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คุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ  

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Quality of Work Life Affected Organizational Commitment Among 
Academic Supporting Staff at Srinakarinwirot University 

 

ปภาดา นอยคาํยาง 1 

ชินกร นอยคํายาง 2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสรางสมการพยากรณทํานาย

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 351 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 

 

1 บรรณารักษชํานาญการ,  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 นกัวิเคราะหนโยบายและแผน,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 ผลการวิจยัพบวา  

 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคุณภาพชีวิต

การทํางานอยูในระดับปานกลาง และมีความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง  

2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 

ปจจัย ไดแก ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน  (X3)  ดานการไดรับ

ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X1)  ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7) ดานโอกาสและ

การพัฒนาความสามารถของตนเอง (X4)  ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ

คํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (X6) ดานงานมี

สวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X8) และดานการบูรณาการทางสังคม (X5)  

3. ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย  

โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ดานความ

มั่นคงและความกาวหนาในงาน (X3) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึง

สุขภาพ (X2) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7)  และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับ

สังคม (X8) ปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 33.20 

 4. สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก 

  4.1 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก 
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  Ŷ  = 1.811 + .259X3  + .101X2  +  .087X7  + .094X8 

  4.2 สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

  Z = .352X3 + .138X2  + .129X7  + .104X8   หรือ 

            Z ความผูกพันตอองคการ = .352*Z ดานความมั่นคงและความกาวหนา

ในงาน + .138*Zดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ + .129*Z

ดานประชาธิปไตยในองคการ + .104*Zดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 

 

คําสําคัญ:  คุณภาพชีวิตการทํางาน ;  ความผูกพันตอองคการ ; บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ  

 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to examine the level of quality of work 

life and the relationship between factors affecting organizational commitment of 

academic supporting staff at Srinakharinwirot University in order to establish a 

prediction equation of organizational commitment.  351 academic supporting staff 

at Srinakharinwirot University were the sample of this study.  Questionnaire was 

administered and then data were analyzed and presented by Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
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The results revealed as follows: 

 1. Quality of work life of academic supporting staff at Srinakharinwirot 

University was at a moderate level whereas that of organizational commitment was 

at a high level.   

2. The factors significantly gained positive relationship to the organizational 

commitment at .01 level included opportunity for continued growth and security 

(X3), adequate and fair compensation (X1), constitutionalism (X7), opportunity for 

developing and using human capacity (X4), safe and healthy working conditions 

(X2), work and total life space (X6), social relevance of work life (X8), and social 

integration (X5).   

3. The factors significantly affected the organizational commitment at .01 

level included growth and security (X3), safe and healthy working conditions (X2), 

constitutionalism (X7), and social relevance of work life (X8), respectively and these 

factors could predicted organizational commitment of the staffs at 33.20 percents. 

4. The prediction equations of organizational commitment for the staffs 

were as: 

   4.1 The prediction equation through raw scores was: 

                    Ŷ = 1.811 + .259X3  + .101X2  +  .087X7  + .094X8 

   4.2 The prediction equation through standard scores was: 

            Z = .352X3 + .138X2  + .129X7  + .104X8   or 
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Z organizational commitment = .352*Z growth and security + 

.138 *Z safe and healthy working conditions + .129*Z constitutionalism + .104*Z 

social relevance of work life. 

 

Keywords: Quality of Work Life; Organizational Commitment; Academic Supporting 

Staff 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 การบริหารองคการใหประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายขององคการนั้น จะตองมี

การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคลถือได

วาเปนปจจัยที่มีความสําคัญลําดับแรกๆ เพราะ “คน” เปนทรัพยากรที่มีคายิ่งขององคการ      

ที่สามารถสรางคุณูปการแกองคการอยางมหาศาล ส่ิงที่องคการจะตองคํานึงถึงก็คือ        

จะปรับปรุงพัฒนาองคการอยางไร จึงจะจูงใจใหบุคคลในองคการเกิดความผูกพัน            

ความจงรักภักดี  และใชความสามารถที่มีอยูทํางานใหกับองคการอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life-QWL) จึงเปน

วิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคล           

ที่ปฏิบัติงานในองคการ (พยอม วงศสารศรี, 2541, น. 2 ; บุญแสง ชีระภากร, 2533, น. 5-6) 

และเปนสิ่งสําคัญที่บุคคลใชในการตัดสินใจวาจะทํางานอยูในองคการตอไป หรือจะลาออก

ไปหางานองคการอื่นที่ดีกวา  

 คุณภาพชีวิตการทํางานเปนลักษณะของการทํางานที่ตอบสนองความตองการและ

ความปรารถนาของบุคคล โดยคํานึงถึงตัวบุคคล สภาพแวดลอมและสังคม ที่ทําใหงาน
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ประสบผลสําเร็จ โดยกําหนดวาบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานตองมีขอบงชี้ตางๆ ใน 8 

ดานเปนเกณฑตัดสิน ดังนี้  1) การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม   2) สภาพ            

การทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพอนามัย 3) ความกาวหนาและความมั่นคง

ในงาน 4) โอกาสการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 5) ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและ

ชีวิตสวนตัว 6) การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 7) ประชาธิปไตยในองคการ 

และ 8) ลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม (Walton, 1974, p. 12-16) นอกจากคุณภาพ

ชีวิตการทํางานจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาองคการแลว ยังเปนปจจัยที่จะสงเสริม            

การทํางานของบุคลากรใหมีแรงจูงใจในการทํางานและมีความสุขในการทํางาน (Werther & 

Davis, 1989, p. 451-452)    

 บุคคลสวนใหญเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและ

ตอบสนองความตองการพื้นฐาน เมื่อคนตองใชเวลาสวนใหญอยูในที่ทํางาน สถานที่ทํางาน

จึงควรมีสภาวะเหมาะสมที่จะทําใหเกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ การมีคุณภาพ

ชีวิตการทํางานที่ดี ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง เกิดความรูสึกที่ดีตองาน และความรูสึก

ผูกพันตอองคการ ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ และ

สงเสริมใหไดผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

ประการสุดทายคุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงานดวย 

(Huse & Cummings,  1985, p. 198-199 ; McHugh, 1999, p. 667) บุคคลที่มีคุณภาพ

ชีวิตการทํางานที่ดี สามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีความกระตือรือรน กอใหเกิด

ความคิดริเ ร่ิมและสรางสรรค ส่ิงใหม  ๆ  มาพัฒนางานในองคการใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  ทําใหมีความพึงพอใจในการปฏิ บั ติงาน  มีความเต็มใจที่จะสราง                    

ความพึงพอใจใหกับผูรับบริการตอไป 
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 ความผูกพันตอองคการเปนลักษณะความสัมพันธอยางแนนแฟนของแตละบุคคล 

ที่แสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความตองการเขาไปมีสวนรวมในองคการ             

ความผูกพันตอองคการสามารถทํานายอัตราการลาออกไดดีกวาความพึงพอใจใน               

การทํางาน บุคคลที่มีความผูกพันตอองคการสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะอยู

ในองคการตอไป สงผลใหอัตราการยายงาน การขาดงานลดลง อีกทั้งยังเปนแรงผลักดัน         

ใหบุคคลทํางานไดดีข้ึนกวาผูที่มีความผูกพันตอองคการต่ํา (Steers, 1977, p. 46)                

ซึ่งสอดคลองกับมอรเฮดและกริฟฟน (Moorhead and Griffin, 1995, p. 64-65) การที่

บุคคลขาดความผูกพันตอองคการจะสงผลในแงลบ กอใหเกิดพฤติกรรมองคการที่ไมพึง

ประสงค เชน การละเลย เพิกเฉยตอการปฏิบัติหนาที่ การไมตรงตอเวลาในการทํางาน         

การขาดงาน  การโยกยายเปลี่ยนงาน  ตลอดจนการลาออกจากองคการในที่ สุด                    

ซึ่งการลาออกจากงานจะสรางปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ตองลงทุน  ลงแรงใน

การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมบุคลากรใหม รวมถึงขวัญกําลังใจของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานอยู  ดังนั้นการรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคการ ถือเปนปจจัยหนึ่งที่ชี้วัด

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Moorhead and Griffin, 1995, p. 64-65) 

จากการศึกษาของเมเยอร (Meyer, 2002) พบวา องคการสามารถทําใหบุคลากรเกิด            

ความผูกพันตอองคการและตองการที่จะคงอยูกับองคการสูง หากพวกเขารับรูวาองคการ

เห็นวาการทํางานของเขามีคุณคา มีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ งานมีความทาทาย            

มีโอกาสใชความสามารถและมีความรับผิดชอบในงาน การที่บุคลากรมีความรูสึกทางบวก

กับองคการ จะสงผลใหมีความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน และความผูกพันตอองคการนี้สงผล

ใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานไดถึงเปาหมายขององคการ  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ  เปนสถาบันการศึกษาแห งหนึ่ งของรั ฐ                    

มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ
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ทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังวิสัยทัศนที่วา มหาวิทยาลัย                    

ศรีนครินทรวิโรฒ เปนองคกรชั้นนําแหงการเรียนรูและวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม 

มุงสรางสรรคนวัตกรรมสูสากล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557, ออนไลน)                

การที่มหาวิทยาลัยจะทําหนาที่ใหบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น ข้ึนอยูกับผูบริหารมหาวิทยาลัย

จะตองมีความสามารถ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตองเขาถึงความตองการ

ของบุคลากรในองคการ และผสมผสานความตองการนั้นใหสอดคลองกับเปาหมายของ

องคการ อยางไรก็ตามที่ผานมาการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรไมสามารถ

ตอบสนองความตองการไดเทาที่ควร  ดังตัวอยางจากผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิต                

การทํางานของบคุลากรอยูในระดับปานกลางเทานั้น (บัญชา นิ่มประเสริฐ, 2542 ; ธิดาวัลย 

ปล้ืมคิด, 2551 ; นิชกานต เสาวรัตนชัย, 2556) ผลการวิจัยของ ชุมพร ฉํ่าแสง และคณะ 

(2555) พบวา บุคลากรฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จ. นครนายก สวนใหญมีอาการเจ็บปวยที่แสดงออกทางรางกาย 

บุคลากรปฏิบัติงานหนัก มีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดนอย และมีปญหาดานการเงินที่         

ใชจายตามความจําเปน และผลการวิจัยของ วัลยลิกา สวัสด์ินฤเดช  (2555, น. 3) ที่พบวา

พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาตอบแทนไมเพียงพอกับคาครองชีพ และภาวะเศรษฐกิจทําให

ตองทํางานพิเศษนอกเวลาเพิ่มข้ึน สถานที่ทํางานคับแคบ บรรยากาศยังไมเอื้ออํานวยตอ

การทํางาน อีกทั้งมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไดตลอดเวลา การสงเสริมสนับสนุนใหไดรับ

การเพิ่มพูนทักษะในการทํางานยังมีไมมากและไมครอบคลุมทุกคนและทุกหนวยงาน  

ลักษณะดังกลาวอาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก องคการไมสามารถตอบสนองความตองการของ

บุคลากร และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดขึ้นได สงผลใหผลงานทั้งปริมาณและ

คุณภาพต่ําลง รวมทั้งบุคลากรเกิดความเหนื่อยหนายในการทํางาน ความสุขในการทํางาน
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ลดลง ดังนั้น  หากองคการสามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ตอบสนอง  

ความตองการของบุคลากรได   ก็จะทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจ เกิดความผูกพันตอองคการ  

และมีความสขุในการทาํงานเพิม่มากขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจยั 

 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสรางสมการพยากรณทํานายความผูกพันตอองคการ 

ของบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ปจจัยคุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ปจจัยคุณภาพชวีิตการทํางาน มีอิทธพิลตอความผูกพนัตอองคการของบุคลากร 

สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด ซึ่งกําลังปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 (1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558) จํานวน 3,712 คน เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  

351 คน ไดมาโดยวิธกีารสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย  คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผล

ตอความผูกพนัตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทร- 

วิโรฒ ที่ผูวิจยัสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ 

หนวยงานที่สังกัด สถานภาพการทํางาน ระดับการศกึษา เงนิเดือน และระยะเวลาในการ

ทํางาน จาํนวน 6 ขอ 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางาน จํานวน 37 ขอ มีคาความเชื่อมัน่

เทากับ .972 แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก 

  1. การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม จํานวน 5 ขอ มีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ .786 

  2. สภาพการทํางานที่คํานงึถึงความปลอดภัยและสุขอนามยั จาํนวน 5 ขอ มี

คาความเชื่อมัน่เทากับ .858 

 3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่น

เทากับ .828 

 4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง  จํานวน  5 ขอ  มีคา                  

ความเชื่อมั่นเทากับ .856 

 5. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว จํานวน 4 ขอ มีคา           

ความเชื่อมั่นเทากับ .725 

 6. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน  จํานวน  5 ขอ มีคา             

ความเชื่อมั่นเทากับ .850 
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 7. ประชาธิปไตยในองคการ จํานวน 4 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .874 

 8. งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและชุมชน  จํานวน  4 ขอ  มีคา               

ความเชื่อมั่นเทากับ .838 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคการ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่น

เทากับ .938 แบงออกเปน 3 ดาน 

 1. ดานความรูสึก จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .866 

 2. ดานการคงอยูกับองคการ จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากบั .871 

      3. ดานบรรทัดฐาน จํานวน 5 ขอ มีคาความเชื่อมัน่เทากบั .848 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยทาํหนงัสือขอความรวมมือจากหนวยงาน (คณะ 

สถาบันและสํานัก) เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการแจกแบบสอบถามระหวางวันที่ 10 – 30 

สิงหาคม 2558 จํานวน 370 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 351 ฉบับ คิดเปนรอย

ละ 94.86  

4. การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพชีวิตการ

ทํางานกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย                    

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (The Person Product 

Moment Correlation Coefficient) วิเคราะหปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) 
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ผลการวิจัย 

 จากการวิจยัสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลได ดังนี ้

 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ มีคุณภาพชีวิต

การทาํงานอยูในระดับปานกลาง และมีความผกูพนัตอองคการอยูในระดับสูง 

 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 

ปจจัย ไดแก ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน  (X3)  ดานการไดรับ

ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X1)  ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7) ดานโอกาสและ

การพัฒนาความสามารถของตนเอง (X4)  ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ

คํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (X6) ดานงาน  

มีส วน เกี่ ยวของสัมพันธกับ สังคม  (X8 )  และด านการบู รณาการทางสั งคม  (X5 )   

 3. ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 4 ปจจัย โดย

เรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ดานความมั่นคง

และความกาวหนาในงาน (X3) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ 

(X2) ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7)  และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X8) 

ปจจัยทั้ง 4 ปจจัยนี้ สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย

ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ  ไ ด ร อ ย ล ะ  3 3 . 2 0 

 4. สมการพยากรณความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก 

   4.1 สมการพยากรณความผูกพนัตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนดิบ ไดแก 
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    Ŷ  = 1.811 + .259X3  + .101X2  +  .087X7  + .094X8 

   4.2 สมการพยากรณความผูกพนัตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก 

    Z = .352X3  + .138X2  +  .129X7  + .104X8      หรือ  

            Z ความผูกพันตอองคการ = .352*Zดานความมัน่คงและ

ความกาวหนาในงาน + .138*Zดานสภาพการทํางานทีม่ีความปลอดภัยและคํานงึถึง

สุขภาพ +   .129*Zดานประชาธิปไตยในองคการ + .104*Zดานงานมสีวนเกี่ยวของ

สัมพันธกับสังคม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับปานกลาง และความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูง 

