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บทคัดย่ อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึ กษาปั จจัยคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของบุ คลากรสายสนับสนุ น ในมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (2) เพื่อศึ กษาปั จจัยแรงจู งใจในการทํางานที่
ประกอบไปด้วย ปั จจัยจู งใจ และปั จจัยคํ้าจุ น ที่ ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุ คลากรสายสนับสนุ น ใน
มหาวิทยาลัย รั งสิ ต ประชากรในการศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ที่ ป ฏิ บ ัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย รั งสิ ต ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 1,509 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 350 คน และ
ทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ค่าสถิติ ร้อยละค่าคะแนน
เฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานสําหรั บสถิติเชิ งอนุ มานคือ Independent Samples t-Test, One Way ANOVA (F-test)
LSD และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 56.86) มีอายุ 41 – 50 ปี
(ร้ อยละ 34.00) มี สถานภาพโสด (ร้ อยละ 51.43) มี ระดับการศึ กษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า (ร้ อยละ 69.14) มี
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001-20,000 บาท (ร้ อ ยละ 45.14) มี ร ะยะเวลาในการทํา งาน 1–5 ปี (ร้ อ ยละ 32.57) การ
วิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปั จจัยจูงใจ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านความสําเร็ จในการทํางาน รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น ในมหาวิทยาลัยรังสิ ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (2) ปั จจัยคํ้าจุ น ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน รองลงมา คือ ด้านความมัน่ คงในการทํางาน และด้านเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการส่ งผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ปั จจัยจูงใจ, ปั จจัยคํ้าจุน, ความผูกพันกับองค์การ, แรงจูงใจในการทํางาน

Abstract
The objectives of this study were to study: (1) Personal characteristics that affect organizational commitment
of support staff at Rangsit University, and (2) The work motivation factors includes motivation factors and maintenance
factors that affect organizational commitment of support staffs at Rangsit University. The population in the study is
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1,509 people supporting staffs that work at Rangsit University in academic year 2559. The samples consisted of 350
participants and statistics used are frequencies, percentages, means and standard deviations and inferential statistics,
including the independent samples t-test, One Way ANOVA, LSD and Multiple regression analysis.
The findings were briefly stated as follows: most of the respondents were female (56.86%) and were in the
age range of 41-50 years (39.2%), almost half of them were single (51.43%). The monthly incomes was between
10,001 – 20,000 baht (45.14%), more than half graduated with a Bachelor’s degree or lower (69.14%), and has been
working for 1-5 years (32.57%).
An analysis of job motivation factors that influenced organizational engagement found that most motivating
factor was the achievements. The second was a recognition and an advancement in career which have an effect with
the organizational commitment of support staffs at Rangsit University, with the statistical significance of 0.05. The
maintenance factor that has the most average was interpersonal relation with superior, subordinate and peers. The
second was job security, salaries and benefits which affected with the organizational commitment of the support staffs
at Rangsit University, with the statistical significance of 0.05.
Keywords: : Motivation Factors, Maintenance Factors, Organizational Commitment, Work Motivation
บทนํา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ถือเป็ นสถาบันเอกชนที่เป็ นที่ยอมรับในการจัดลําดับ สถาบันการศึกษาตัวอย่างองค์การ
จึงต้องสร้างวิสัยทัศน์ และความสมบรู ณ์แบบทางการศึกษาให้มีความน่ าเชื่อถือ ดังนั้นบุคลากรและองค์การจึงถือว่า
เป็ นตัวสําคัญที่จะทําให้การจัดการศึกษา ไปสู่ เป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาควบคู่กนั ให้นกั ศึกษาหรื อ บุคคลและ
องค์การอื่น ๆ เห็ นถึงการเติบโตเป็ นคนที่ มีคุณภาพ มีความรู ้ และสามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข
และการที่คณะอาจารย์ทุกคนหรื อบุคลากรสายสนับสนุน ทํางานให้กบั องค์การอย่างเต็มที่ จะเป็ นผลดีท้ งั กับองค์การ
และบุคลากร โดยเป็ นตัวชี้นาํ ให้เห็นว่าบุคลากรตั้งใจจะทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ ทั้งนี้กต็ อ้ งขึ้นอยูก่ บั
