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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหาร

การตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และเพ่ือเปรียบเทยีบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาด

และการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจาํแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์  

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) จากประชากรที่เป็นบุคลากรสาํนัก

บริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวนทั้งหมด 518 คน ซ่ึงได้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 226 คน  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดย

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 17.0 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (X) และค่าส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน (S.D.) และทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ

อนุมาน คือ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบค่าเฉล่ีย

ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธ ีLSD ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย ระดับการศึกษาส่วนใหญ่

ตํ่ากว่าปริญญาตรีจาํนวน 112 คน โดยมีอายุส่วนใหญ่ 50 ปีขึ้นไปมากที่สุดจาํนวน 61 คน 

ทาํงานที่ ฝ่ายค้าปลีก จาํนวน 119 คน รองลงมา ฝ่ายโลจิสติกส ์จาํนวน 42 คน น้อยที่สดุ ฝ่าย

การค้าส่ง จาํนวน 37 คน  

ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การอยู่ใน

ระดับความผูกพันต่อองค์การมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมา คือ ด้านความเช่ือม่ันอย่างสงูใน

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (ค่าเฉล่ีย 3.96) และด้านที่พบว่ามีค่าเฉล่ียน้อย

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**

 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ที่สุดความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 

(ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ผลทดสอบสมมติฐาน  

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนัก

บริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา แตกต่างกันตามลักษณะของประชากร พบว่า บุคลากรสาํนักบริหาร

การตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจาํแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีความผูกพันต่อองค์การภาพรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกนั 

 ต่อมาบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร

สาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา แตกต่างกันตามลักษณะของประชากร พบว่าบุคลากรสาํนักบริหาร

การตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีอายุแตกกัน มีความพูกพันต่อองค์การแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ ความเช่ือม่ันอย่างสูงในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ที่ในการทาํงาน

เพ่ือประโยชน์ขององค์การ ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ 

   และบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร

สาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา แตกต่างกันตามลักษณะของประชากร พบว่า บุคลากรสาํนักบริหาร

การตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจาํแนกตามฝ่ายงาน มีความพูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

พิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกนั 3 ด้าน ได้แก่ ความเช่ือม่ันอย่างสงูในการยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทาํงานเพ่ือ

ประโยชน์ขององค์การ ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ 

 

1. บทนาํ 
การทาํงานภายในองค์การน้ันจะต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ มาเป็นแรงขับเคล่ือนเพ่ือให้

องค์การสามารถที่จะขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้ เช่น คน เงิน วัสดุ และอุปกรณ์ ซ่ึงจะขาดอย่างใด

อย่างหน่ึงไปไม่ได้ เพราะทรัพยากรเหล่าน้ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กบัองค์การในการแข่งขัน

กับภายนอกได้ ดังน้ันแล้วองค์การควรที่จะให้ความสําคัญกับทรัพยากรเหล่าน้ี โดยเฉพาะ

ทรัพยากรบุคคลที่มีความสาํคัญและมีค่ามากที่สดุขององค์การ เพราะทรัพยากรบุคคลน้ันสามารถ

ที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณใ์นการปฏบิัติงาน มาพัฒนาขดีความสามารถให้กบั
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องค์การเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันแล้วองค์การควรจะรักษาทรัพยากรบุคคล

เหล่าน้ีไว้ให้อยู่กบัองค์การให้นาน โดยการที่องค์การน้ันต้องสร้างความผูกพันให้กบัสมาชิกภายใน

องค์การให้มีความรู้สกึว่าองค์การเอาใจใส่ไม่รู้สกึว่าถูกองค์การทอดทิ้ง รวมถึงการทาํงานภายใน

องค์การมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและองค์การน้ันเปิดโอกาสให้สมาชิกได้

แสดงความรู้  ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถ้าองค์การสามารถทาํให้สมาชิก

ภายในองค์การก้าวไปถงึเป้าหมายที่วางไว้น้ันจะส่งผลให้สมาชิกเกดิความผูกพันต่อองค์การ ซ่ึงจะ

ส่งผลให้สมาชิกเกิดความทุ่มเทในการปฏิบัติงานและใช้ความรู้  ความสามารถของตนเองอย่าง

เตม็ที่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่วางไว้และยังเป็นการลดปัญหาการลาออกจากงาน การ

ขาดงาน การมาทาํงานสาย ดังน้ันความผูกพันต่อองค์การน้ัน เป็นปัจจัยสาํคัญอย่างย่ิงต่อการ

ปฏบิัติงาน เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีเป็นจะช่วยกระตุ้นหรือจูงใจให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น และ

เช่ือม่ันในหน่วยงาน อนัจะส่งผลต่อการปฏบิัติงานทาํให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  ทั้งน้ีเพ่ือรักษา

