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สารบัญตาราง  ตารางท่ี             หน
า  ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนร0อยละของผู0ตอบแบบสอบถาม         41ตารางท่ี 4.2  แสดงค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพความผูกพันต.อองค"กร                  ของครูและบุคลากร                                                                              42ตารางท่ี 4.3  แสดงค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพความผูกพันต.อองค"กร        ของครูและบุคลากร ด0านความเต็มใจอุทิศตนให0กับองค"กร                          43ตารางท่ี 4.4  แสดงค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพความผูกพันต.อองค"กร                ของครูและบุคลากร   ด0านการมีส.วนร.วมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค"กร                44ตารางท่ี 4.5  แสดงค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพความผูกพันต.อองค"กร                ของครูและบุคลากร   ด0านความจงรักภักดีต.อองค"กร         45ตารางท่ี 4.6  แสดงค.าเฉลี่ย ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของสภาพความผูกพันต.อองค"กร                ของครูและบุคลากร   ด0านความเชื่อม่ันการยอมรับค.านิยมและวัตถุ        ประสงค"เปDาหมาย             46ตารางท่ี 4.7  แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างเพศชายและเพศหญิง        ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร ในภาพรวม                          47ตารางท่ี 4.8  แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างเพศชายและเพศหญิง                ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร ด0านความเต็มใจอุทิศตน                ให0กับองค"กร              49ตารางท่ี 4.9  แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างเพศชายและเพศหญิง        ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร ด0านการมีส.วนร.วมเปน                 อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค"กร            51ตารางท่ี 4.10 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างเพศชายและเพศหญิง         ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากรด0านความจงรักภักดีต.อองค"กร     53ตารางท่ี 4.11 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างเพศชายและเพศหญิง                 ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                  ด0านความเชื่อม่ันการยอมรับค.านิยมและวัตถุประสงค"เปDาหมาย                            55 ตารางท่ี 4.12 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างระยะเวลาการทํางาน                  ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                   จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ในภาพรวม                                               57  
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า ตารางท่ี 4.13 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างระยะเวลาการทํางาน                  ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                   ด0านความเต็มใจอุทิศตนให0กับองค"กร จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน                58    ตารางท่ี 4.14 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างระยะเวลาการทํางาน                  ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                   ด0านการมีส.วยร.วมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค"กร                   จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน                                                             59  ตารางท่ี 4.15 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างระยะเวลาการทํางาน                  ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                   ด0านความจงรักภักดีต.อองค"กร จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน                        60    ตารางท่ี 4.16 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างระยะเวลาการทํางาน                   ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                    ด0านความเชื่อม่ันการยอมรับค.านิยมและวัตถุเปDาหมาย                   จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน                                                             62  ตารางท่ี 4.17 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างตําแหน.งงาน                   ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                    จําแนกตามตําแหน.งงานในภาพรวม                                                         63  ตารางท่ี 4.18 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างตําแหน.งงาน                   ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                    ด0านความเต็มใจอุทิศตนให0กับองค"กรจําแนกตามตําแหน.งงาน                           64  ตารางท่ี 4.19 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างตําแหน.งงาน                   ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                    ด0านการมีส.วนร.วมเปนอันหนึ่งอันเดียวกรกับองค"กร                   จําแนกตามตําแหน.งงานในภาพรวม                                                         65     



สารบัญตาราง (ต�อ)  ตารางท่ี หน
า ตารางท่ี 4.20 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างตําแหน.งงาน                   ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                    ด0านความจงรักภักดีต.อองค"กรจําแนกตามตําแหน.งงาน                                  67  ตารางท่ี 4.21 แสดงค.าสถิติเปรียบเทียบความแตกต.างระหว.างตําแหน.งงาน                   ต.อสภาพความผูกพันต.อองค"กรของครูและบุคลากร                    ด0านความเชื่อม่ันการยอมรับค.านิยมและวัตถุประสงค"เปDาหมาย                   จําแนกตามตําแหน.งงาน                                                                      68              



 บทท่ี 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  ป�จจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างมากและมีการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงไปอย�างไม�หยุดนิ่ง ท้ังในด$านการศึกษา ด$านเทคโนโลยีการสื่อสารนวัตกรรมต�างๆ เศรษฐกิจ การเมืองรวมไปถึงทางสังคมความเป.นอยู�ความของผู$คนท่ัวไป ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกต�างกันไปจากเดิมเป.นอย�างมาก                   (ซุติกาญจน4 เปาทุย, 2553) คือการศึกษาท่ีมีการเลี่ยนแปลและมีการพัฒนาอยู�ตลอด เพ่ือให$ก$าวทันกับประเทศต�างๆ ซ่ึงในเม่ือทุกประเทศเตรียมพร$อมท่ีจะเข$าสู�ประเทศอาเซียนด$วยแล$ว จึงต$องมีการแข�งขันกันเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการตรวจคุณภาพทางการศึกษากับโรงเรียนภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือวัดระดับทางการเรียนการสอนของแต�ละโรงเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษาเป.นสถาบันท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศมีภารกิจในการจัดการศึกษา ซ่ึงถือว�าเป.นรากฐานท่ีสําคัญในการสร$างความเจริญก$าวหน$าและแก$ไขป�ญหาการพัฒนาประเทศ การจัดการด$านศึกษาท่ีมีคุณภาพจะช�วยสร$างเสริมให$คนได$พัฒนาตนเองในด$านความรู$ ความสามารถทักษะ จริยธรรมเป.นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนในประเทศ ดังนั้นสถาบันการศึกษาจําเป.นจะต$องมีบุคลากรท่ีมีลักษณะเฉพาะมีความสามารถ มีคุณภาพและมีประโยชน4หรือประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังในสภาวะป�จจุบันมีการแข�งขันกันมากข้ึนท้ังโรงเรียนภาครัฐและโรงเรียนเอกชน เพ่ือให$ดึงดูดใจกับนักเรียนและผู$ปกครองท่ีส�งบุตรหลานเข$ามาเรียน เพ่ือให$ได$รับความรู$ในการเรียน ประสบการณ4 ทักษะต�างๆเพ่ิมมากข้ึนท่ีจะสามารถไปแข�งขันกับนักเรียนคนอ่ืนและแข�งขันกับสถานต�างๆท้ังโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ตลอดจนนําไปสู�การาร$างชื่อเสียงให$กับตัวนักเรียนและสถาบันเอง ในยุคท่ีทุกองค4กรต�างแข�งขัน และพยายามพัฒนาองค4กรของตนเองให$เป.นหนึ่งในผู$นําท่ีตนเองประกอบการอยู� โดยพยายามอาศัยป�จจัยหลายๆประการท่ีจะมาช�วย ปรับเปลี่ยนองค4กรเพ่ือให$พร$อมรับมือกับสถานการณ4หรือสภาพแวดล$อมต�างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู�ตลอดเวลา และป�จจัยหนึ่งท่ีมิอิทธิพลสําคัญต�อองค4กรในการพัฒนาองค4กรเพ่ือนําไปสู�ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล ได$แก� วัฒนธรรมองค4กร (Organizational cultre) เพราะไม�ว�าองค4กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ� เป.นองค4กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทุกองค4กรกรล$วนต$องมีวัฒนธรรมองค4กรของตนเองท้ังสิ้น วัฒนธรรมองค4กรจะ บ�งบอกถึงค�านิยมความเชื่อ แนวทางการประพฤติปฏิบัติ ทัศนคติ ท่ีช�วยให$สมาชิกในองค4กรการรวมตัวกัน มีความผูกพันกันภายในสมาชิกองค4กรเดียวกันและอยู�ร�วมในองค4กรอย�างอบอุ�นและมีความสุข ความผูกพันต�อองค4กรเป.นวัฒนธรรมองค4กรหนึ่งท่ีมีส�วนสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาความรู$สึกของพนักงานให$เกิดความผูกพันและเสียสละให$กับองค4กร เอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานจะทําให$



