ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย
องค์การค้าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ณฐพล โกมารพิมพ์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานักบริหาร
การตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานักบริหารการตลาด
และการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์
การศึกษานี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากประชากรที่เป็ นบุคลากรสํานัก
บริหารการตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวนทั้งหมด 518 คน ซึ่งได้ ขนาดตัวอย่างจํานวน 226 คน
ผู้ วิจัยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS 17.0 เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ค่ าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (X) และค่ าส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน (S.D.) และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ
อนุมาน คือ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
ตํ่ากว่าปริญญาตรีจาํ นวน 112 คน โดยมีอายุส่วนใหญ่ 50 ปี ขึ้นไปมากที่สุดจํานวน 61 คน
ทํางานที่ ฝ่ ายค้ าปลีก จํานวน 119 คน รองลงมา ฝ่ ายโลจิสติกส์ จํานวน 42 คน น้ อยที่สดุ ฝ่ าย
การค้ าส่ง จํานวน 37 คน
ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การอยู่ใน
ระดับความผูกพันต่อองค์การมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมา คือ ด้ านความเชื่อมั่นอย่างสูงใน
การยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.96) และด้ านที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้ อย

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ที่สุดความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่ างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
(ค่าเฉลี่ย 3.61)
ผลทดสอบสมมติฐาน
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานัก
บริหารการตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ กษา แตกต่ า งกัน ตามลั ก ษณะของประชากร พบว่ า บุ ค ลากรสํา นั กบริ หาร
การตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การภาพรวมและราย
ด้ านไม่แตกต่างกัน
ต่อมาบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สํานักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา แตกต่ างกันตามลักษณะของประชากร พบว่าบุคลากรสํานักบริหาร
การตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาที่มี อ ายุ แ ตกกัน มี ความพู กพั นต่ อองค์ การแตกต่ า งกัน ที่ร ะดั บ นั ย สํา คั ญ 0.05
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าแตกต่างกัน 3 ด้ าน ได้ แก่ ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางาน
เพื่อประโยชน์ขององค์การ ความต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ
และบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สํานักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา แตกต่ างกันตามลักษณะของประชากร พบว่า บุคลากรสํานักบริหาร
การตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจําแนกตามฝ่ ายงาน มีความพูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พิจารณารายด้ านพบว่าแตกต่างกัน 3 ด้ าน ได้ แก่ ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมาย
และค่ า นิ ยมขององค์ก าร ความเต็ม ใจที่จ ะทุ่ม เทความพยายามอย่ า งเต็มที่ใ นการทํา งานเพื่ อ
ประโยชน์ขององค์การ ความต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ

1. บทนํา
การทํางานภายในองค์การนั้นจะต้ องอาศัยทรัพยากรต่างๆ มาเป็ นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้
องค์การสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้ างหน้ าได้ เช่ น คน เงิน วัสดุ และอุปกรณ์ ซึ่งจะขาดอย่างใด
อย่างหนึ่งไปไม่ได้ เพราะทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยสร้ างความได้ เปรียบให้ กบั องค์การในการแข่งขัน
กับ ภายนอกได้ ดั ง นั้ น แล้ ว องค์ ก ารควรที่จ ะให้ ค วามสํา คั ญ กับ ทรั พ ยากรเหล่ า นี้ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญและมีค่ามากที่สดุ ขององค์การ เพราะทรัพยากรบุคคลนั้นสามารถ
ที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มาพัฒนาขีดความสามารถให้ กบั
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องค์การเพื่ อให้ เกิดการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่อง ดังนั้นแล้ วองค์การควรจะรั กษาทรั พยากรบุ คคล
เหล่านี้ไว้ ให้ อยู่กบั องค์การให้ นาน โดยการที่องค์การนั้นต้ องสร้ างความผูกพันให้ กบั สมาชิกภายใน
องค์การให้ มีความรู้สกึ ว่าองค์การเอาใจใส่ไม่ร้ ูสกึ ว่าถูกองค์การทอดทิ้ง รวมถึงการทํางานภายใน