สภาพแรงจู งใจ ทั้งภายในและภายนอกควบคู่กนั เพราะเมื่ อบุ คคลมี แรงจู งใจในการทํางานกับองค์การแล้ว ก็จะ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังความสามารถและมีความกระตือรื อร้นในการทํางาน ขยันหมัน่ เพียรที่จะปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ
ในความผูกพันต่อองค์การครอบคลุม และสําคัญอย่างกับทั้งบุคลากรและองค์การ เหตุน้ ี จึงถือได้ว่าความผูกพันต่อ
องค์การเป็ นกุญแจสําคัญที่จะคอยผูกมัดบุคลากรให้ทาํ งาน และอยูร่ วมกับองค์การไปนาน ๆ ความผูกพันต่อองค์การ
มีความมัน่ คงมากกว่าความพึงพอใจในงาน ซึ่ งจะค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างช้า ๆ แต่จะอยูอ่ ย่างมัน่ คง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจู งใจในการทํางานที่ ประกอบไปด้วย ปั จจัยจู งใจ และปั จจัยคํ้าจุ นที่ ส่งผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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สมมติฐานการวิจัย
1. คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุ คลากรสายสนับสนุ น ใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางานที่ประกอบไปด้วย ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันกับ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ บุ คลากรสายสนับสนุ น ที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ปี
การศึกษา 2559 ทั้งหมด 35 หน่วยงาน จํานวน 1,509 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุ น ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 350 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ในการคํานวณ
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการทํางาน
- ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น
ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประกอบไปด้วย
- ปั จจัยจูงใจ แบ่งออกเป็ น ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
- ปั จจัยคํ้าจุ น แบ่ งออกเป็ น ด้านเงิ นเดื อน ผลตอบแทนและสวัสดิ การ ด้านความมัน่ คงในการ
ทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ระยะเวลาในการทํางาน
ความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต

แรงจูงใจในการทํางาน
ปั จจัยจูงใจ
- ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
- ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
- ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยคํ้าจุน
- ด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
- ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ แรงจู งใจในการทํางานให้บุคลากรมี ความผูกพันกับ
องค์การมากยิง่ ขึ้น
2.เพื่อใช้ในการฝึ กอบรมพัฒนาส่ งเสริ มบุ คลากร ทั้งเรื่ องสภาพแวดล้อมในการทํางานและสามารถที่ จะ
ป้ องกันการเกิ ดความปั ญหาความไม่พึงพอใจในการทํางานเพื่อลดปั ญหาข้อเสี ยข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ นใน
องค์การ
3. ผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันองค์ การ
สรรค์ชยั กิติยานันท์ (2553) เห็นว่าความผูกพันต่อองค์การเป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นผลมาจากความสัมพันธ์
หรื อปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับองค์การในรู ปของการลงทุนทางกายภาพและสติปัญญาในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งจะทํา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกไม่เต็มใจที่จะละทิ้งองค์การเพื่อเพิ่มรายได้ สถานภาพ ความเป็ นอิสระทางอาชี พ หรื อการมี เพื่อน
ร่ วมงานมากขึ้ นกว่าที่ เป็ นอยู่ก็ตามจากความหายของความผูกพันต่อองค์การดังกล่าว สรุ ป ได้ว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ หมายถึ ง ลักษณะความสัมพันธ์ ของบุ คคลที่ มีต่อองค์การในทางที่ ดีและต้องการที่ จะอยู่กบั องค์การ ให้
ยาวนานที่สุด โดยไม่คิดที่จะลาออกจากองค์การไป ซึ่ งแสดงออกมาในลักษณะของความผูกพัน ด้านจิตใจ ด้านการคง
อยูก่ บั องค์การและด้านบรรทัดฐาน
บรู ซบุคคาแนน (Bruce Buchanan, 1974) ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ลักษณะสามประการ ประการ
แรก คื อ ความเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน กับ องค์ก าร (Identification) โดยเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บ ัติ ง าน ยอมรั บ ค่ า นิ ย ม
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร และถื อ เสมื อ นว่ า เป็ นของตน ประการที่ ส อง คื อ การเข้า มี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก าร
(Involvement) โดยเป็ นการเข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่ และประการสุ ดท้าย
คือ การจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทํางาน
ทฤษฏีแรงจูงใจของเฮอร์ ซเบอร์ กได้เสนอทฤษฏีองค์ประกอบคู่ (Herzberg’s Two Factor Theory) ซึ่ งสรุ ปว่า
มีปัจจัยสําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กบั ความชอบหรื อไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ
1) ปั จจัยจูงใจ (Motivation factor) ปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและ
รักงานปฏิบตั ิ เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น เพราะปั จจัยที่สามารถจอบสนองความต้องการภายในบุคคลด้วยกัน ได้แก่