2  พนักงานรู$สึกว�าพวกเขาเป.นส�วนหนึ่งขององค4กรพร$อมท่ีจะทุ�มเทกําลังใจให$กับองค4กรอย�างเต็มท่ีปรารถนาท่ีจะยู�กับองค4กรนั้นๆตลอดไป แสดงว�าพนักงานได$เกิดความผูกพันกับองค4กร พร$อมท่ีจะก$าวไปข$างหน$าร�วมกับองค4กรจะอยู� ในสถานการณ4เช�นใด ความผูกพันต�อองค4กรแสดงให$เห็นถึงประสิทธิภาพขององค4กร ความพึงพอใจของสมาชิกและเป.นสิ่งพึงประสงค4ขององค4กรท่ัวไป โดยลักษณะความสัมพันธ4ท่ีบุคคลมีการแสดงออกต�อองค4กรนั้นๆจะแสดงออกมาในรูปแบบของความปรารถนาจะอยู�ในองค4การ (Desire to remain) ความต้ังใจจะอยู�ในองค4การ (Intent to remain) ความปรารถนาท่ีจะรักษาสมาชิกภาพ ขององค4กรไว$ (Retention) การมาทํางานเสมอ (Attendance) และการมีความพยายามในการทํางาน (Job effort) (Mowday,et al, 1982) องค4กรจะดําเนินการหรือปฏิบัติการให$บรรลุตามวัตถุประสงค4และเป̀าหมายท่ีกําหนดไว$ จะประสบความสําเร็จหรือล$มเหลวข้ึนอยู�กับป�จจัยสําคัญ คือ คนหรือบุคลากรในองค4กรในองค4กรว�ามีความผูกพันตอองค4การมากน$อยเพียงใด เม่ือบุคคลเข$ามาทํางานในองค4กรก็มีความหวังท่ีจะได$พบกับสภาพแวดล$อมท่ีดี เปaดโอกาสให$ตนเองได$ใช$ความรู$ความสามารถอย�างเต็มท่ี และตอบสนองความพึงพอใจของตนเองได$องค4กรใดท่ีทําให$บุคคลก$าวไปถึงเป̀าหมาย ท่ีต้ังไว$บุคคลนั้นย�อมต$องการทํางานอยู�ในองค4กรนั้นๆต�อไป ส�งผลให$เกิดความผูกกันต�อองค4กร มีความเต็มใจยอมทุ�มเททํางานให$องค4กรอย�างสุดความสามารถเพ่ือให$งานบรรลุเป̀าหมาย และไม�คิดย$ายหรือลาออกจากองค4กรแต�ถ$าองค4กรใดไม�สามารถตอบสนอง ต�อความต$องการและพึงพอใจของบุคคลได$ บุคคลนั้นย�อมเกิดความผูกพันได$ยากและส�งผลเสียต�อองค4กรในหลายๆด$าน (สัมฤทธิ์  ผิวบัวคํา, 2546)  ซ่ึงสถาบันทางการศึกษา เป.นองค4กรหนึ่งท่ีจะต$องคํานึงถึงการสร$างความผูกพันต�อองค4กรเป.นอย�างยิ่งเป.นเพราะป�จจัยในด$านบุคลากร เป.นป�จจัยท่ีสําคัญและมีค�ามากท่ีสุดในการจัดการศึกษาเนื่องจากระบบการบริหรการจัดการศึกษา จะต$องอาศัยบุคลากรเป.นผู$ถ�ายทอดเจตนารมณ4 ความรู$ ความสามารถ ขนบธรรมเนียมและประเพณีไปสู�เยาวชนท่ีเป.นอนาคตของสังคม และประเทศชาติต�อไป ซ่ึงทางการบริหารบุคลากรทางการศึกษาเป.นศาสตร4ท่ีต$องใช$ ความรู$ความสามารถประสบการณ4 และความละเอียดอ�อนในการบริหาร ต$องให$ความดูแลเอาใจใส�บุคลากร เพ่ือเป.นการเสริมสร$างความม่ันคง ความพึงพอใจ ให$บุคลากรทํางานอย�างมีความสุข มีความจงรักภักดียึดม่ันและผูกพันกับองค4กร ชักจูงให$บุคลากรใช$ศักยภาพท่ีมีอยู� มาร�วมปฏิบัติงานเพ่ือองค4กรได$อย�างเต็มท่ี ให$ได$ประสิทธิภาพของงานและความก$าวหน$าขององค4กร แต�ในป�จจุบันการบริหารองค4กรยังคงประสบป�ญหาในด$านต�างๆ เช�น ป�ญหากฎระเบียบแบบแผนต�างๆของระบบเอกชนท่ีบีบรัดและผูกมัดกับกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป.นของรัฐนั้น จนทําให$การบริหารงานไม�คล�องตัว มีการจัดรูปงานขององค4กรท่ีซํ้าซ$อนและขาดประสบการณ4ท่ีดี การมีรายได$น$อย การทํางานท่ีไม�ตรงกับความสามารถ หรือระบบการบริหารงานท่ีไม�ส�งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดี และการลงโทษบุคลากรท่ีไม�มีผลงานระบบการพิจารณา เงินเดือน เลื่อนตําแหน�งยังขาดความเหมาะสมและยุติธรรม ตลอดจนไม�ได$รับความเป.นธรรมจากผู$บังคับบัญชา ซ่ึงป�ญหาต�างๆ



3เหล�านี้ส�งผลให$บุคลากรจํานวนหนึ่งตัดสินใจลาออก หรือทํางานโดยไม�มีความรู$สึกผูกพันกับองค4กรหรือมีความผูกพันน$อยลง ส�งผลต�อพฤติกรรมการทํางานและประสิทธิผลขององค4กรจากป�ญหา การจัดการศึกษาของวิทยาเอกชน มีวิทยาลัยเอกชน มากมายหลาย ประสบป�ญหาท่ีสําคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย�างยิ่งป�ญหาการเลื่อนไหล เข$า ออกของบุคลากรครูของวิทยาลัยเอกชน จึงมีผลต�อการเรียนการสอนขาดผู$มีความเชี่ยวชาญในการสอนให$ความรู$เด็กอย�างต�อเนื่อง แต�กับมีการรับสมัครครูและบุคลากรมาบรรจุใหม�ในองค4กรอยู�บ�อยครั้ง จากข$อมูลงานบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา ผู$วิจัยในฐานะหัวหน$างานบุคลากร จึงให$ความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพท่ีส�งผลต�อองค4กร อันเนื่องจากครูและบุคลากรจะทํางานโดยท่ีไม�ได$ผูกพันและรู$สึกจงรักภักดีต�อองค4กร ความพึงพอใจในการทํางานก็จะลดลงเรื่อยๆ ซ่ึงถ$ามีโอกาสท่ีดีกว�า ก็อาจจะลาออก โยกย$าย ไปทํางานท่ีมีโอกาสก$าวหน$าท้ังในด$านการทํางาน รายได$ การยอมรับ รวมถึงสังคมความเป.นอยู�ท่ีดีกว�าสามารถช�วยพัฒนาเด็กนักเรียนให$มีประสิทธิ์ภาพต�อองค4กรและพัฒนาชุมชนให$เกิดศักยภาพท่ีดี ดังนั้นความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยเอกชน เพ่ือจะนําข$อมาใช$ปรับปรุง และวางแผนในการพัฒนาเพ่ิมความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร เพ่ือให$ครูและบุคลากรรับรู$ถึงการเปลี่ยนแปลงและร�วมมือกันพัฒนาให$องค4ประสบความสําเร็จ1.2 คําถามการวิจัยการวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความผูกพันองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา   มีคําถามท่ีเก่ียวข$องกับการวิจัยดังนี้1. ศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaคจังหวัดพะเยา อยู�ในระดับใด2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา  มีความแตกต�างกันหรือไม�1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัยการวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความผูกพันองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค4ของการวิจัยดังนี้1. เพ่ือศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา ตามตัวแปรเพศ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการทํางานและตําแหน�งการทํางาน