บุคลากรที่มีคุณค่าไว้ ซ่ึงสิ่งสาํคัญที่องค์กรจาํเป็นต้องทาํ คือการสาํรวจว่าบุคลากร มีความผูกพัน

ต่อองค์กรในระดับใด เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยที่สาํคัญที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการทาํงาน และทาํงานกับ

องค์การไปจนเกษียณอายุ รวมทั้งมีความตั้ งใจ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ 

เพ่ือที่จะเป็นหน่ึงในการพลักดัน สนับสนุนให้องค์การของตนน้ัน บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย

ที่ได้ตั้งไว้ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย 

องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและ

การขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จาํแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กาํหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ดังน้ี 

ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้า

ของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แตกต่างกันตาม

ลักษณะของประชากรศาสตร์ 
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4. ขอบเขตดา้นการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที ่

 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย 

สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จาํนวน 5 ฝ่าย รวม

จาํนวนบุคลากรทั้งสิ้น 518 คน 

2. ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี  ความผูกพันต่อองค์การและการ

ปฏิบัติงานเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการทาํวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงข้อเทจ็จริงถึงระดับความผูกพันต่อ

องค์การและการปฏบิัติงานของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การของสาํนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ทาํการวิจัยและเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมค้นคว้าข้อมูล แนวคิดทฤษฎี จนถึงการ

จัดทาํออกมาเป็นรปูเล่มงานวิจัย 

5. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและ

การขาย องค์การของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

2. นําองค์ความรู้ ที่ได้จากผลการวิจัย เร่ืองความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาํนัก

บริหารการตลาดและการขาย องค์การของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา คร้ังน้ีไปพัฒนาหรือปรับปรงุการดาํเนินงานของในหน่วยงาน 
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กรอบแนวคิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีการเ

ในการเกบ็รว

1. น

ของสาํนักงา

จาํนวน 226 

2. ต

3.  น

คอมพิวเตอร์

 

7. เครือ่งมื

 เคร่ือ

การปฏบิัติงา

สวัสดิการแล

ตอน

บุคลากรสาํนั

ภาพครแูละบ

ดการวิจยั 

เก็บรวบรวม

วบรวมข้อมูล 

นาํแบบสอบถ

านส่งเสริมสว

 คน  

ตรวจสอบควา

นําแบบสอบ

ร์ โดยใช้โปรแ

มือทีใ่ชใ้นก

องมือที่ใช้ในก

านของบุคลา

ละสวัสดิภาพค

นที่ 1 คาํถาม

นักบริหารการ

บุคลากรทางก

มขอ้มูล 

 ผู้วิจัยดาํเนิน

ถามไปแจกให้

วัสดิการและ

ามถูกต้องแล

บถามมาวิเค

แกรมสาํเรจ็รปู

ารวิจยั 

การเกบ็รวบร

กรสาํนักบริห

ครแูละบุคลาก

ที่เกี่ยวกบัสภ

รตลาดและกา

การศึกษา จาํน

นการตามน้ี 

ห้กบับุคลากร

ะสวัสดิภาพค

ะสมบูรณข์อง

คราะห์ตาม

ปสาํหรับการ

รวมข้อมูลเป็น

หารการตลาด

กรทางการศกึ

ภาพของประช

ารขาย องค์ก

นวน 3 ข้อ  

รสาํนักบริหาร

ครูและบุคลา

งข้อมูล 

วัตถุประสง

รวิจัยทางสถติิ

นแบบสอบถา

ดและการขาย

กษา โดยแบ่ง

ชากรศาสตร์ 

ารค้าของสาํน

รการตลาดแล

กรทางการศึ

งค์และสมม

 SPSS 

ามเพ่ือศึกษาค

ย องค์การค้าข

งออกเป็น 3 ต

 ระดับการศึก

นักงานส่งเสริ

ละการขาย อง

ศึกษา จํานวน

ติฐานที่ วาง

ความผูกพันท

ของสาํนักงาน

ตอนดังน้ี 

กษา อายุ ฝ่าย

ริมสวัสดิการแ

งค์การค้า

น 5 ฝ่าย 

งไว้ ด้วย

ที่มีผลต่อ

นส่งเสริม

ยงานของ

และสวัสดิ
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วยข้อคาํถาม

จาํนวนทั้งสิ้น 12 ข้อคาํถาม ซ่ึงประกอบด้วย 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่  

1. ความเช่ือม่ันอย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ จาํนวน 4 ข้อคาํถาม 

2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 

จาํนวน 4 ข้อคาํถาม 

3. ความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ จาํนวน 4 ข้อคาํถาม 

แบบสอบถามตอนที่ 2 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 

8. การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังน้ี 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวมรวมข้อมูล และ

หลังจากน้ันผู้วิจัยจะนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ SPSS 

(Statistical Package for The Social Sciences) ได้แก่  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistice) เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลในรูปของการบรรยาย ลักษณะของข้อมูลที่เกบ็รวบรวมมาได้ เพ่ืออธิบายถึงภูมิหลังของ

ประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ  ) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) 

เกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนจากจาํนวนระดับช้ัน เท่ากบั 5 ช้ัน (คะแนนจาก 1 ถึง 5) โดย

คาํนวณได้คะแนนในแต่ละช่วงคะแนนของระดับช้ันจะเท่ากบั 0.8 คิดเป็นเกณฑแ์บ่งช่วงคะแนน 

ในแต่ละระดับช้ัน ดังน้ี 

ค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง  1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด 

ค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง  1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์กรน้อย 

ค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง  2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์กรปานกลาง 

ค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง   3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความผูกพันต่อองค์กรมาก  

ค่าเฉล่ียคะแนนระหว่าง  4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดับความผูกพันต่อองค์กรมากที่สดุ 

2. การวิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างองิ (Inferential Statistics) 

โดยใช้ค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบค่าเฉล่ีย

ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 เพ่ือเปรียบเทยีบระดับ

ปัจจัยผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของสาํนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํแนกตามระดับการศึกษา อายุ 

และฝ่ายงาน  
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9. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั  

 สรุปผล 

ผลการวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย 

องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุป

ผลการวิจัยได้ดังน้ี 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ ค่า 

ร้อยละ 

(ระดับการศึกษา) ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 ปริญญาตรี จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 สงูกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาํดับ 

(อายุ) อายุการทาํงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ กลุ่มอายุตํ่ากว่า 30 ปี 

จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 

กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27.0  

(ฝ่ายงาน) ฝ่ายงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ฝ่ายอาํนวยการสาํนัก จาํนวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 สาํนักบริหารการตลาดและการขาย จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ฝ่ายโลจิสติกส ์จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ฝ่ายการค้าส่ง จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.4  ฝ่ายการค้าปลีก จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนา

ธุรกจิ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของ

สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความผูกพันต่อ

องค์การ โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขายงค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมี

ความผูกพันต่อองค์กรมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ได้แก่ ความ

ต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ (ค่าเฉล่ีย = 4.09) ความเช่ือม่ันอย่าง

สงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (ค่าเฉล่ีย = 3.96) ความเตม็ใจที่จะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเตม็ที่ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ (ค่าเฉล่ีย = 3.61)  
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ด้านความเช่ือม่ันอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยการหา

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเช่ือม่ันอย่างสงู

ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร

มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านรู้สกึไม่พอใจถ้ามีบุคคลอื่นมาว่าร้าย

องค์การท่าน (ค่าเฉล่ีย = 4.46) ท่านรู้สกึภมิูใจที่ท่านเป็นส่วนหน่ึงขององค์การน้ี (ค่าเฉล่ีย = 

4.19) ท่านปฏบิัติตามนโยบายขององค์การได้อย่างเตม็ใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ท่านยอมรับการ

เปล่ียนแปลงใหม่ๆในหน่วยงานได้ (ค่าเฉล่ีย = 3.47)  

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การ โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านความเตม็ใจที่จะ

ทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ที่ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมี

ความผูกพันต่อองค์กรมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านยินดีสละเวลา

ส่วนตัวเพ่ือให้งานขององค์การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ท่าน

สามารถนาํความรู้ ทกัษะ ที่มีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้งานขององค์การประสบความสาํเรจ็ (ค่าเฉล่ีย 

= 3.65) ท่านมีวิธีการใหม่ๆในการปรับปรุงการทาํงานให้มีประสทิธิภาพเสมอ (ค่าเฉล่ีย = 

3.54) องค์การของท่านเปิดโอกาสให้ท่านใช้ ความรู้ความสามารถ ได้อย่างเตม็ที่ (ค่าเฉล่ีย = 

3.68)  

ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ โดยการหาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความผูกพันต่อองค์การ ด้านความต้องการอย่าง

แรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร

มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านมีความห่วงใยต่อความอยู่รอดของ

องค์การ (ค่าเฉล่ีย = 4.31) ท่านรู้สกึรักและผูกพันต่อองค์การแห่งน้ี (ค่าเฉล่ีย = 4.19) ท่านมี

ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่จะได้รับมอบหมายเพ่ือให้ได้ทาํงานกับองค์การน้ีต่อไป 

(ค่าเฉล่ีย = 4.07) แม้ที่อื่นจะให้เงินเดือนมากกว่าที่ได้รับจากองค์การน้ีท่านกไ็ม่คิดที่จะเปล่ียน

งาน (ค่าเฉล่ีย = 3.80 ) 
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ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของ

สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเดน็ต่อ ระดับ

การศึกษา 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเดน็ต่อ ระดับการศึกษา เม่ือพิจารณาพบว่า 