1.1) ความสําเร็ จในการทํางานของบุ คคล หมายถึง การที่ บุคคลสามารถทํางานได้เสร็ จสิ้ นและ
ประสบความสําเร็ จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ การรู ้จกั ป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อผลงาน
สําเร็ จจึงเกิดความรู ้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็ จของงานนั้น
1.2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการนับถือไม่วา่ จากผูบ้ งั คับบัญชา การยอมรับ
นี้ อาจจะอยูใ่ นการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาํ ลังใจหรื อการแสดงออกอื่นใดที่ส่อ ให้เห็นถึงการยอมรับ
ในความสามารถ เมื่อได้ทาํ งานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุสาํ เร็ จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูก่ บั ความสําเร็ จในงานด้วย
1.3) ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ตอ้ งอาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทา้
ทายให้ตอ้ งลงมือทํา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถกระทําได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบโดยลําพังแต่ผเู ้ ดียว
1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ใหม่ ๆ และมีอาํ นาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5) ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนตําแหน่งสู งขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้
ศึกษาเพื่อหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
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2) ปั จจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) ปั จจัยคํ้าจุน หรื อเรี ยกว่า ปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึง ปั จจัยที่จะคํ้าจุนให้
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลาถ้าไม่มีหรื อมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคล
องค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปั จจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่
2.1) เงิ น เดื อ น ผลตอบแทน และสวัส ดิ ก าร หมายถึ ง เงิ น เดื อ นและการเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นใน
หน่วยงานนั้น ๆ เป็ นที่พอใจของบุคลากรการทํางาน
2.2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจาก หมายถึง การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้ง
เลื่อนตําแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
2.3) ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับ เพื่อร่ วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่วา่ เป็ นกิริยา
หรื อวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่ วมกันมีความเข้าใจซึ่ งกันและกันเป็ นอย่าง
2.4) สถานะของอาชี พ หมายถึ ง อาชี พนั้นเป็ นที่ ยอมรั บนับถื อของสังคมที่ มีเกี ยรติ และศักดิ์ ศรี
2.5) นโยบายและการบริ หารงาน หมายถึง การจัดการและการบริ หารองค์การการติดต่อสื่ อสาร
ภายในองค์การ
2.6) สภาพการทํางาน หมายถึ ง สภาพทางกายภาพของงาน เช่ น แสงเสี ยง อากาศ ชั่วโมงการ
ทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ อีกด้วย
2.7) ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว หมายถึง ความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีอนั เป็ นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของ
เขาไม่มีความสุ ขและพอใจกับการทํางานในแห่งใหม่
2.8) ความมัน่ คงในการทํางาน หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่อความมัน่ คงในการทํางาน
ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พู ล ศัก ดิ์ สมบรู ณ์ (2550) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของนายทหารชั้น ผู ้น้อ ยที
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมณฑลทหารบกที่ 22 อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 194 คนผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นผูน้ อ้ ยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมณฑลทหารบกที่ 22 อําเภอวา
ริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปั จจัยที่มีผลมากที่สุด คือ
ด้านลักษณะงาน ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงานความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ความยุติธรรมในการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นผูน้ อ้ ยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมณฑลทหารบกที่ 22 อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ส่ วนใหญ่มีแรงจู งในการปฏิ บตั ิ งานในระดับปานกลาง โดยแรงจู งใจในด้านความทุ่มเทจะมี
แรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านความท้าทาย ความร่ วมมือและน้อยที่สุด คือ ความพยายามซึ่ งอยู่ใน
ระดับปานกลางผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นผูน้ อ้ ยที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมณฑลทหารบกที่ 22 อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือ ระดับชั้นยศ ลักษณะงาน โอกาส
ความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา การได้รับการยอมรับนับถือ การได้รับความยุติธรรม ส่ วนปั จจัย