 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 

ปจจัย ไดแก ปจจัยดานดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (X3)  ดานการไดรับ

ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X1)  ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7) ดานโอกาสและ

การพัฒนาความสามารถของตนเอง (X4)  ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและ

คํานึงถึงสุขภาพ (X2) ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว (X6) ดานงานมี

สวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (X8) และดานการบูรณาการทางสังคม (X5) สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2551, บทคัดยอ);  นุชจิรา ตะสุ (2552, บทคัดยอ); 
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อิสราภรณ รัตนคช (2553, บทคัดยอ); ฉัตรชัย ชุมวงศ (2554,บทคัดยอ); วัฒนะ พรหมเพชร 

และจิระวัฒน ตันสกุล (2554,355) ที่พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวก 

ทางบวก กับความผูกพันตอองคการ  
 

  2.1 ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธทางบวก

กับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ถาบุคลากรมีความมั่นคงในการทํางาน

และทราบถึงเสนทางความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นอยางชัดเจน จะสงผลใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรินญา ปูเตะ (2552, 

บทคัดยอ) พบวา ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคการในทุกดาน โดยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม จะไดรับการพิจารณาจาก

ผูบังคับบัญชา ทั้งในเรื่องคาตอบแทน และการเลื่อนตําแหนงงานที่ดีข้ึนอยางชัดเจน และ

ผลการวิจัยของ ธณัฐชา รัตนพันธ (2550, บทคัดยอ) พบวา ความผูกพันตอองคการของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการไดรับอิทธิพลโดยรวมจากตัวแปร ความ              

พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่ สุด  รองลงมา  คือ  ความสัมพันธภายในองคการ 

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความอยูรอด  
 

  2.2 ปจจัยดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  บุคลากรที่ได รับ

คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมจะมีความผูกพันตอองคการ ทั้งนี้เพราะถาบุคลากรไดรับ

คาตอบแทนที่ยุติธรรม เพียงพอสําหรับการใชจายตามภาวะเศรษฐกิจและคาครองชีพ และ

เหมาะสมกับตําแหนงงาน ปริมาณงานที่รับผิดชอบ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการเพิ่มข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน โอสถอํานวยโชค (2555, บทคัดยอ) 
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พบวา ปจจัยดานเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการโดยรวม มีความสัมพันธกันในทิศทาง

เดียวกัน โดยพนักงานขององคการไดเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการในระดับ                 

ที่เหมาะสม ยุติธรรม และเปนที่นาพอใจ จะมีความผูกพันตอองคการมาก   

  2.3 ปจจัยดานประชาธิปไตยในองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หนวยงานที่มีประชาธิปไตยในองคการ ซึ่งหมายถึง 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปน

ธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความ

คิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูดจะมีความผูกพันตอองคการ นั่นคือถาเพื่อน

รวมงานและผูบังคับบัญชาใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัว

ที่ไมเกี่ยวของกับงาน หรือระเบียบ/ขอบังคับในการปฏิบัติงานไมจํากัดสิทธิสวนบุคคลของ

บุคลากร จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ธีราภัทร ขัติยะหลา (2555, บทคัดยอ) พบวา ผูปฏิบัติงานไมควรกาวกายหรือลวงล้ําสิทธิ

สวนบุคคลของคนอื่นมากจนเกินไป ควรรูจักหนาที่รับผิดชอบของตนเองและเคารพสิทธิของ

ผูอ่ืน หนาที่ที่ รับผิดชอบควรมีการมอบหมายงานใหชัดเจน เพื่อลดการเหลื่อมลํ้า หรือ 

การกาวกายการทํางานโดยมิไดต้ังใจ จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ  

  2.4 ปจจัยดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถของตนเอง                    

มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา บุคลากรที่มี

โอกาสและมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีอิสระในการปฏิบัติงาน ควบคุมงานดวย