41.4 กรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค4กรและป�จจัยท่ีมีผลต�อความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโยโลยีซีเทตแปซิฟaค จังหวัดพะเยา ผู$วิจัยได$พัฒนาแนวความคิดข้ึนจากแนวความคิดลักษณะบุคลากรท่ีมีต�อองค4กรของบรูคาแนน(Buchanan,1974) และ สเตียร4ส (Steers,1977) เพ่ือใช$เป.นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้  โดยวิเคราะห4จากข$อมูลส�วนบุคคลของผู$ตอบแบบสอบถาม และป�จจัยท่ีมีผลต�อความผูกพันต�อองค4กร ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข$องมาประกอบการวิเคราะห4ในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตามข$อมูลส�วนบุคคลของผู$ตอบแบบสอบถาม                สภาพความผูกพันต�อองค4กร1.5 ขอบเขตของการวิจัยการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา ผู$วิจัยได$กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว$ดังนี้ขอบเขตด+านเนื้อหาศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaคจังหวัดพะเยา  ในด$านป�จจัยต�างๆท้ัง 4 ด$าน บรูคาแนน(Buchanan,1974)และสเตียร4ส (Steers,1977) ซ่ึงประกอบด$วย1. ด$านความเต็มใจอุทิศตนให$กับองค4กร2. ด$านการมีส�วนร�วมเป.นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค4กร3. ด$านความจงรักภักดีต�อองค4กร4. ด$านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค4เป`าหมายขอบเขตด+านประชากรและกลุ/มตัวอย/างประชากรท่ีใช$ในการวิจัย  คือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา จํานวน 97 คน- เพศ 
- ระยะเวลาการทํางาน
- ตําแหน�งการทํางาน - ด$านความเต็มใจอุทิศตนให$กับองค4กร- ด$านการมีส�วนร�วมเป.นหนึ่งอันเดียวกันกับองค4กร- ด$านความจงรักภักดีต�อองค4กร- ด$านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค4เป`าหมาย 



5กลุ�มตัวอย�างท่ีใช$ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จํานวน  80 คน การกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยใช$วิธีการเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบหากลุ�มตัวอย�างของเครจซ่ีและมอร4แกน (Krajcie and Morgan, 1970)ขอบเขตด+านระยะเวลาระยะเวลาท่ีจัดทํา เดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม 25621.6 ประโยชน&ท่ีคาดว/าจะได+รับการวิจัยเรื่องศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยาในครั้งนี้เพ่ือ1. ทําให$ทราบระดับความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา2. ทําให$ทราบการเปรียบเทียบความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา3. ผลท่ีได$รับจากการศึกษาจะนําไปวางแผนพัฒนาให$องค4กรประสบความสําเร็จ มีบุคลากรท่ีสามารถทํางานให$ความรู$นักศึกษาเต็มประสิทธิภาพในองค4กรตลอดไป1.7 นิยามศัพท&ในการวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีมีผลต�อความผูกพันต�อองค4กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จังหวัดพะเยา ผู$วิจัยได$ให$คํานิยามศัพท4ท่ีใช$เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้1. ความผูกพันต/อองค&กร หมายถึง ความรู$สึกดีของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโยโลยีซีเทคแปซิฟaค ในองค4กรท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกต�อองค4กรท่ีปฏิบัติงานในหน$าท่ีของตนและมีค�านิยามกลมกลืนกับสมาชิกขององค4กรเพ่ือให$องค4กรได$บรรลุตามวัตถุปรางค4ท่ีต้ังไว$ ซ่ึงองค4ประกอบของความผูกพันต�อองค4กรประกอบไปด$วย ความรู$สึกว�าเป.นส�วนหนึ่งขององค4กร การยอมรับเป`าหมายและนโยบายการบริหารขององค4กร การทุ�มเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือองค4กร ความภาคภูมิใจท่ีได$เป.นว�านหนึ่งขององค4กร ความห�วงในในอนาคตขององค4กร ความจงรักภักดีต�อองค4กรและความต$องการท่ีจะดํารงความเป.นสมาชอกขององค4ตลอดไป1.1 ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค&กร หมายถึง บุคคลท่ีมุ�งทํางานเพ่ือการบริการ และอุทิศตนโดยไม�ต$องการค�าตอบแทนเป.นเงินทอง ไม�ต$องมีการจ�ายให$กบการทํางานนั้นๆแต�อย�างใด อาสาสมัครเต็มใจในการอาสาเพ่ืองานนั้นโดยตรงแล$ว ข$อจํากัด และข$ออ$าง แห�งเวลา ของแต�ละบุคคลจะสามารถปรับเปลี่ยนได$ หากเพียงแต�ท�านพ่ึงระลึกถึงคําว�า อาสาสมัคร หรือจิตอาสา ไว$ในจิตใจของทุกท�านตลอดเวลา ช�วยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึนไม�มีใครคนใดคนหนึ่งรู$สึกถูกทอดท้ิงอยู�ตลอดเวลาจะกลายเป.นองค4กรแห�งความช�วยเหลือเก้ือกูลกันได$อย�างสนิทใจ



61.2 ด+านการมีส/วนร/วมเป�นหนึ่งอันเดียวกันกับองค&กร หมายถึง การเปaดโอกาสให$ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัย มีส�วนร�วมมือกันการจัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร�วมกันเป.นไปอย�างมอิสรภาพ เสมอภาคนําผลท่ีได$มาปรับปรุงแก$ไขพัฒนางานเพ่ือพัฒนาหรือให$ความคิดสร$างสรรค4 และความเชี่ยวชาญของแต�ละคนในการแก$ป�ญหาของชุมชนพัฒนางานในกลุ�มให$มีความโปร�งใสและให$มีประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึน1.3 ด+านความจงรักภักดีต/อองค&กร หมายถึง ความรู$สึกและการแสดงออกของบุคลากร ซ่ึงเคารพต�อองค4กร มีความเต็มใจปฏิบัติงานและอุทิศตนจ�อองค4กร มีความผูกพัน มีความรู$สึกเป.นเจ$าของ พยายามเป.นบุคลากรท่ีดีขององค4กร มีความต$องเป.นส�วยหนึ่งขององค4กร สนใจเอาใจใส� ภูมิใจ และสนับสนุนองค4กรปกป`ององค4กรจากความหวังร$ายจากบุคคลอ่ืน ตระหนักในด$านดีขององค4กรมีความเชื่อถือและไว$ในวางใจพร$อมท่ีจะช�วยเหลือองค4กรทุกเม่ือ มีความปรารถนาและมีความจั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานอยู�ในองค4กรต�อไป รู$สึกและแสดงออกท้ังวาจาและการปฏิบัติท่ีดีต�อองค4กรท้ังต�อหน$าและลับหลัง 1.4 ด+านความเช่ือม่ันการยอมรับค/านิยมและวัตถุประสงค&เป;าหมาย หมายถึงค�านิยม เป.นสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการคงอยู�ของสังคมมนุษย4 ค�านิยมมีบทบาทต�อความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย4ในสังคม ทําให$สังคมมีความโน$มเอียงไปในทางเดียวกนในสังคมนั้นๆอันจะเป.นแนวทางท่ีมนุษย4จะประพฤติตนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งท่ีตัวเองได$พิจารณาไตร�ตรองแล$ววาเป.นสิ่งท่ีดีสําหรับตนหรือสังคมยอมรับนับถือ และปฏิบัติตามแนวคิดนั้นๆ อย�างสมํ่าเสมอ อย�างน$อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต�อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย2. ครูผู+สอน หมายถึง  ผู$ท่ีมีความสามารถให$คําแนะนํา เพ่ือให$เกิดประโยชน4ทางการเรียนสําหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต�าง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชน มีหน$าท่ี หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู$ หลักการคิดการอ�าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทํางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต�างกันออกไปโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความรู$ ความสามารถ และเป`าหมายของนักเรียนแต�ละคน และนอกจากการสอนแล$วครูยังเป.นผู$ยกระดับวิญญาณมนุษย4 ให$รู$จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพ่ือเป.นแม�แบบให$เด็กได$ปฏิบัติตามท้ังต�อหน$าและลับหลัง3. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู$บริหารสถานศึกษา ผู$บริหารการศึกษา รวมท้ังผู$สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป.นผู$ทําหน$าท่ีให$บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืนในหน�วยงานการศึกษา4. ระยะเวลาการทํางาน  หมายถึง ระยะเวลานับต้ังแต�ปpท่ีครูและบุคลากรท่ีเข$ามาปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟaค จนถึงปpท่ีตอบแบบสอบถาม5. ตําแหน/งการทํางาน หมายถึง กลุ�มหน$าท่ีความรับผิดชอบอันสัมพันธ4และคล$ายคลึงกัน ซ่ึงจะมอบหมายให$บุคคลหนึ่งปฏิบัติงานได$อย�างมีประสิทธิภาพ 