ที่ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นผูน้ อ้ ยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมณฑลทหารบกที่ 22 อําเภอวาริ นชํา
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อายุ ระดับตําแหน่ งอัตราเงิ นเดื อน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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กานต์ร วี จัน ทร์ เจื อมาศ (2551) ได้ศึ กษาเรื่ องปั จ จัย จู ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ ความผูกพันต่ อ องค์การ บริ ษ ทั
อุตสาหกรรมแอคมิค จํากัด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย 6 ปั จจัย ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน เงิ นเดื อน ผลตอบแทน ความมัน่ คงในการทํางาน ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน มี
อิทธิ พลกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในระดับมาก
ธัญทิพย์ ภิญโญชัยอนันต์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการทํางานของบุคลากรในองค์การและระดับความ
ผูกพันต่อองค์การ กรณี ศึกษา บริ ษทั สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํากัด เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรในองค์การและศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ประชากร
มีแรงจูงใจในการทํางานอยูใ่ นระดับสู ง เมื่อแบ่งแรงจูงใจในการทํางา พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจ ด้านความสําเร็ จในการ
ทํางาน เป็ นปั จจัยที่ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมาก และมีความผูกพันกับองค์การ
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ บุ คลากรสายสนับสนุ น ที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ปี
การศึกษา 2559 ทั้งหมด 35 หน่วยงาน จํานวน 1,509 คน ซึ่ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 350 คน
ด้วยการใช้สูตรยามาเน่ในการคํานวณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อนําผลที่ ได้หาความ
เชื่อมัน่ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.970 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ซึ่ งการศึกษาครั้ง
นี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ผูว้ ิจัยได้ใช้ส ถิ ติเชิ ง พรรณนาสําหรั บ การ
อธิ บายผลการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
- คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลของผูก้ รอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
สู งสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการทํางาน ที่เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรการวัดแบบนามบัญญัติ เนื่ องจากไม่
สามารถวัดเป็ นมูลค่าได้ และอายุ ที่เป็ นข้อมูลที่ใช้มาตรการวัดแบบเรี ยงลําดับ ซึ่ งผูว้ ิจยั ต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบ
ถึงปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- นําข้อ มู ล ในแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะห์ หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นโดยรวม รายด้านและรายข้อ
2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานการศึกษา ดังนี้
- การวิเคราะห์ สถิ ติที่ใช้การทดสอบค่า Independent Samples t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่ าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มและกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็ นอิสระจากกัน และค่า F-Test หรื อสถิติที่ใช้
ทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ม ากกว่ า สองกลุ่ ม นํา มาเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยใช้วิ ธี ก ารของ LSD (Least Square
Difference)
- การวิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น
ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวเิ คราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั ข้อมู ลทัว่ ไป สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 199 คน (ร้ อยละ
56.86) มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 119 คน (ร้อยละ 34.00) มีสถานภาพโสด จํานวน 180 คน (ร้อยละ 51.43)
มี
ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า จํานวน 242 คน (ร้ อยละ 69.14) มี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001-20,000
บาท จํานวน 158 คน (ร้อยละ 45.14 )มีระยะเวลาในการทํางาน 1–5 ปี จํานวน 114 คน (ร้อยละ 32.57)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกัน คุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการทํางาน
ผลการศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อ
ความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น ในมหาวิทยาลัยรั งสิ ต แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับและสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ในขณะที่ดา้ นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ระยะเวลาในการทํางานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น ในมหาวิทยาลัยรั งสิ ตอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงปฏิเสธและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านแรงจู งใจในการทํางานที่ ประกอบไปด้วย ปั จจัยจู งใจและปั จจัยคํ้าจุ น ส่ งผลต่อ
ความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยจูงใจ
แบ่งออกเป็ น ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือและ
ปั จจัยคํ้าจุน แบ่งออกเป็ น ด้านเงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับและสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ซึ่ งปั จ จัย ด้านที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ดคื อ ด้า นความสําเร็ จ ในการทํา งาน รองลงมา คื อ ด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และน้อยที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในการทํางานตามลําดับ โดยมี
อํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 45.0 (R2 = 0.450)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ใ
ช้
ใ
น
ตัวแปรอิสระ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
การทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสาย
สนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต แตกต่างกัน
ปฏิเสธ
t-TEST
เพศ
ปฏิเสธ
F-TEST
อายุ
ปฏิเสธ
F-TEST
สถานภาพ
ปฏิเสธ
t-TEST
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ยอมรับ
F-TEST
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-TEST
ระยะเวลาในการทํางาน
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางานที่ประกอบไปด้วย ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน ส่ งผลต่อความ
ผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปั จจัยจูงใจ
ยอมรับ
MRA
ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
ยอมรับ
MRA
ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ยอมรับ
MRA
ด้านได้รับการยอมรับนับถือ
ปั จจัยคํ้าจุน
ยอมรับ
MRA
ด้านเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ
ยอมรับ
MRA
ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
ยอมรับ
MRA
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุ คลากรสาย
สนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น ในมหาวิทยาลัย
รังสิ ตแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเนื่ องมาจาก บุคลากรได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
และความรู ้ ความสามารถ ซึ่ งผูบ้ ริ หารขององค์การจะเล็งเห็นถึงความสามารถของบุคลากรในองค์การ และมีนโยบายใน
การขึ้นเงินเดือนอย่างยุติธรรมและมีความชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนริ นทร์ จันทน์หอม และ สิ ทธิ ชยั ตันศรี
สกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานพนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดธนาคารออม
สิ นเขตกาฬสิ นธุ์ เมื่ อทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานธนาคารออมสิ นที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันจะแรงจู งใจในการ
ทํางานที่ต่างกัน และมีความต้องการด้านผลตอบแทนเงินเดือนที่ต่างกัน โดยเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่า
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เพศชาย พนักงานธนาคารออมสิ นที่มีอายุ ระดับ การศึกษา บทบาทหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน ต่างกันมีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน พนักงานธนาคารออมสิ น สาขาในสังกัดธนาคารออมสิ นเขตกาฬสิ นธุ์ที่มีเพศ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับแรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อัญชลี มันตะรักษ์และสุ รางค์ ณรงค์ศกั ดิ์สกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางานที่ประกอบไปด้วย ปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน ส่ งผลต่อ
ความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ตผูว้ จิ ยั อภิปรายผลตามค่านํ้าหนักดังนี้
1) ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
2) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
3) ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
5) ด้านเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ
6) ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน
ปั จจัยจูงใจส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ผลการวิจยั พบว่า
ด้านความสําเร็ จในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
การที่ บุ คลากรขององค์การได้รั บผิดชอบงานที่ ได้รั บมอบหมายอย่างดี และประสบความสําเร็ จและจะเป็ นผลดี กบั
ความสําเร็ จขององค์การมากขึ้นรวมถึงประสบการณ์ในการทํางานสามารถทําให้บุคลากรแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
องค์การได้เป็ นอย่างดี
ด้านความก้าวหน้าในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
หากมีการส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรม และมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพอยูเ่ สมอ ทํา
ให้บุคลากรมีกาํ ลังใจในการปฏิบตั ิงานและมองเห็นอนาคตของตนเอง จะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจและจะใช้ความรู ้
ทักษะ การวางแผนและฝึ กอบรม เป็ นตัวส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าในการทํางานมากขึ้นและมีความรู ้สึกว่า