องค์การมีโอกาสที่จะเจริญก้ าวหน้ าในสายอาชีพของตนเองและองค์การนั้นเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้
แสดงความรู้ ความสามารถอย่ า งเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้ าองค์การสามารถทําให้ สมาชิ ก
ภายในองค์การก้ าวไปถึงเป้ าหมายที่วางไว้ น้ันจะส่งผลให้ สมาชิกเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ สมาชิกเกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและใช้ ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่ าง
เต็มที่เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์การที่วางไว้ และยังเป็ นการลดปัญหาการลาออกจากงาน การ
ขาดงาน การมาทํางานสาย ดังนั้นความผูกพันต่ อองค์การนั้น เป็ นปั จจัยสําคัญอย่ างยิ่งต่ อการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็ นจะช่วยกระตุ้นหรือจูงใจให้ บุคลากรมีความกระตือรือร้ น และ
เชื่อมั่นในหน่วยงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทําให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อรักษา
บุคลากรที่มีคุณค่าไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่องค์กรจําเป็ นต้ องทํา คือการสํารวจว่าบุคลากร มีความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก รในระดั บ ใด เนื่ อ งจากสิ่ง เหล่ า นี้ เป็ นปั จ จั ย ที่ส าํ คั ญ ที่ค อยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
บุ ค ลากรสามารถปฏิบั ติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ มีค วามสุข ในการทํา งาน และทํา งานกับ
องค์ ก ารไปจนเกษี ย ณอายุ รวมทั้ง มี ค วามตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น ที่จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองอยู่ เ สมอ
เพื่อที่จะเป็ นหนึ่งในการพลักดัน สนับสนุนให้ องค์การของตนนั้น บรรลุตามนโยบายและเป้ าหมาย
ที่ได้ ต้งั ไว้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความผู กพันต่ อองค์การของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย
องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและ
การขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กาํ หนดสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้ า
ของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แตกต่ างกันตาม
ลักษณะของประชากรศาสตร์
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4. ขอบเขตด้านการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและพื้ นที่
ประชากรที่ใ ช้ ใ นงานวิจั ยครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรสํา นั กบริ หารการตลาดและการขาย
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 ฝ่ าย รวม
จํานวนบุคลากรทั้งสิ้น 518 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจัยครั้ งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ความผู กพั นต่ อองค์การและการ
ปฏิบัติงานเพื่อนําข้ อมูลมาใช้ ในการทําวิจัยเพื่อให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริงถึงระดับความผูกพันต่ อ
องค์การและการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย องค์การของสํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการวิจัยครั้ งนี้ ทําการวิจัยและเก็บข้ อมูลในช่ วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็ นระยะเวลาตั้งแต่เริ่มค้ นคว้ าข้ อมูล แนวคิดทฤษฎี จนถึงการ
จัดทําออกมาเป็ นรูปเล่มงานวิจัย

5. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ได้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและ
การขาย องค์การของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นําองค์ความรู้ท่ีได้ จากผลการวิจัย เรื่ องความผู กพั นต่ อองค์กรของบุคลากรสํานัก
บริ หารการตลาดและการขาย องค์การของสํานักงานส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งนี้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานของในหน่วยงาน

951

กรอบแนวคิดการวิจยั

6. วิธีการเเก็บรวบรวมมข้อมูล
ในการเก็บรววบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยดําเนินนการตามนี้
1. นํนาแบบสอบถถามไปแจกให้ห้ กบั บุคลากรรสํานักบริหารรการตลาดแลละการขาย องงค์การค้ า
ของสํานักงาานส่งเสริ มสววัสดิการและะสวัสดิภาพคครูและบุคลากรทางการศึศึกษา จํานวนน 5 ฝ่ าย
จํานวน 226 คน
2. ตรวจสอบควา
ต
ามถูกต้ องและสมบูรณ์ของงข้ อมูล
3. นํน า แบบสอบบถามมาวิ เ คคราะห์ ต าม วั ต ถุ ป ระสงงค์ แ ละสมม ติ ฐ านที่ ว างงไว้ ด้ วย
คอมพิวเตอร์ร์ โดยใช้ โปรแแกรมสําเร็จรูปปสําหรับการรวิจัยทางสถิติ SPSS

7. เครือ่ งมืมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมื
อ อที่ใช้ ในกการเก็บรวบรรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถา
น
ามเพื่อศึกษาคความผูกพันทีท่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของบุ
า
คลากรสํานักบริหหารการตลาดดและการขายย องค์การค้ าขของสํานักงานนส่งเสริม
สวัสดิการแลละสวัสดิภาพคครูและบุคลากกรทางการศึกษา
ก โดยแบ่งออกเป็
ง
น 3 ตตอนดังนี้
ตอนนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับสภภาพของประชชากรศาสตร์ ระดับการศึกกษา อายุ ฝ่ ายยงานของ
บุคลากรสํานักบริหารการรตลาดและกาารขาย องค์การค้ าของสํานันกงานส่งเสริริมสวัสดิการแและสวัสดิ
ภาพครูและบบุคลากรทางกการศึกษา จํานนวน 3 ข้ อ
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผู กพั นต่ อองค์การ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม
จํานวนทั้งสิ้น 12 ข้ อคําถาม ซึ่งประกอบด้ วย 3 หัวข้ อใหญ่ ได้ แก่
1. ความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ จํานวน 4 ข้ อคําถาม
2. ความเต็ม ใจที่จ ะทุ่มเทความพยายามอย่ างเต็มที่ใ นการทํา งานเพื่ อประโยชน์ ขององค์ก าร
จํานวน 4 ข้ อคําถาม
3. ความต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ จํานวน 4 ข้ อคําถาม
แบบสอบถามตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม แบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

8. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นดังนี้
ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้ อมู ล และ
หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
(Statistical Package for The Social Sciences) ได้ แก่
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistice) เป็ นการวิเคราะห์
ข้ อมูลในรูปของการบรรยาย ลักษณะของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ เพื่ออธิบายถึงภูมิหลังของ
ประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนจากจํานวนระดับชั้น เท่ากับ 5 ชั้น (คะแนนจาก 1 ถึง 5) โดย
คํานวณได้ คะแนนในแต่ละช่วงคะแนนของระดับชั้นจะเท่ากับ 0.8 คิดเป็ นเกณฑ์แบ่งช่วงคะแนน
ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์กรน้ อยที่สุด
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนระหว่ า ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดั บ ความผู กพั น ต่ อองค์กรน้ อ ย
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์กรปานกลาง
ค่ าเฉลี่ยคะแนนระหว่ าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความผู กพั นต่ อองค์กรมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์กรมากที่สดุ
2. การวิเคราะห์สมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)
โดยใช้ ค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ปัจจัยผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้ าของสํานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา อายุ
และฝ่ ายงาน
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9. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผล
ผลการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย
องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
ข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ ค่ า
ร้ อยละ
(ระดับการศึกษา) ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตํ่ากว่าปริญญาตรี
จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.6 ปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.8 สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.6 ตามลําดับ
(อายุ) อายุการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุ ต่าํ กว่ า 30 ปี
จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.1 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.2
กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.7 กลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป 61 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 27.0
(ฝ่ ายงาน) ฝ่ ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ฝ่ ายอํานวยการสํานัก จํานวน 7
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 สํานักบริหารการตลาดและการขาย จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.8
ฝ่ ายโลจิสติกส์ จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.6 ฝ่ ายการค้ าส่ง จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ
16.4 ฝ่ ายการค้ าปลีก จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.7 ฝ่ ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.5
ระดั บความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรสํา นั กบริ ห ารการตลาดและการขาย องค์ก ารค้ า ของ