บทท่ี 2เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา ผู)วิจัยได)นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข)องกับความผูกพันในการทํางานเพ่ือเป.นแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต�อองค�กร1.1 ความหมายของความผูกพันต�อองค�กร1.2 ความสําคัญของความผูกพันต�อองค�กร1.3 ความสําคัญและป�จจัยท่ีมีผลเก่ียวกับความผูกพันต�อองค�กร1.4 แนวทางการเสริมสร)างและทฤษฎีท่ีเก่ียวข)องกับความผูกพันต�อองค�กร1.5 เครื่องมือวัดความผูกพันต�อองค�กร2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน3. บริบทพ้ืนท่ีศึกษา4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข)อง1   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันต$อองค%กร1.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต$อองค%กรนักวิชาการทางด)านพฤติกรรมองค�การหลายท�านได)ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การได)ดังนี้ภรณี (กีร�ติบุตร) มหานนท� (2529, หน)า 95) ได)ให)ความหมายของ ความผูกพันต�อองค�การว�าสามารถแบ�งออกเป.น 2 ลักษณะ คือ(1) ความผูกพันเป.นทางการ (Formal Attachment) ต�อองค�การซ่ึงแสดงออกโดยการไปปรากฏตัวทํางานตามเวลาท่ีกําหนด(2) ความผูกพันทางจิตใจและความรู)สึก (Commitment) หมายถึง พนักงานมีความผูกพันหรือความสนใจอย�างจริงจังต�อเปSาหมาย ค�านิยมหรือวัตถุประสงค�ของนายจ)าง โดยมีทัศนคติต�อนายจ)างและเต็มใจท่ีทุ�มเทพลังในการทํางาน เพ่ือองค�การจะได)บรรลุถึงเปSาหมายได)สะดวกข้ึนปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� (2543, หน)า 11) ให)ความหมายไว)ว�า ความผูกพันต�อองค�กรหมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู)สึก และแสดงพฤติกรรมต�อสถาบันท่ีตนเองเป.นสมาชิกอยู� โดยมีความเชื่อยอมรับจุดมุ�งหมายของสถาบัน เต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความก)าวหน)าของสถาบัน และปรารถนาท่ีจะเป.นสมาชิกของสถาบันต�อไป



9จากความหมายท่ีได)กล�าวมาแล)วในข)างต)น สามารถสรุปความหมายของความผูกพันต�อองค�การได)ว�า หมายถึง ความรู)สึกยินดีของสมาชิกท่ีมีต�อองค�การเป.นความรู)สึกท่ียึดติดอย�างแนบแน�นซ่ึงจะแสดงออกมาในลักษณะการแสดงตนเองยอมรับต�อเปSาหมาย วัตถุประสงค� ค�านิยมขององค�การมีทัศนคติท่ีดีต�อองค�การ เต็มใจท่ีจะทุ�มเทพลังกายพลังใจอย�างเต็มความสามารถในการทํางาน เพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค� ตามเปSาหมายขององค�การ ให)เกิดความสําเร็จ เกิดความเจริญก)าวหน)าและเกิดประโยชน�ต�อองค�การ โดยสมาชิกคํานึงถึงผลประโยชน�ขององค�การเป.นหลัก พร)อมท้ังมีความจงรักภักดีมีความรู)สึกภาคภูมิใจท่ีเป.นส�วนหนึ่งขององค�การ ยึดม่ันปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะยังคงเป.นสมาชิกขององค�การต�อไปเชลดอน (Sheldon, 1971, p. 143) ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การว�า ทัศนคติหรือความรู)สึกท่ีดีของผู)ปฏิบัติงานกับองค�การ ทําให)เกิดความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานให)เป.นไปตามเปSาหมายขององค�การฮรีบิเนียค และอลัตโต) (Hrebiniak & Alutto, 1972, p. 555) ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การว�า เม่ือสมาชิกเกิดความสัมพันธ�กับองค�การ หรือ เกิดการลงทุนทางกําลังกายและสติป�ญญาให)กับองค�การในช�วงระยะเวลาหนึ่ง ทําให)ไม�อยากออกจากองค�การแม)ว�าจะได)รับข)อเสนอจากองค�การอ่ืนในรูปของค�าตอบแทน สถานภาพความเป.นอิสระหรือผู)ร�วมงานท่ีดีกว�าพอร�ตเตอร� (Porter L.W., 1974, p. 603) ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การว�า เป.นลักษณะความสัมพันธ�ของบุคคลท่ีมีต�อองค�การ ซ่ึงบ�งชี้ออกในรูปแบบ ดังนี้1 มีความเชื่ออย�างแน�นอน และมีการยอมรับเปSาหมายขององค�การ2 ความเต็มใจท่ีจะใช)ความรู)ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงาน3 ความปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะยังคงเป.นสมาชิกให)กับองค�การบูชานัน (Buchanan, 1974, p. 533) ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การว�า เป.นความรู)สึกอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�การมีความผูกพันต�อเปSาหมาย และค�านิยมขององค�การ การปฏิบัติงานของตนให)บรรลุเปSาหมายขององค�การมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ1 ความเป.นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�การ (Identification) หมายถึงการยอมรับในค�านิยมตลอดจนวัตถุประสงค�ขององค�การว�าเป.นไปในทางเดียวกับตน2 ความเก่ียวพันกับองค�การ (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะทํางานเพ่ือความก)าวหน)าและประโยชน�ขององค�การ3 ความจงรักภักดีต�อองค�กร หมายถึง ความยึดม่ันในองค�การและปรารถนาท่ีจะเป.นสมาชิกขององค�การต�อไปสเตียร�ส (Steers, 1977, pp. 46) ได)ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การว�า เป.นความรู)สึกของผู)ปฏิบัติงานท่ีแสดงตนออกมาเป.นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�การ มีจุดร�วมท่ีเหมือนกัน



10ของสมาชิกในการเข)าร�วมกิจกรรมขององค�การ และเต็มใจท่ีจะทุ�มเทกําลังกาย กําลังใจเพ่ือปฏิบัติงานภารกิจขององค�การความรู)สึกนี้ จะแตกต�างจากความผูกพันต�อองค�การโดยท่ัวไป อันเนื่องมาจากการเป.นสมาชิกขององค�การโดยปกติตรงท่ีพฤติกรรมของผู)ปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต�อองค�การอย�างแท)จริง จะมุ�งเน)นความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ให)บรรลุเปSาหมายขององค�การด)วย หรือกล�าวอีกนัยหนึ่งความผูกพันต�อองค�การประกอบด)วยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ1 ความเชื่อม่ันอย�างแรงกล)า เเละการยอมรับเปSาหมายและค�านิยมขององค�การ2 ความเต็มใจท่ีจะทุ�มเทความพยายามอย�างมาก เพ่ือประโยชน�ขององค�การ3 ความปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะดํารงไว)ซึ่งความเป.นสมาชิกภาพขององค�การมาร�ซ และแมนนารี (Marsh & Manari, 1977) ได)ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การว�า เป.นความต้ังใจของพนักงานท่ีจะใช)ความพยายามอย�างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน�ขององค�การ เป.นความสามารถท่ีจะอยู�กับองค�การตลอดไป และมีความรู)สึกเป.น ส�วนหนึ่งขององค�การ ตลอดจนการยอมรับเปSาหมายและค�านิยมขององค�การเมาว�เดย� และคณะ (Mowday el. al., 1982, p. 27) ได)ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�การว�า เป.นความสัมพันธ�อันเข)มแข็งของบุคคลท่ีเป.นอันหนึ่งอันเดียวกับองค�การและความเก่ียวข)องกับองค�การประกอบไปด)วยความรู)สึกและเจตคติท่ีแสดงออก 3 ลักษณะ คือ1 การยอมรับในเปSาหมาย2 มีความเต็มใจในการใช)ความพยายามในการปฏิบัติงานในองค�การ3 มีความจงรักภักดีต�อองค�การสแลนซิค (Salancik, 1983, p. 202) ให)ความหมายของความผูกพันต�อองค�กรว�า หมายถึงพฤติกรรมของแต�ละบุคคลท่ีแสดงออกมานั้นมีความสัมพันธ�กับความผูกพันต�อองค�กร โดยบุคคลท่ีมีความผูกพันต�อองค�กรสูงจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคล)องกับความต)องการขององค�กรมากกว�าบุคคลท่ีมีความผูกพันต�อองค�กรน)อยกว�าหรือตํ่ากว�าจากความหมายท่ีได)กล�าวมาแล)วในข)างต)น สามารถสรุปความหมายของความผูกพันต�อองค�การได)ว�า หมายถึง ความรู)สึกยินดีของสมาชิกท่ีมีต�อองค�การเป.นความรู)สึกท่ียึดติดอย�างแนบแน�นซ่ึงจะแสดงออกมาในลักษณะการแสดงตนเองยอมรับต�อเปSาหมาย วัตถุประสงค� ค�านิยมขององค�การมีทัศนคติท่ีดีต�อองค�การ เต็มใจท่ีจะทุ�มเทพลังกายพลังใจอย�างเต็มความสามารถในการทํางาน เพ่ือให)บรรลุวัตถุประสงค� ตามเปSาหมายขององค�การ ให)เกิดความสําเร็จ เกิดความเจริญก)าวหน)าและเกิดประโยชน�ต�อองค�การ โดยสมาชิกคํานึงถึงผลประโยชน�ขององค�การเป.นหลัก พร)อมท้ังมีความจงรักภักดีมีความรู)สึกภาคภูมิใจท่ีเป.นส�วนหนึ่งขององค�การ ยึดม่ันปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะยังคงเป.นสมาชิกขององค�การต�อไป