องค์การให้การสนับสนุน จึงมีความผูกพันต่อองค์การมากยิง่ ขึ้น
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
การที่บุคลากรขององค์การได้รับการยอมรับนับถือมากอีกทั้งยังได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อนร่ วมงานแล้วก็จะทําให้บุคลากรมี ความผูกพันต่อองค์การมาก ซึ่ งถ้าบุคลากรรู ้ สึกว่าได้ทาํ งานที่ ไม่มีความสําคัญ
ไม่ได้รับการยอมรันนับถือในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การก็จะลดลงไป ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏีความต้องการ (Need
Hierarchy Theory) ของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ซึ่ งแบ่ งความต้องการของมนุ ษย์ ออกเป็ น 5 ลําดับขั้น ได้แก่ ความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ความต้องการทางด้านสังคมและความรั ก ความต้องการ
ชื่ อเสี ยงเกี ยรติยศและความต้องการที่ ได้รับความสําเร็ จในชี วิตและความปรารถนาของตนเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของธัญทิพย์ ภิญโญชัยอนันต์ (2553)ได้ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจการทํางานของบุคลากรในองค์การและระดับความ
ผูกพันต่อองค์การพบว่าแรงจู งใจในการทํางานของบุคลากร ปั จจัยจูงใจ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน เป็ นปั จจัยที่ให้
พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมาก และมีความผูกพันกับองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พูลศักดิ์ สมบรู ณ์
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(2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นผูน้ อ้ ยทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นมณฑลทหารบกที่ 22
อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านความก้าวหน้าในการทํางานเป็ นปั จจัยที่มีผลมาก เพื่อบอกให้เข้าใจถึง
พนักงานที่ มีความพึ งพอใจในงานมาก ย่อมปฏิ บตั ิ งานได้อย่างเต็มกําลัง เพราะต้องการแสดงความสามารถให้เป็ น
ประจักษ์แก่ผบู ้ งั คับบัญชาและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและสอดคล้องกับผลการวิจยั ของธี ระ เหลือง
นที เทพ และสุ ทธิ นันท์ พรหมสุ วรรณ (2554) ได้ศึกษาแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรโรงเรี ยนพาณิ ชยการ
จําแนกในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงเรี ยนพาณิ ชยการภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ความสําเร็ จในการทํางาน อุปกรณ์และ
เครื่ องมือที่ใช้ในการทํางาน การจัดเวลาทํางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับการยอมรับนับถือ นโยบายและ
การบริ หารงานมีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยคํ้าจุ น ส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น ในมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ผลการวิจยั
พบว่า
ด้านเงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากร ทั้งนี้ อาจเกิด
จากการที่พนักงานขององค์การได้เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ยุติธรรม และเป็ นที่น่าพอใจ ก็จะมี
ความผูกพันต่อองค์การมากและปั จจุ บนั บุคลากรมี ความพึงพอใจกับสวัสดิ การเช่น ค่ารั กษาพยาบาลเบี้ ยประกันภัย ที่
ได้รับจากองค์การซึ่ งเป็ นส่ วนสร้างความผูกพันกับบุคลากรต่อองค์การมากขึ้น
ด้านความมัน่ คงในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
บุคลากรเล็งเห็นว่าองค์การมีความมัน่ คงและยัง่ ยืนในอาชีพการทํางานมากเมื่อเทียบกับองค์การอื่นๆ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานส่ งผลต่อความผูกพันกับ
องค์การของบุคลากร อาจเกิดจากการได้ความร่ วมมือในเรื่ องงาน และมีการประสานงานจากผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั ตับ
บัญชาและเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี และยังมี มิตรภาพและสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของมัทนา วังถนอมศักดิ์ (2550)ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องรู ปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ซึ่ งพบว่า ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรมีความรู ้ความสามารถ มีความคิดริ เริ่ ม เป็ นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม ซื่ อสัตย์ ผูบ้ งั คับบัญชาส่ งเสริ มให้บุคลากร
การปฏิบตั ิงานเต็มความสามารถ ให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือบุคลากรในการพัฒนาตนเองและให้โอกาสบุคลากรแก้ไข
ข้อผิดพลาด ให้อิสระในการปฏิบตั ิงาน มอบหมายงานเหมาะกับความรู ้ความสามารถของบุคลากร มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรกับผูบ้ งั คับบัญชา รับฟั งความคิดเห็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีเป้ าหมายในการทํางานที่ชดั เจน ด้านบุคลากร
ทัว่ ไปหรื อเพื่อนร่ วมงานร่ วมงาน ต้องมีเอาใจใส่ ผรู ้ ่ วมงานซื่ อสัตย์ไว้ใจได้ มีการส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ร่ วมมือกัน
ปฏิ บตั ิ งานและทํากิ จกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนร่ วมและบุ คลากรอื่ น บรรยากาศการทํางานเป็ นกันเอง ผูร้ ่ วมงานมี ความรู ้
