นวxา บุคลากรทุกคนตxางรับรูAวxา องคpการเป�นหนxวยงานที่กxอตั้งมาเป�นเวลานาน จึงทำใหAมีความมั่นคงสูง 

จากการศึกษาในระดับความพึงพอใจตxอความมั่นคงโดยรวมอยูxในระดับมาก สอดคลAองกับแนวคิดของ พรรณิภา 

องคpมณีโชติ (2554) อธิบายวxา ความรูAสึกมั่นคงในการทำงานนั้น เป�นสิ่งสำคัญที่ทำใหAเกิดพลังในการทำงานที่สูง

ขั้น มีขวัญและกาลังใจกระตุAนใหAเกิด ความขยันหมั่นเพียร กxอใหAเกิดงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังทำใหAเกิด

ทัศนะคติท่ีดี 

ขOอเสนอแนะ 

ป"จจัยส'วนบุคคล 

จากผลการวิจัยแสดงใหAเห็นวxาขAาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคทุ xงสง 

อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตAองใหAความสำคัญกับป{จจัยสxวนบุคคล ในเรื่องความรูAสึก 

ความเสมอภาค โดยพิจารณาในดAานเพศ ดAานระดับการศึกษา และดAานรายไดAตxอเดือนเป�นประการสำคัญ  

ป"จจัยจูงใจ 

ผลการวิจัยแสดงใหAเห็นวxา ป{จจัยจูงใจดAานความสำเร็จในการทำงาน มีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ

ของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุ xงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัด
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นครศรีธรรมราช ดังนั้น จึงควรเสริมสรAางทักษะในดAานตxาง ๆใหAเหมาะสมกับตำแหนxง และครอบคลุมการทำงาน

ครบกระบวนการ ซึ่งสิ่งเหลxานี้จะทำใหAบุคลากรมีความเขAาใจในงานของตนเองมากขึ้น และจะสxงผลใหAงานมี

ประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จมากข้ึน รวมถึงความรูAสึกท่ีดีตxอองคpการเพ่ิมข้ึนตามมาดAวย 

ป"จจัยค้ำจุน 

ผลการวิจัยแสดงใหAเห็นวxา ป{จจัยค้ำจุนดAานสภาพแวดลAอมในการทำงานมีผลตxอความผูกพันตxอองคpการ

ของขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุ xงสง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ควรสxงเสริมและสนับสนุนใหAเกิดการยอมรับและไวAวางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน ควร

เป§ดใหAบุคลากรมีการพบปะสังสรรคpกันอยxางสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณp สิ่งเหลxานี้จะ

ทำใหAการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และทำใหAบุคลากรเกิดความผูกพันตxอองคpการมากข้ึน 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต'อไป 

1. การศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม ไดAแกxป{จจัยดAานตxาง ๆ นอกเหนือจากป{จจัยท่ีศึกษาในคร้ังน้ี อยxางเชxน 

ป{จจัยทางดAานลักษณะขององคpการ ป{จจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณp เพ่ือใหAไดAขAอมูลท่ีมีความหลากหลาย 

ละเอียด และมีน้ำหนักมากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป�นการศึกษาเฉพาะขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคทุxง

สง อาชีวศึกษา อำเภอทุxงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชดังน้ันควรขยายขอบเขตประชากรใหAมากข้ึนเพ่ือใหA

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน อยxางเชxน ขAาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานท่ี และจังหวัดอ่ืน 
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