ระดับการศึกษาที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.07) 

รองลงมา คือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 3.92) และที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือ ปริญญาตรี 

(ค่าเฉล่ีย = -3.92) ตามลาํดับ 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของ

สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเดน็ต่อ จาํแนก

ตามอายุ 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเดน็ต่อ จาํแนกอายุ เม่ือพิจารณาพบว่า ช่วง

อายุที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ คือ 50 ปีขึ้นไป (ค่าเฉล่ีย = 4.23) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 40 – 49 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 4.09) ช่วงอายุ 30 – 39 ปี (ค่าเฉล่ีย= 3.80) และที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ คือ ช่วง

อายุตํ่ากว่า 30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.33)    

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของ

สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเดน็ต่อ ฝ่ายงาน 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขายองค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประเดน็ต่อ ฝ่ายงาน เม่ือพิจารณาพบว่า ฝ่ายงาน

ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย = 4.08) และ

รองลงมา คือ ฝ่ายโลจิสติกส ์(ค่าเฉล่ีย = 3.99) ฝ่ายการค้าส่ง (ค่าเฉล่ีย = 3.92) ฝ่ายการค้า

ปลีก (ค่าเฉล่ีย = 3.88) ฝ่ายอาํนวยการสาํนัก (ค่าเฉล่ีย = 3.28) และที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุสาํนัก

บริหารการตลาดและการขาย (ค่าเฉล่ีย = 2.89) 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย 

องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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ความผูกพนัต่อองคก์าร 

ด้านความเช่ือม่ันอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีระดับความ

คิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละข้อคําถามพบว่า บุคลากรสาํนักบริหาร

การตลาดและการขาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันเน่ืองมาจาก บุคลากรให้การ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ส่งผลให้องค์การสามารถดาํเนินกิจการงานได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ของ

องค์การ มีระดับความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละข้อคําถามพบว่า 

บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการขาย มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก อนัเน่ืองมาจาก 

บุคลากรมีความเตม็ใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานทาํให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ 

รวมถึงการที่องค์การเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่มีมาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏบิัติ ซ่ึง

จะทาํให้เกดิแนวทางการปฏบิัติงานที่มีประสทิธภิาพเพ่ิมมากขึ้น 

ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็นสมาชิกในองค์การ มีระดับความ

คิดเหน็ โดยรวมมาก เม่ือพิจารณาแต่ละข้อคาํถามพบว่า บุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการ

ขาย มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก อันเน่ืองมาจาก บุคลากรภายในองค์การมีความรู้สึก

ผูกพันกบัองค์การและมีความเตม็ใจที่จะปฏบิัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาเพ่ือให้องค์การ

สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ 

 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

จากการศึกษา เร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาํนักบริหารการตลาดและการ

ขาย องค์การค้าของสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาํ

ให้ทราบถงึความผูกพันในภาพรวมและในด้านต่างๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

ความผูกพนัต่อองคก์าร 

ด้านความเช่ือม่ันอย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  

ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้องค์การควรพัฒนาโยบายขององค์การให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสถานการในปัจจุบันเพ่ือให้บุคลากรในองค์การที่มีความเช่ือด้าน

ทศันคติในเชิงบวกต่อองค์การ มีความผูกพันต่อองค์การ อย่างแท้จริงต่อค่านิยม และเป้าหมาย

ขององค์การ พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์การ ซ่ึงเป็น เป้าหมายของตนด้วยมีความเช่ือว่า

องค์การน้ีเป็นองค์การที่ดีที่สดุที่ตนเองทาํงานด้วยความภาคภมิูใจ ที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

ด้านความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ที่ในการทาํงานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ  

ผู้วิจัยได้เสนอแนะควรที่จะมีรางวัลพิเศษสาํหรับบุคลากรภายในองค์การที่ปฏบิัติงานได้

อย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายขององค์การ เพ่ือเป็นการตอบแทนในการทาํงานให้กับองค์การ 
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รวมถึงการเสียสละอุทิศตน และความพยายามทาํงานเตม็ความสามารถ เพ่ือให้องค์การประสบ

ความสาํเรจ็ บรรลุเป้าหมาย เกดิผลประโยชน์ต่อองค์การ และมีความห่วงใยต่อความเป็นไปของ

องค์การ 

ด้านความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ   

 ผู้วิจัยได้เสนอแนะองค์การความสร้างความผูกพันกับบุคลากรให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้

บุคลากรสามารถปฏบิัติงานได้เตม็ที่และมีความตั้งใจที่จะปฏบิัติงานในองค์การน้ีตลอดไป ทาํให้

เกดิมีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความภาคภมิูใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ และพร้อมที่จะ

บอก คนอื่นว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การ การรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ สนับสนุน

และ สร้างสรรค์องค์การให้ดีย่ิงขึ้น 
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