ความสามารถ รับผิดชอบต่อหน้าที่บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน มีวฒั นธรรมองค์การที่ดีให้เกียรติกนั
และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธี ระ เหลืองนทีเทพ และสุ ทธิ นนั ท์ พรหมสุ วรรณ (2554) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงเรี ยนพาณิ ชยการ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษา “แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต” โดยรวมแล้วปั จจัยต่าง ๆ นั้นส่ งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น
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จึ งควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นทั้งปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่ อง เพราะมีผลทางบวกกับระดับความ
ผูกพันกับองค์การของบุคลากร ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนํามาเป็ นข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานในการกระตุ ้
นบุคลากรให้เกิดพฤติกรรมการทํางานตามที่องค์การต้องการนํามา ซึ่ งการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ได้ดงั นี้
ปั จจัยจูงใจ ในการทํางานของบุคลากร โดยรวมส่ งผลอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสามารถทําการจูงใจให้บุคลากรชอบ
และรั กในงานที่ ปฏิ บตั ิ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดความพึ งพอใจให้แก่ บุคคลในองค์การให้ปฏิ บตั ิ งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยมีประเด็นที่น่าพิจารณาคือ
1. ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ผลการศึกษาพบว่า งานที่ปฏิบตั ิรับผิดชอบจะทําให้บุคลากรประ
ความสําเร็ จได้เป็ นอย่างดีส่งผลมากที่สุด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้ความสําคัญกับบุคลากรในการทํางาน ทั้งเรื่ อง
ความสามารถ ความคิดเห็นเพื่อจะสามารถทําให้บุคลากรมีความตั้งใจทํางานอย่างตั้งใจเพื่อให้งานประสบผลสําเร็ จได้
รวมถึ งการแก้ไขปั ญหาและป้ องกันปั ญหาที่ จะเกิ ดขึ้ นได้ ทําให้พนักงานรู ้ สึกพอใจในผลงานของตนเองเช่ น การ
มอบหมายโครงงาน หรื องานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วบุคลากรสามารถรับผิดชอบ ทําให้เกิดผลงานได้บรรลุผล
สําเร็ จ มหาวิทยาลัยควรมีการยกย่อง ชมเชย หรื อการประกาศเกียรติคุณเพื่อให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจในงาน
และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั บุคลากรหน่ วยงานอื่น ๆ ให้เห็นถึงความสําเร็ จในการทํางาน โดยอาจประกาศในงาน
ประชุมบุคลากร เป็ นต้น
2. ด้านความก้าวหน้าในการทํางานเนื่ องจากบุคลากรส่ วนใหญ่มีความคุน้ เคยและเข้าใจกับงานที่
ตนเองได้รับมอบหมาย ดังนั้นในประเด็นนี้ ทางมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพการทํางาน ซึ่ งจะทําให้บุคลากรมีกาํ ลังใจในการปฏิบตั ิงานและมองเห็นอนาคตการทํางาน จะทําให้พนักงานมี
ความพึงพอใจและจะใช้ความรู ้ ทักษะ การวางแผนและฝึ กอบรม เป็ นตัวส่ งเสริ มและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนา
ความก้าวหน้าในการทํางานมากขึ้นและมีผลกับระดับความผูกพันองค์การมากเพิ่มขึ้นไปอีก
3. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือในองค์การ การที่บุคลากรได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
จากผูบ้ งั คับบัญชา ประเด็นนี้ จะทําให้บุคลากรส่ วนมากจะให้ความสําคัญกับเรื่ องการได้รับการยกย่อง ชมเชย จาก
องค์การ ช่ วยเพิ่ ม ความผูก พัน ในการทํา งานกับ องค์ก ารมากขึ้ น ในอนาคต เช่ น เมื่ อ บุ ค ลากรทํางานได้บ รรลุ ผ ล
ผูบ้ งั คับบัญชาอาจมีการชื่นชม และให้กาํ ลังใจ หรื อแม้แต่การทํางานที่ผิดพลาด ก็สามารถให้กาํ ลังใจในการทํางานซึ่ ง
กันและกัน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดกําลัง ใจที่ ดีในการทํางาน พนักงานมี แ รงผลักดันในการแก้ไข และทําให้งานเกิ ด
ความสําเร็ จ การที่ผูบ้ งั คับบัญชาแสดงออกซึ่ งการยอมรับนับถือนี้ จะทําให้บุคลากรเกิดความเชื่ อมัน่ รู ้สึกเป็ นส่ วน
หนึ่งของทีมงานต่อไป
ปั จจัยคํ้าจุน ในการทํางานของบุคลากร โดยรวมส่ งผลอยูใ่ นระดับมากซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวผูว้ จิ ยั ขอเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความผูกพันที่ดีกบั องค์การอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นที่น่าพิจารณาคือ
4. ด้า นเงิ น เดื อ น ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารผลการศึ ก ษาพบว่า บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจกับ
สวัสดิการที่ได้รับอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น ค่ารักษาพยาบาลเบี้ยประกันภัยและพอใจเงินเดือนที่เหมาะสมกับความสามารถ
กับการทํางานของบุคลากร แต่บุคลากรส่ วนใหญ่ยงั เห็ นว่าเงิ นเดื อนที่ ได้รับต่อเดื อนยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ปั จจุบนั ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจทําการสํารวจค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ เพื่อนําข้อมูลมาทําการเปรี ยบเทียบอัตรา
เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น หากตําแหน่งงานใดที่มีอตั ราเงินเดือน สวัสดิการที่