ตนเองได สามารถใชทักษะความรูความสามารถที่มีอยู จะมีความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรษสิริ อาสาเสนีย (2546, บทคัดยอ) พบวา วิศวกร



รังสิตสารสนเทศ    ปที่ 22    ฉบับที่ 1    มกราคม - มิถุนายน 2559      46 

 
  

 
 

ยอมรับวาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของตนเอง จะทําใหมีความกาวหนาใน

หนาที่การงาน รวมทั้งยอมรับวาเมื่อไดรับการพัฒนา ฝกอบรม สัมมนา ดูงานแลว วิศวกร

รูสึกวาสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาเดิมอยูในระดับสูง สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ดานโอกาสและการพัฒนาความสามารถมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

  2.5 ปจจัยดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ           

มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาถาหนวยงาน

มีการจัดสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพที่ดี จะสงผลใหบุคลากรมี

ค ว า ม ผู ก พั น ต อ อ ง ค ก า ร เ พิ่ ม ข้ึ น  สอดคล อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง  จั ก ร พั น ธ  

อุณหประเสริฐกุล (2549, บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะและปลอดภัยตอสุขภาพมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยู   

ของพนักงานแจกใบปลิว  สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ถูก

สุ ข ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ค ว า ม ผู ก พั น ต อ อ ง ค ก า ร 

  2.6 ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว                 

มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ถาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเปนไปอยางราบรื่น ไมเปนอุปสรรคในการใชชีวิตของบุคลากรกับ

ครอบครัว ทําใหบุคลากรมีเวลาพักผอนเพียงพอ จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการเพิ่มข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีรินทร มะระกานนท (2556, บทคัดยอ) 

พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานมีความสัมพันธ

กับความผูกพันตอองคการดานความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มกําลัง                 

ความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ  
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  2.7 ปจจัยดานดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ถาหนวยงานมีการ

สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน

อยางสม่ําเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการชวย

เสริมสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ

องคการเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของธีรินทร มะระกานนท (2556, บทคัดยอ) 

พบวา องคการที่พนักงานไดทํางานไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนเรื่อง

ของการชวยเหลือในเรื่องการประสบอุทกภัยหรือการรักษาสภาพแวดลอมในเขตชุมชน 

สงผลใหองคการมีภาพลักษณที่ดีตอบุคคลภายนอก ทําใหพนักงานรูสึกวาการไดทํางาน           

ที่องคการของตนเองนั้นมีคุณคาและเกิดความภูมิใจ   สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ          

องคการ 

  2.8 ปจจัยดานการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา บุคลากรที่มีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ 

ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา มีการ ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน 

การไดรับการยอมรับนับถือ รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ต้ังอยูบนฐานของ

ระบบคุณธรรม จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ  

วัฒนะ พรหมเพชร และจิรวัฒน ตันสกุล (2554);  ศภวุฒิ กาฬสุวรรณ และคณะ (2545, น. 

73, 85) พบวา การไดรับการยอมรับนับถือ ไดเปนที่รูจัก ไดรับเกียรติและไดรับความรวมมือ

จากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพัน

ตอองคการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิมลรัตน อินทะเสย (2554, บทคัดยอ) พบวา  
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ดานงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยรวม มีความสัมพันธตอความผูกพันโดยรวมของ

พนักงานสถาบันการเงิน หากพนักงานไดรับความรวมมือในเรื่องงาน และมีการประสานงาน

จากเพื่อนรวมงานเปนอยางดีในการทํางาน มีผลทําใหพนักงานมีความพอใจมาก ทําให

พนักงานเกิดความรูสึกผูกพันกับองคการมากขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของฉัตรชัย 

ชุมวงศ (2554, น. 88) ที่พบวา ถาพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานบูรณาการทาง

สังคมหรือการทํางานรวมกันต่ํา จะทําใหพนักงานมีความคิดที่จะลาออกสูง 
 

 3. ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดวยกัน 4 ปจจัย   

โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก ดานความ

มั่นคงและความกาวหนาในงาน (X3) ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึง

สุขภาพ (X2)  ดานประชาธิปไตยในองคการ (X7)  และดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับ 

สังคม (X3)   

  3.1 ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน เปนปจจัยอันดับแรกที่สงผล

ตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาถาบุคลากรมีความมั่นคงในการทํางาน

และทราบถึงเสนทางความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นอยางชัดเจน จะสงผลใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของสเตียรและพอตเตอร (Steers 

&Porter, 1974) ที่กลาววา โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานและประสบความสําเร็จ

ในงานเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ จะเสริมใหพนักงานมีความผูกพันตอ

องคการมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก ซึ่งกลาววา ตัวแปร

ความกาวหนาและความมั่นคงในงานเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอความผูกพัน โดยเปนการ

สรางแรงจูงใจในทางบวก และจะเปนผลใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางาน 
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สอดคลองกับแนวคิดของไอเซนเบอรเกอร (Eisenberger, 1990) ที่กลาววาคุณภาพชีวิต     

การทํางาน ดานความมั่นคงและกาวหนาในงาน จะทําใหพนักงานเกิดความจงรักภักดี           

ตอองคการยิ่งขึ้น และมีความผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ลออ มีรักษ (2540, น. 166) พบวา ความมั่นคงและความกาวหนาในงานเปนตัวพยากรณที่

ดีที่สุด ที่สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอสถาบัน ของขาราชการมหาวิทยาลัยบูรพา

ได  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรินญา ปูเตะ (2552 : บทคัดยอ) พบวาความ

มั่นคงและความกาวหนาในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการในทุกดาน โดย

พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม จะไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ทั้งในเรื่อง

คาตอบแทน  และการเลื่อนตําแหนงงานที่ ดี ข้ึนอยางชัดเจน  ดังนั้นความมั่นคงและ

ความกาวหนาในงานเปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ 
 

  3.2 ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพเปน

ปจจัยอันดับที่สองที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาถาหนวยงาน

มีการจัดสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพที่ดี เชน มีอุปกรณ 

เครื่องมือที่จําเปนในการทํางาน รวมทั้งมีสถานที่ทํางานที่สะอาด ปลอดโปรง เอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน มีการจัดการทางออกฉุกเฉินภายในอาคารที่เพียงพอสําหรับการปองกันอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้น และมีสวัสดิการ สิทธิประโยชนอยางเพียงพอ จะสงผลใหบุคลากรมีความ

ผูกพันตอองคการเพิ่มข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จักรพันธ อุณหประเสริฐกุล (2549 : 

บทคัดยอ) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

ตอสุขภาพมีความสัมพันธกับความพอใจในชีวิตความเปนอยูของพนักงานแจกใบปลิว         

มีความสัมพันธอยูในระดับตํ่ามากถึงปานกลาง สงผลใหคุณภาพชีวิตในการทํางานดาน

ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ดังนั้น
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สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ เปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคการ 
 

  3.3 ดานประชาธิปไตยในองคการ เปนปจจัยอันดับที่สามที่สงผลตอความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หนวยงานที่มีประชาธิปไตยในองคการ ซึ่งหมายถึง 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปน

ธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะ ไดแสดงความ

คิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพในการพูด จะมีความผูกพันตอองคการ นั่นคือถาเพื่อน

รวมงาน และผูบังคับบัญชาใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมกาวกายในเรื่องสวนตัว

ที่ไมเกี่ยวของกับงาน หรือ ระเบียบ/ขอบังคับในการปฏิบัติงานไมจํากัดสิทธิสวนบุคคลของ

บุคลากร จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ องคการเพิ่มข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ ธีราภัทร ขัติยะหลา (2555, บทคัดยอ) พบวา ผูปฏิบัติงานไม ควรกาวกายหรือลวงล้ํา