111.2  ความสําคัญของความผูกพันต$อองค%กรความผูกพันต�อองค�การเป.นสิ่งท่ีมีความสําคัญต�อความมีประสิทธิผลขององค�การ และยังเป.นตัวทํานายการลาออกของพนักงานได)ดีกว�าความพึงพอใจในการทํางาน ผู)ท่ีมีความผูกพันต�อองค�การสูงจะปฏิบัติงานได)ดีกว�าผู)ท่ีมีความผูกพันต�อองค�การตํ่าหรือไม�มีเลย ซ่ึงผลดีก็จะตกอยู�กับองค�การและผู)ปฏิบัติการเอง และสิ่งเหล�านี้เป.นคุณสมบัติท่ีทุกองค�การปรารถนาซ่ึงยังมีนักวิชาการอีกหลายท�านได)กล�าวถึงความสําคัญของความผูกพันต�อองค�การไว) ดังนี้ภรณี (กีร�ติบุตร) มหานนท� (2529, หน)า 97) กล�าวถึง ความผูกพันต�อองค�การจะนําไปสู�ผลท่ีสัมพันธ�กันกับความมีประสิทธิผลขององค�การ ดังต�อไปนี้1 พนักงานซ่ึงมีความรู)สึกผูกพันอย�างแท)จริงต�อเปSาหมาย และค�านิยมขององค�การ มีแนวโน)มท่ีจะร�วมในกิจกรรมขององค�การอยู�ในระดับสูง2 พนักงานซ่ึงมีความรู)สึกผูกพันอย�างสูง มักจะมีความปรารถนาอย�างแรงท่ีจะคงอยู�กับองค�การต�อไป เพ่ือทํางานให)บรรลุเปSาหมายซ่ึงตนเองเลื่อมใสศรัทธา3 พนักงานซ่ึงมีความรู)สึกผูกพันต�อองค�การ และเลื่อมใสศรัทธาต�อเปSาหมายขององค�การ จะมีความผูกพันอย�างมากต�องาน เพราะเห็นว�างานคือหนทาง ท่ีสามารถทําประโยชน�กับองค�การให)บรรลุถึงเปSาหมายได)สําเร็จ4 พนักงานซ่ึงมีความรู)สึกผูกพันอย�างสูงจะเต็มใจ ท่ีจะใช)ความพยายามอย�างมากพอสมควรในการทํางานให)กับองค�การ ทําให)ผลของการปฏิบัติงานจะอยู�ในระดับดีกว�าคนอ่ืนแนวความคิดเก่ียวกับความยึดม่ันผูกพันต�อองค�การเริ่มต)นจากแนวคิดในเชิงการแลกเปลี่ยน(Reward-cost Notation) ซ่ึงปรากฏในรูปของการแลกเปลี่ยนในเชิงรูปธรรม และนามธรรม ความชัดเจนอยู�ตรงท่ีมีการต�อรองหรือการแลกเปลี่ยนระหว�างป�จเจกบุคคล กับองค�การ ยิ่งพอใจกับการแลกเปลี่ยนก็ยิ่งมีความยึดม่ันผูกพันต�อองค�การ โดยเบคเกอร� และ นูเฮาเซอร� (Becker andNuehauser, 1975) ได)พัฒนากรอบการศึกษาตามแนวคิดเชิง แลกเปลี่ยนมาใช)สร)างทฤษฎี การลงทุน(Side-bet Theory) ซ่ึงสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ คือ การพิจารณาความยึดม่ันผูกพันต�อองค�การว�าเป.นผลมาจากท่ีคนเราเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักว�า ถ)าเขาลาออกจากองค�การไปเขาจะสูญเสียอะไร เนื่องจากการท่ีคนเราเข)าไปเป.นสมาชิกขององค�การหรือหน�วยงานในช�วงระยะเวลาหนึ่งก็จะก�อให)เกิดการลงทุน(Investment) เรียกว�า ทฤษฎี การลงทุน ซ่ึงอาจปรากฏในรูปเวลากําลังกาย กําลังสติป�ญญาท่ีเสียไปตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอย�างไป เช�น โอกาสจะไปทํางานหรือเป.นสมาชิกขององค�การอ่ืน เม่ือเป.นเช�นนี้บุคคลเช�นนั้นย�อมหวังผลประโยชน�ท่ีจะได)รับตอบแทนจากองค�การในระยะยาว เช�น บําเหน็จบํานาญ ซ่ึงนอกเหนือไปจากค�าตอบแทนรายเดือน แต�ถ)าเขาลาออกไปก�อนกําหนดเวลาก็เท�ากับเขาลงทุนแรงกายแรงใจและสติป�ญญาไปโดยได)ผลประโยชน�ไม�คุ)มค�า เพราะฉะนั้นการท่ีคนเราเข)ามาทํางานหรือเป.นสมาชิกขององค�การยิ่งนานเท�าไรก็เท�ากับว�าการลงทุนของเขาได)สะสมเพ่ิมข้ึน นํามาซ่ึง



12ความยากลําบากท่ีจะตัดสินใจลาออกจากองค�การ เพราะถ)าหากตัดสินใจออก ย�อมหมายถึง เขาสูญเสียมากกว�าประโยชน�ท่ีจะได)รับ อย�างไรก็ตามแนวคิดนี้มีข)อจํากัดในการนําไปอธิบายปรากฏการณ�บางประการเช�นเดียวกับเนวคิดอ่ืนๆ โดยระบบสังคมในแต�ละแห�งย�อมมีการกําหนดระบบการให)คุณค�าของตนซ่ึงอาจะแตกต�างจากชุมชนอ่ืน ดังนั้น การท่ีบุคคลเติบโตจากระบบสังคมท่ีมีคุณค�าแตกต�างกันย�อมจะประเมินคุณค�าของสิ่งเดียวกันในระดับมากน)อยต�างกัน ดังนั้น ตัวแปรเดียวกันย�อมมีอิทธิพลต�อระดับความยึดม่ันผูกพันต�อองค�การในแต�ละบุคคลไม�เท�ากัน จึงถือว�าทฤษฎีการลงทุน เป.นเพียงมิติหนึ่งของการศึกษาเท�านั้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาขยายขอบข�ายออกไปอีก โดยเห็นว�าความผูกพันต�อองค�การ ประกอบด)วยลักษณะ   3 ประการ (Becker and Nuehauser, 1975) คือ1 ความเชื่ออย�างแรงกล)าและการยอมรับเปSาหมาย และค�านิยมขององค�การ สืบเนื่องจากบุคคลมีความรู)สึกเป.นหนึ่งเดียวกันกับองค�การ มีค�านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกองค�การคนอ่ืนๆ มีความผูกพัน ความเป.นเจ)าขององค�การ2 ความปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะรักษาไว)ซ่ึงความเป.นสมาชิกขององค�การเพ่ือให)เปSาหมายขององค�การบรรลุผลสําเร็จ โดยบุคคลจะไม�โยกย)ายหรือเปลี่ยนแปลงท่ีทํางานหรือลาออกจากองค�การเพร าะรู) สึ ก ว� า ตน เอ ง เป. น ส� ว นหนึ่ ง ขององค� ก า ร มีค ว ามรู) สึ ก ม่ั นคง ท่ี จ ะอยู� กั บ องค� ก า รนั้น 3 เต็มใจท่ีจะทุ�มเทความพยายามอย�างมากเพ่ือองค�การ โดยบุคคลจะอุทิศกําลังกายกําลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค�การอย�างเต็มท่ี โดยความรู)สึกนี้จะแตกต�างจากความผูกพันต�อองค�การ อันเนื่องมาจากความเป.นสมาชิกขององค�การโดยปกติ ตรงท่ีพฤติกรรมของผู)ปฏิบัติงานมีความยึดม่ันผูกพันต�อองค�การอย�างแท)จริง มุ�งเน)นความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปSาหมายขององค�การอนันต�ชัย คงจันทร� (2529, หน)า 34-41) ได)เสนอแนวคิดในการศึกษาเรื่องความผูกพันต�อองค�การออกเป.น 3 กลุ�ม คือ1 แนวคิดด)านทัศนคติต�อองค�การ เป.นแนวคิดท่ีได)รับความสนใจมากกว�าแนวคิดอ่ืนๆ ในกลุ�มนี้ซ่ึงมองว�าความผูกพันต�อองค�การเป.นความรู)สึกของบุคคลว�าตนเองเป.นส�วนหนึ่งขององค�การ และได)ให)ความหมายของความผูกพันตอองค�การไว)ว�า1.1 ความเชื่อม่ันและยอมรับเปSาหมายและค�านิยมขององค�การ1.2 ความเต็มอกเต็มใจท่ีจะใช)ความพยายามอย�างเต็มท่ีท่ีจะทํางานเพ่ือองค�การ1.3 ความปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะรักษาสมาชิกภาพขององค�การ2 แนวคิดด)านพฤติกรรม แนวคิดนี้มองว�าความผูกพันต�อองค�การอยู�ในรูปของความสมํ่าเสมอของพฤติกรรม คือ เม่ือคนมีความผูกพันต�อองค�การจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมอย�างต�อเนื่องไม�คิดโยกย)ายไปทํางานท่ีอ่ืน พยายามรักษาสมาชิกภาพไว) เนื่องจากได)เปรียบเทียบผลได)ผลเสียท่ีเกิดข้ึนหากละท้ิงองค�การไป