สํา นั ก งานส่ งเสริ มสวัส ดิ การและสวัสดิภ าพครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่มีค วามผู กพั น ต่ อ
องค์การ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขายงค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่ อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมี
ความผูกพันต่อองค์กรมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ได้ แก่ ความ
ต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ความเชื่อมั่นอย่าง
สูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ (ค่าเฉลี่ย = 3.96) ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ (ค่าเฉลี่ย = 3.61)
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ด้ านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้ านความเชื่อมั่นอย่างสูง
ในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ท่านรู้สกึ ไม่พอใจถ้ ามีบุคคลอื่นมาว่าร้ าย
องค์การท่าน (ค่าเฉลี่ย = 4.46) ท่านรู้สกึ ภูมิใจที่ท่านเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การนี้ (ค่าเฉลี่ย =
4.19) ท่านปฏิบัติตามนโยบายขององค์การได้ อย่างเต็มใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) ท่านยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆในหน่วยงานได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.47)
ด้ านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่ างเต็มที่ในการทํางานเพื่ อประโยชน์ของ
องค์การ โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้ านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมี
ความผูกพันต่อองค์กรมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ท่านยินดีสละเวลา
ส่วนตัวเพื่อให้ งานขององค์การเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) ท่าน
สามารถนําความรู้ ทักษะ ที่มีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ งานขององค์การประสบความสําเร็จ (ค่าเฉลี่ย
= 3.65) ท่านมีวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงการทํางานให้ มีประสิทธิภาพเสมอ (ค่าเฉลี่ย =
3.54) องค์การของท่านเปิ ดโอกาสให้ ท่านใช้ ความรู้ความสามารถ ได้ อย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ย =
3.68)
ด้ านความต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้ านความต้ องการอย่าง
แรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ท่านมีความห่วงใยต่อความอยู่รอดของ
องค์การ (ค่าเฉลี่ย = 4.31) ท่านรู้สกึ รักและผูกพันต่อองค์การแห่งนี้ (ค่าเฉลี่ย = 4.19) ท่านมี
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุ กอย่ างที่จะได้ รับมอบหมายเพื่อให้ ได้ ทาํ งานกับองค์การนี้ต่อไป
(ค่าเฉลี่ย = 4.07) แม้ ท่อี ่นื จะให้ เงินเดือนมากกว่าที่ได้ รับจากองค์การนี้ท่านก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยน
งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.80 )
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ระดั บความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรสํา นั กบริ ห ารการตลาดและการขาย องค์ ก ารค้ า ของ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเด็นต่ อ ระดับ
การศึกษา
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเด็นต่อ ระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาพบว่า
ระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สูงกว่ าปริญญาตรีมากที่สุด (ค่ าเฉลี่ย
= 4.07)
รองลงมา คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย = 3.92) และที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ปริญญาตรี
(ค่าเฉลี่ย = -3.92) ตามลําดับ
ระดั บความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรสํา นั กบริ ห ารการตลาดและการขาย องค์ก ารค้ า ของ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเด็นต่อ จําแนก
ตามอายุ
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเด็นต่อ จําแนกอายุ เมื่อพิจารณาพบว่า ช่วง
อายุท่มี ีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 50 ปี ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย = 4.23) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 40 – 49 ปี
(ค่าเฉลี่ย = 4.09) ช่วงอายุ 30 – 39 ปี (ค่าเฉลี่ย= 3.80) และที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ช่วง
อายุต่าํ กว่า 30 ปี (ค่าเฉลี่ย = 3.33)
ระดั บความคิ ด เห็น ของบุ ค ลากรสํา นั กบริ ห ารการตลาดและการขาย องค์ก ารค้ า ของ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเด็นต่อ ฝ่ ายงาน
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเด็นต่อ ฝ่ ายงาน เมื่อพิจารณาพบว่า ฝ่ ายงาน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ฝ่ ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย = 4.08) และ