สิทธิสวนบุคคลของคนอื่นมากเกินไป ควรรูจักหนาที่รับผิดชอบของตนเองและเคารพ สิทธิ

ของผูอ่ืน หนาที่ที่รับผิดชอบควรมีการมอบหมายงานใหชัดเจน เพื่อลดการเหลื่อมลํ้าหรือการ

กาวกายการ  ทํางานโดยมิไดตั้งใจ  จะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ  ดังนั้น

ประชาธิปไตยในองคการเปนปจจัยที่สงผล  ใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ  

  3.4 ดานงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยที่สงผลเปนอันดับส่ี

ที่สงผลตอความ ผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 แสดงวา ถาหนวยงานมีการ

สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํากิจกรรมเพื่อ สาธารณะประโยชน

อยางสม่ําเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและสรางจิตสํานึกใหมีสวนในการ 

ชวยเสริมสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอ



รังสิตสารสนเทศ    ปที่ 22    ฉบับที่ 1    มกราคม - มิถุนายน 2559      51 

 
  

 
 

องคการเพิ่มมาก ข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของธีรินทร มะระกานนท (2556, บทคัดยอ) 

พบวา เมื่อองคการที่พนักงานได ทํางานไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปน

เร่ืองของการชวยเหลือในเรื่องการประสบอุทกภัย หรือการรักษาสภาพแวดลอมในเขตชุมชน 

สงผลใหองคการมีภาพลักษณที่ดีตอบุคคลภายนอก ทําใหพนักงาน รูสึกวาการไดทํางานที่

องคการของตนเองนั้นมีคุณคาและเกิดความภูมิใจ สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอ 

องคการ ดังนั้นงานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมเปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรมีความ

ผูกพันตอองคการ  

 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช   

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สามารถนําไปใช เปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหบุคลากรมีความ ผูกพันตอองคการ โดยนําปจจัยที่สงผลใหบุคลากร

มีความผูกพันตอองคการ ซึ่งมี 4 ปจจัย ไดแก ดานความ มั่นคงและความกาวหนาในงาน 

ดานสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ ดาน ประชาธิปไตยในองคการ 

แ ล ะ ด า น ง า น มี ส ว น เ กี่ ย ว ข อ ง สั ม พั น ธ กั บ สั ง ค ม  ม า พิ จ า รณ า ดั ง ต อ ไ ป นี้  

 1.1 ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน สามารถพยากรณความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับ

แรก ดังนั้นผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ควรมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพของ

บุคลากรในทุกๆ ตําแหนงงาน 
 

 1.2 สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพ สามารถพยากรณ

ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดเปนอันดับที่สอง ดังนั้นผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ควรจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่มี

ความปลอดภัยและคํานึงถึงสุขภาพใหกับบุคลากร 
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 1.3 ประชาธิปไตยในองคการ สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับที่สาม ดังนั้น

ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ สงเสริมใหเกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีความเปนธรรมในการ

พิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยาง

เปดเผย 

 

 1.4 งานมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม สามารถพยากรณความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนอันดับที่ส่ี ดังนั้น

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสรวมมือในการทํา

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนอยางสม่ําเสมอ หรือมีการรณรงคใหบุคลากรตระหนักและ

สรางจิตสํานึกใหมีสวนในการชวยเสริมสรางใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ หรืออาจสงผลกับ

ความผูกพันตอองคการในดานตางๆ เชน ความเครียด วัฒนธรรมองคการ และภาวะผูนํา 

เปนตน  

 

  2.2 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ดังนั้นควร

ทําการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง เนื่องจากความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรใน

ดานตางๆ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลใหความผูกพันตอองคการเปลี่ยนแปลงไป

ดวย ดังนั้นการทําวิจัยอยางตอเนื่องจะชวยใหองคการสามารถหาแนวทางปองกันและแกไข

ปญหาภายในองคการไดทันตอสถานการณในปจจุบัน 
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