133 แนวคิดทางด)านท่ีเก่ียวกับความถูกต)องหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดนี้มองว�าความผูกพันต�อองค�การเป.นความจงรักภักดีและความเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให)กับองค�การ ซ่ึงเป.นผลมาจากบรรทัดฐานขององค�การและสังคม คือ เม่ือบุคคลเข)ามาอยู�ในองค�การแล)วต)องมีความผูกพันต�อองค�การเพราะนั่นคือความถูกต)องและเหมาะสม ความผูกพันต�อองค�การนั้นเป.นหน)าท่ีหรือพันธะท่ีบุคคลต)องมีต�อองค�การสรุปแนวคิดความผูกพันต�อองค�การมี 2 แนวคิดใหญ�ๆ (อนันต�ชัย คงจันทร�, 2529, หน)า 34-41) คือ 1 แนวคิดด)านจิตใจ คือ การท่ีบุคคลอยู�กับองค�การใดองค�การหนึ่ง ต)องการให)องค�การท่ีตนอยู�ประสบผลสําเร็จตามเปSาหมายขององค�การ และรู)สึกว�าตนเป.น ส�วนหนึ่งขององค�การ2 แนวคิดทางด)านผลประโยชน�ท่ีตนจะได)รับจากองค�การ คือ คนใด คนหนึ่งในองค�การต)องได)รับผลตอบแทนจากองค�การหรือถ)าออกจากการเป.นสมาชิกขององค�การ เขาต)องสูญเสียผลประโยชน�ท่ีพึงจะได)ไปจากการศึกษาความหมายและแนวคิดของความผูกพันต�อองค�การ จะเห็นว�ามีองค�ประกอบท่ีสําคัญของความผูกพันต�อองค�การ (อนันต�ชัย คงจันทร�, 2529, หน)า 34-41) มีดังต�อไปนี้1 ความเชื่อม่ันอย�างแรงกล)า และการยอมรับเปSาหมายค�านิยม หมายถึง การท่ีสมาชิกในองค�การมีความรู)สึกเป.นอันหนึ่งเดียวกับองค�การ มีค�านิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในองค�การและมีความรู)สึกเป.นเจ)าขององค�การ เป.นต)น2 ความปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะดํารงไว)ซึ่งความเป.นสมาชิกภาพขององค�การ หมายถึง การท่ีสมาชิกในองค�การมีความรู)สึกปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะดํารงไว)ซึ่งความเป.นสมาชิกภาพขององค�การเพ่ือให)เปSาหมายขององค�การบรรลุความสําเร็จ ไม�โยกย)าย เปลี่ยนงาน หรือ ลาออกจากองค�การ เพราะรู)สึกว�าตนเป.นส�วนหนึ่งขององค�การ มีความม่ันคงท่ีจะอยู�กับองค�การต�อไป3 ความเต็มใจท่ีจะทุ�มเทความพยายามอย�างมากเพ่ือประโยชน�ขององค�การ หมายถึง การท่ีสมาชิกในองค�การยอมอุทิศกําลังกายและกําลังใจ เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค�การอย�างเต็มท่ีโดยมุ�งท่ีเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือให)บรรลุเปSาหมายขององค�การ เป.นต)น1.3 ความสําคัญและป,จจัยท่ีมีผลเก่ียวกับความผูกพันต$อองค%กรบูชานัน (Buchanan, 1974, p. 533) กล�าวว�าความผูกพันต�อองค�การเป.นทัศนคติท่ีสําคัญอย�างยิ่งเพราะเป.นตัวเชื่อมระหว�างจินตนาการของมนุษย�กับจุดมุ�งหมายขององค�การทําให)สมาชิกมีความรู)สึกเป.นเจ)าขององค�การ และเป.นส�วนในการเสริมสร)างสุขภาพและความเป.นอยู�ท่ีดีขององค�การรวม ท้ั งช� ว ยลดการควบ คุมจากภายนอก อีกด) วย  ความผูก พันต� อองค� การ มีความสํ า คัญดังนี้



141 ความผูกพันต�อองค�การสามารถทํานายอัตราการเข)า-ออกจากงานของสมาชิกในองค�การได)ดีแนวคิดนี้มีลักษณะครอบคลุมมากกว�าความพึงพอใจในงาน เพราะสามารถสะท)อนถึงผลโดยท่ัวไปท่ีบุคคลสนองตอบต�อองค�การโดยส�วนรวม ขณะท่ีความพึงพอใจสะท)อนถึงการสนองตอบของบุคคลต�องานหรือ แง�ใดแง�หนึ่งของงานเท�านั้น2 ความผูกพันในองค�การเป.นแรงผลักดัน ให)ผู)ปฏิบัติงานในองค�การให)ทํางานได)ดีกว�าผู)ท่ีไม�มีความผูกพันต�อองค�การ อันเนื่องมาจากการท่ีสมาชิกมีส�วนร�วมใน การเป.นเจ)าขององค�การและมีส�วนเสริมสร)างประสิทธิภาพขององค�การ3 ความผูกพันเป.นตัวเชื่อมระหว�างจินตนาการกับเปSาหมายของสมาชิกในองค�กร4 ช�วยลดการควบคุมจากภายนอกซ่ึงเป.นผลมาจากการท่ีสมาชิกมีความผูกพันต�อองค�การ5 ความผูกพันในองค�การเป.นตัวบ�งชี้ถึงประสิทธิภาพขององค�การสเตียร�ส (Steers, 1977, pp. 46-56) กล�าวว�าความผูกพันต�อองค�การนั้นสามารถใช)ทํานายอัตราการเข)า-ออกจากงานของสมาชิกองค�การ อีกท้ังยังเป.นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค�การด)วยบารอน และกรีนเบอร�ก (Baron & Greenberg, 1990, p. 165) กล�าวว�าความผูกพันต�อองค�การมีผลกระทบต�อพฤติกรรมการทํางานของบุคคล ดังนี้1 ถ)าบุคคลมีความผูกพันต�อองค�การในระดับสูง ระดับการขาดงานหรือเปลี่ยนงานจะมีน)อย 2 ถ)าบุคคลมีความผูกพันต�อองค�การในระดับสูง บุคคลจะไม�พยายามหาโอกาสเปลี่ยนงานใหม� 3  ถ)าบุคคลมีความผูกพันต�อองค�การในระดับสูง จะพยายามต้ังใจทํางาน อุทิศกําลังกายและสติป�ญญาแก�องค�การอย�างเต็มท่ี3  ความผูกพันต�อองค�การในระดับสูงมักมีผลมาจากความพอใจใน การทํางานในระดับสูงแองเกิล และเพอร�รี (Angle & Perry, 1981, pp. 1-14) กล�าวว�าหากสมาชิกในองค�การไม�มีความผูกพันต�อองค�การแล)ว จะก�อให)เกิดพฤติกรรมท่ีเป.นป�ญหาสําคัญ ดังนี้1 ป�ญหาการลาออกจากงานมีความสัมพันธ�สูงสุดกับความผูกพันต�อองค�การของสมาชิก 2 ป�ญหาการขาดงาน พบว�า คนท่ีมีความผูกพันสูงจะมีแรงจูงใจท่ีอยากมาทํางานมากกว�าคนท่ีมีความผูกพันต�างหรือไม�มีเลย3 ป�ญหาการมาทํางานสาย พบว�า สมาชิกท่ีมีความผูกพันสูงจะมาทํางานตรงต�อเวลามากกว�า บารอน และกรีนเบอร�ก (Baron & Greenberg, 1990,p.193) ได)กล�าวถึงความสําคัญว�า