รองลงมา คือ ฝ่ ายโลจิสติกส์ (ค่าเฉลี่ย = 3.99) ฝ่ ายการค้ าส่ง (ค่าเฉลี่ย = 3.92) ฝ่ ายการค้ า
ปลีก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) ฝ่ ายอํานวยการสํานัก (ค่าเฉลี่ย = 3.28) และที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ สํานัก
บริหารการตลาดและการขาย (ค่าเฉลี่ย = 2.89)
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาความผู กพั นต่ อองค์การของบุคลากรสํานักบริ หารการตลาดและการขาย
องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ความผูกพันต่อองค์การ
ด้ านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ มีระดับความ
คิด เห็น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่อ พิ จ ารณาแต่ ล ะข้ อ คํา ถามพบว่ า บุ ค ลากรสํา นั ก บริ หาร
การตลาดและการขาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก อันเนื่องมาจาก บุ คลากรให้ การ
ยอมรับในเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ส่งผลให้ องค์การสามารถดําเนินกิจการงานได้ ตาม
วัตถุประสงค์ท่วี างไว้
ด้ านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่ างเต็มที่ในการทํางานเพื่ อประโยชน์ของ
องค์ การ มี ร ะดั บ ความคิด เห็น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะข้ อ คํา ถามพบว่ า
บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการขาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจาก
บุคลากรมีความเต็มใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานทําให้ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามแผนที่วางไว้
รวมถึงการที่องค์การเปิ ดโอกาสให้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ ที่มีมาประยุกต์ใช้ กับงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง
จะทําให้ เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ด้ านความต้ องการอย่ างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ มีระดับความ
คิดเห็น โดยรวมมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้ อคําถามพบว่า บุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการ
ขาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจาก บุคลากรภายในองค์การมีความรู้สึก
ผูกพันกับองค์การและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้ รับมอบหมายมาเพื่อให้ องค์การ
สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึกษา เรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสํานักบริหารการตลาดและการ
ขาย องค์การค้ าของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทํา
ให้ ทราบถึงความผูกพันในภาพรวมและในด้ านต่างๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ความผูกพันต่อองค์การ
ด้ านความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
ผู้วิจัยได้ เสนอแนะให้ องค์การควรพัฒนาโยบายขององค์การให้ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการในปัจจุบันเพื่อให้ บุคลากรในองค์การที่มีความเชื่อด้ าน
ทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์การ มีความผูกพันต่อองค์การ อย่างแท้ จริงต่อค่านิยม และเป้ าหมาย
ขององค์การ พร้ อมสนับสนุ นกิจการขององค์การ ซึ่งเป็ น เป้ าหมายของตนด้ วยมีความเชื่อว่า
องค์การนี้เป็ นองค์การที่ดีท่สี ดุ ที่ตนเองทํางานด้ วยความภาคภูมิใจ ที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ
ด้ านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ขององค์การ
ผู้วิจัยได้ เสนอแนะควรที่จะมีรางวัลพิเศษสําหรับบุคลากรภายในองค์การที่ปฏิบัติงานได้
อย่ างถูกต้ อง ตรงตามเป้ าหมายขององค์การ เพื่อเป็ นการตอบแทนในการทํางานให้ กับองค์การ
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รวมถึงการเสียสละอุทิศตน และความพยายามทํางานเต็มความสามารถ เพื่อให้ องค์การประสบ
ความสําเร็จ บรรลุเป้ าหมาย เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การ และมีความห่วงใยต่อความเป็ นไปของ
องค์การ
ด้ านความต้ องการอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกในองค์การ
ผู้วิจัยได้ เสนอแนะองค์การความสร้ างความผูกพันกับบุคลากรให้ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ เต็มที่และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การนี้ตลอดไป ทําให้
เกิดมีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในการเป็ นสมาชิกขององค์การ และพร้ อมที่จะ
บอก คนอื่นว่าตนเป็ นสมาชิกขององค์การ การรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ สนับสนุน
และ สร้ างสรรค์องค์การให้ ดีย่งิ ขึ้น
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