เหมาะสมจะถือเป็ นจุดแข็งที่มหาวิทยาลัยต้องรักษาไว้ และหากพบว่าตําแหน่งงานใดที่มีอตั ราเงินเดือน สวัสดิการที่สู้
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มหาวิทยาลัยเอกชนอื่ นไม่ ได้ อาจทําการปรั บ โครงสร้ างตามความเหมาะสม เพื่ อ สามารถสร้ างแรงดึ งดู ด ใจให้
พนักงานเกิดความรู ้สึกผูกพันกับองค์การมากขึ้นต่อไปในระยะยาว
5. ด้านความมัน่ คงในการทํางานผลการศึ กษาพบว่าองค์การมี ความมัน่ คงในการทํางานมากกว่า
องค์การอื่นๆ ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุดดังนั้น สิ่ งที่มหาวิทยาลัยมีในเรื่ องของความมัน่ คงในการทํางานต่าง ๆ จึงควรรักษา
เอาไว้ ไม่ทาํ การปรับลดไป เช่น การกําหนดอายุในการเกษียณอายุ การมีสัญญาจ้างที่กาํ หนดระยะเวลาอย่างชัดเจนและ
เป็ นธรรม การสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อช่วยให้เกิดความมัน่ คงเมื่อออกจากงานและการเกษียณ ซึ่ งหากพนักงานมี
ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยทํางานต่อไปในระยะเวลาที่ยาวนาน จะยิง่ ทําให้มีเงินเก็บ เงินออมเพิ่มขึ้นไปเรื่ อย ๆ และมีการ
ปรับอัตราเปอร์ เซ็นต์ตามอายุงานที่ช่วยให้บุคลากรรู ้สึกมัน่ คง และทํางานต่อไปในระยะยาว
6. ด้า นความสั ม พัน ธ์ กับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน อาจจัด ให้ มี ก าร
นันทนาการ ออกดูงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรแต่ละคณะ หรื อจัดประชุม แสดงความคิดเห็นการทํางาน
สัมมนาระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกันให้มาก
ยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกกับความผูกพันต่อองค์การ เช่น คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน ได้แก่ ในเรื่ องของวัฒนธรรมองค์การ สิ ทธิ ของพนักงาน ความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับชี วิตด้านอื่น และ
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ซึ่ งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การให้เจริ ญก้าวหน้า มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสอดคล้องกับเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์การ
2. ควรศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านอื่ น เช่ นด้านลักษณะงาน ด้านสถานภาพในการทํางาน และด้านวิธีการ
ปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น ที่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์การมากขึ้น
เอกสารอ้ างอิง
กานต์รวี จันทร์ เจือมาศ. (2551). การศึกษาปั จจัยจูงใจที่มอี ิทธิ พลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การ บริ ษัท อุตสาหกรรม
แอคมิทจํากัด. งานนิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ.
ธี ระ เหลืองนทีเทพ และ สุ ทธิ นนั ทน์ พรหมสุ วรรณ. (2554). การศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกที่มอี ิทธิ พลต่ อคุณภาพ การทํางานของบุคลากรโรงเรี ยนพาณิ ชยการ. รายงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ธัญทิพย์ ภิญโญชัยอนันต์. (2553). แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในองค์ การและระดับความผูกพันต่ อองค์ การ
บริ ษัทสกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จํากัด. สารนิพนธ์
นริ นทร์ จันทร์ หอม และ สิ ทธิ ชยั ตันศรี สกุล. (2557). แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานธนาคารออมสิ นสาขา
ในสั งกัดธนาคารออมสิ นเขตกาฬสิ นธุ์. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสู ตรนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พูลศักดิ์ สมบูรณ์. (2550). แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของทหารชั้นผู้น้อยที่ปฏิ บัติงาน อยู่ในมณฑลทหารราบที่ 22
อําเภอวาริ นชําราบ.สารนิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 286

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

มัทนา วังถนอมศักดิ์. (2550). แรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของครู .รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สรรค์ชยั กิติยานันท์. (2553). รายงานการวิจัยเรื่ องปั จจัยที่มอี ิทธิ พลต่ อการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ.การค้นคว้าอิสระปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.
อัญชลี มันตะรักษ์และสุ รางค์ ณรงค์ศกั ดิ์สกุล. (2556). ปั จจัยที่มผี ลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของพนักงาน
องค์ การมหาชนแห่ งหนึ่งในกรุ งเทพมหานคร.รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริ ญญาศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
Bruce Buchanan. (1974). Building Organizational Commitment-The Socialization of Managers in Work
Organizational. Administrative Science Quarterly (March) 533.
Herzberg, Frederick and others. (1959). The Motivation to work. New York: John Wiley and Sons.
Maslow, Abraham H. (1970). Motivation an personality 2 ed. New York: Harper & Row.
Taro Yamane. (1973). Statistics : An introductory analysis. Tokyo : Harper International.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 287

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