151 ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต�อองค�การมีความสัมพันธ�กับอัตราการขาดงานและอัตราการลาออกของพนักงาน กล�าวคือ พนักงานท่ีมีความผูกพันต�อองค�การในระดับสูงมักจะปฏิบัติงานอยู�ในองค�การนานกว�าพนักงานท่ีมีความผูกพันต�อองค�การในระดับตํ่า2 ความผูกพันต�อองค�การมีความสัมพันธ�กับความต้ังใจ และเสียสละแรงกายแรงใจเพ่ือกิจการขององค�การ กล�าวคือ พนักงานท่ีมีความสัมพันธ�ในระดับสูง จะทุ�มเท ความพยายามอย�างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานและยินดีท่ีจะให)การช�วยเหลือกิจกรรมต�างๆ ท่ีนอกเหนือจากงานประจํา ส�วนพนักงานท่ีมีความผูกพันต�อองค�การในระดับตํ่ามักจะให) ความช�วยเหลือเพียงเล็กน)อยหรือปฏิเสธท่ีจะให)การช�วยเหลือ3 ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต�อองค�การ สามารถส�งผลต�อชีวิตส�วนตัวของพนักงาน จากการสํารวจทัศนคติในการทํางานของพนักงานโดยท่ัวไป พบว�า พนักงานท่ีมีความผูกพันต�อองค�การสูงมักมีความสนุกกับการทํางาน มีความสําเร็จในการทํางานและมีชีวิตส�วนตัวท่ีมีความสุขภรณี (กีร�ติบุตร) มหานนท� (2529, หน)า 97) กล�าวว�า ความผูกพันต�อองค�การจะนําไปสู�ความสัมพันธ�กับความมีประสิทธิภาพขององค�การ คือ1 พนักงานท่ีมีความรู)สึกผูกพันอย�างแท)จริงต�อเปSาหมายและค�านิยมขององค�การ มีเเนวโน)มท่ีจะมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค�การอยู�ในระดับสูง2 พนักงานซ่ึงมีความรู)สึกผูกพันอย�างสูง มีความปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะคงอยู�กับองค�การต�อไป เพ่ือทํางานขององค�การให)บรรลุเปSาหมายซ่ึงตนเองเลื่อมใสศรัทธา3 โดยเหตุท่ีบุคคลมีความผูกพันต�อองค�การและเลื่อมใสศรัทธาในเปSาหมายขององค�การบุคคลซ่ึงมีความผูกพันดังกล�าว มักมีความผูกพันอย�างมากต�องานเพราะเห็นว�างาน คือ หนทางซ่ึงตนจะสามารถทําประโยชน�กับองค�การให)บรรลุเปSาหมายได)สําเร็จจากความหมายของคําว�าความรู)สึกผูกพัน นั่นเองเราอาจจะคาดหวังได)ว�าบุคคลซ่ึงมีความรู)สึกผูกพันต�อองค�การสูงจะเต็มใจท่ีจะใช)ความพยายามมากพอสมควรใน การทํางานให)กับองค�การ ซ่ึงในหลายกรณีความพยายามมีผลทําให)การปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเหนือคนอ่ืนอนันต�ชัย คงจันทร� (2529) กล�าวว�าผลของความผูกพันต�อองค�การท่ีมีต�อพฤติกรรม มีดังต�อไปนี1้ การขาดงาน คนท่ีมีความผูกพันต�อองค�การสูงจะมีแรงจูงใจท่ีจะมาทํางานมากกว�าคนท่ีมีความผูกพันตํ่า2 ความตรงต�อเวลาในการทํางาน พบว�า ความผูกพันต�อองค�การนั้น มีความสัมพันธ�กับความตรงต�อเวลาด)วยการเปลี่ยนงาน เชื่อว�าความผูกพันต�อองค�การจะมีความสัมพันธ�สูงสุดต�อการเปลี่ยนงานของพนักงาน ความสัมพันธ�กับองค�การมีความสัมพันธ�กับความปรารถนา ท่ีจะอยู�ทํางานกับองค�การต�อไป และมีความสัมพันธ�ในทางกลับกันกับความต้ังใจในการหางานอ่ืน



16ศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ และคณะ (2545, หน)า 77) ได)สรุปความสําคัญของความผูกพันต�อองค�การได) ดังนี้1 ความผูกพันต�อองค�การทําให)บุคคลยอมรับเปSาหมายและค�านิยม ขององค�การพร)อมเข)ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค�การเสมอ2 ความผูกพันต�อองค�การทําให)บุคคลมีความต้ังใจท่ีจะทํางาน ให)สําเร็จตามเปSาหมายวัตถุประสงค�ขององค�การ พร)อมอุทิศกายและสติป�ญญาแก�องค�การอย�างเต็มท่ี3 ความผูกพันต�อองค�การทําให)บุคคลมีความเลื่อมใสศรัทธา และปรารถนาจะทํางานให)เกิดประโยชน�ต�อองค�การตลอดไป4 ความผูกพันต�อองค�การมีผลทําให) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน5 ความผูกพันต�อองค�การมีผลต�อการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค�การ6 ความผูกพันต�อองค�การมีข)อดีกว�าความพึงพอใจในงาน ในด)านของผลประโยชน�ส�วนรวมขององค�การท้ังในระยะสั้นและระยะยาวจากความสําคัญของความผูกพันต�อองค�การท่ีได)กล�าวมาแล)วในข)างต)น สามารถสรุปความสําคัญได)ว�าความผูกพันต�อองค�การ ทําให)สมาชิกขององค�การเกิดความรู)สึกว�าตนเองนั้นเป.นเจ)าขององค�การยอมรับเปSาหมายและค�านิยมขององค�การ ทําให)เกิดความต้ังใจท่ีจะทํางานให)เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเปSาหมายท่ีองค�การต้ังไว) พร)อมท้ังยอมอุทิศกําลังกายและ กําลังใจให)แก�องค�การอย�างเต็มท่ีสมาชิกมีความพอใจ ไม�ขาดงานและไม�อยากท่ีจะเปลี่ยนงานใหม�เชลดอน (Sheldon, 1971) กล�าวว�าองค�ประกอบท่ีสัมพันธ�กับความผูกพันต�อองค�การจะเก่ียวข)องกับระยะเวลาในการทํางานในองค�การ อายุ เพศ ระดับตําแหน�ง รวมถึงป�จจัยท่ีเป.นประสบการณ�ของผู)ท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้1 ระยะเวลาท่ีใช)ในการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพ2 ความผูกพันกับเพ่ือนร�วมงานซ่ึงมีส�วนผลักดันให)เกิดค�านิยมต�อาชีพ3 การพัฒนาประสบการณ�และความสนใจในอาชีพฮรีบิเนียค และอลัตโต) (Hrebiniak & Alutto, 1972, p. 555) กล�าวว�าป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อความผูกพันต�อองค�การประกอบด)วย1 ความตึงเครียดในบทบาท (Role Tension)2 ระยะเวลาในการทํางานในหน�วยงาน3 ความไม�ก)าวหน)าในหน)าท่ีการงานและทําวิจัยพบว�าป�จจัยลักษณะส�วนบุคคล ได)แก� เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพของบิดา ความต้ังใจท่ีจะศึกษาต�ออย�างเป.นทางการ เป.นป�จจัยท่ีมีผลต�อความผูกพันต�อองค�การ



17สเตียร�ส (Steers, 1977, pp. 46-56) ได)สรุปผลการวิเคราะห�ท้ังของตนเองในปx 1976 และของบูชานันในปx 1974 พบว�า มีป�จจัย 3 ประการท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําไปสู�ความรู)สึกผูกพันต�อองค�การซ่ึงประกอบไปด)วย1 ลักษณะส�วนนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตัวแปรต�างๆ ท่ีระบุถึงคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ เช�น เพศ อายุ ระดับการศึกษา2 ลักษณะงาน (Job Characteristics) หมายถึง สภาพงานท่ีแต�ละบุคคลรับผิดชอบหรือปฏิบัติอยู�ว�ามีลักษณะเป.นอย�างไรซ่ึงประกอบด)วย ความมีอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน การรับทราบผลย)อนกลับของงาน ความประจักษ�ในงาน งานท่ีท)าทาย งานท่ีมีโอกาสปฎิสัมพันธ�กับผู)อ่ืน 3 ประสบการณ�ในการทํางาน (Work Experience Characteristics) หมายถึง ความรู)สึกของผู)ปฏิบัติงานแต�ละคนว�ามีความรับรู)ต�อการทํางานในองค�การท่ีผ�านมาอย�างไร โดยกําหนดไว) คือทัศนคติของกลุ�มต�อองค�การ ความคาดหวังท่ีจะได)รับการตอบสนองจากองค�การ ความรู)สึกว�าตนเองมีความสําคัญต�อองค�การ และความรู)สึกว�าองค�การเป.นท่ีพ่ึงพิงได)ป�จจัยท่ีกล�าวข)างต)นนี้มีความสันพันธ�ซ่ึงกันและกัน และมีอิทธิพล ต�อความผูกพันต�อองค�การขณะเดียวกันความผูกพันต�อองค�การ ก็มีผลกระทบหรือมีอิทธิพล ต�อความปรารถนาท่ีจะอยู�ในองค�การความเอาใจใส�ต�องานเพ่ิมข้ึน การคงรักษาพนักงานไว)ได) ความผูกพันต�องาน และการเพ่ิมความพยายามในการปฏิบัติงาน



18แผนภาพท่ี 1 แบบจําลองของสเตียร%สเก่ียวกับแหล$งท่ีมาของความผูกพันต$อองค%การและผลของความรู�สึกผูกพันต$อองค%การท่ีมา : Steer (1977, p. 47)เมาว�เดย� และคณะ (Mowday el. al., 1982, p.28-43) ได)กล�าวว�าป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความผูกพันต�อองค�การมีอยู� 4 ป�จจัย ซ่ึงแต�ละป�จจัยต�างก็มีความสัมพันธ�กัน ดังนี้1 คุณลักษณะ ส�วนบุคคลได)แก� อายุ การศึกษา เพศ บุคลิกลักษณะ2 ลักษณะบทบาท (Role-related Characteristic) ได)แก� ความขัดแย)งในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ความท)าทายในงาน3 โครงสร)างขององค�การ (Structural Characteristic) ได)แก� ขนาดขององค�การ การรวมอํานาจการกระจายอํานาจ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ความเป.นทางกา4 ประสบการณ�ในการทํางาน ได)แก� ความสัมพันธภาพในองค�การ รูปแบบการบริหารของผู)บริหาร



19แผนภาพท่ี 2 ป,จจัยท่ีมีผลต$อความผูกพันต$อองค%การท่ีมา : Mowday el. al. (1982, p. 30)อนันต�ชัย คงจันทร� (2529) กล�าวว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความผูกพันต�อองค�การมี 4 ประเภทใหญ�ๆ คือ1. คุณลักษณะส�วนบุคคล เช�น อายุ สถานภาพในการทํางาน ระดับการศึกษา เพศ บุคลิกภาพ2. คุณลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน เช�น ขอบเขตของงาน ความท)าทายของงาน ความเข)าใจในบทบทหน)าท่ีในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน และความพึงพอใจในการได)รับเลื่อนข้ัน3. คุณลักษณะท่ีเก่ียวกับองค�การ เช�น การกระจายอํานาจในองค�การ ความสําคัญของหน)าท่ีการงานของตนต�อองค�การ หรือเพ่ือนร�วมงาน ความชัดเจนของกฎระเบียบ ความเป.นเจ)าของกิจการและการท่ีสมาชิกมีส�วนรวมในการตัดสินใจในการบริหารขององค�การ4. ประสบการณ�จากการทํางาน เช�น ความรู)สึกไว)เนื้อเชื่อใจของสมาชิกท่ีมีต�อองค�การทัศนคติของเพ่ือนร�วมงาน ความรู)สึกว�าได)รับค�าตอบแทนด)วยความยุติธรรม เป.นต)นออสคาร� (Oscar, 1966, pp. 488-503 อ)างถึงใน นันทนา ประกอบกิจ, 2538, หน)า 51)กล�าวว�าความคาดหวังท่ีจะมีโอกาสก)าวหน)าและประสบผลสําเร็จในการงาน ก็มี ผลต�อความผูกพันต�อองค�การเช�นกัน ดังนั้น การสร)างความรู)สึกให)ผู)ปฏิบัติงานเห็นว�าเขามีโอกาสก)าวหน)าและประสบความสําเร็จในงานจะเป.นป�จจัยสําคัญท่ีจะเพ่ิมความรู)สึกผูกพันต�อองค�การศุภวุฒิ กาฬสุวรรณ และคณะ (2545, หน)า 77) กล�าววา ป�จจัยท่ีเพ่ิมระดับความผูกพันต�อองค�การและป�จจัยท่ีลดระดับความผูกพันต�อองค�การ มีดังต�อไปนี้1. ป�จจัยท่ีเพ่ิมระดับความผูกพันต�อองค�การ1.1 แนวโน)มแรงจูงใจงานเฉพาะด)าน1.2 ความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงาน



201.3 ความมีอิสระต�อการการปฏิบัติงานออยู�ในระดับ1.4 ความพอใจในระดับการทํางานของตน1.5 ความมีอาวุโสหรือมีตําแหน�งงานม่ันคงถาวร1.6 การควบคุมงานท่ีมีระดับคุณภาพสูง1.7 การประเมินผลงานท่ีมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม2 ป�จจัยท่ีมักลดความผูกพันต�อองค�การให)น)อยลง2.1 บทบาทในงานท่ีรับผิดชอบคลุมเครือไม�ชัดเจน2.2 บรรยากาศในการทํางานเคร�งเครียด2.3 โอกาสหางานใหม�ท่ีอ่ืนมีมาก2.4 มีความเชื่อม่ันว�าบริษัท ไม�ใส�ใจในลูกจ)างของตน2.5 ควบคุมงาน/หัวหน)างานใช)วิธีทําโทษคนงานสรุปได)ว�ามีป�จจัยพ้ืนฐานท่ีทําให)คนในองค�การเกิดความผูกพันต�อองค�การมีป�จจัยท่ีสําคัญหลายประการสรุปได) ดังนี้1 ป�จจัยลักษณะส�วนบุคคล ได)แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการปฏิบัติงานสถานภาพการสมรส ตําแหน�ง เป.นต)น2 ป�จจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ได)แก� ความมีอิสระในการหางาน ความประจักษ�ในงานการรับทราบผลย)อนกลับของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธ�กับผู)อ่ืน โอกาสก)าวหน)าในการทํางาน เป.นต)น 3 ป�จจัยเก่ียวกับประสบการณ�ในการทํางาน เช�น ทัศนคติของกลุ�มต�อองค�การ ความคาคหวังทีจะได)รับการตอบสนองจากองค�การ ความรู)สึกว�าตนเองมีความสําคัญต�อองค�การ ความรู)สึกว�าองค�การเป.นท่ีพึงพิงได) เป.นต)น1.4 แนวทางการเสริมสร�างและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความผูกพันต$อองค%การบารอน และกรีนเบอร�ก (Baron & Greenberg, 1990, pp. 193-196) ได)ให)คําแนะนําในการเสริมสร)างความผูกพันต�อองค�การของพนักงานท่ีมีต�อองค�การไว) ดังนี้1 ผู)บริหารขององค�การควรมอบหมายให)พนักงานรับผิดชอบงานในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะจะทําให)มีโอกาสควบคุมงานของตนเองมากข้ึน และได)รับการยอมรับว�าเขาเป.นส�วนสําคัญท่ีจะทําให)งานประสบผลสําเร็จ2 ผู)บริหารขององค�การควรปรับปรุงระบบการจ�ายค�าตอบแทนให)กับพนักงาน โดยใช)หลักการแบ�งผลประโยชน�ร�วมกัน ระหว�างองค�การและพนักงานอย�างเหมาะสม



21  3 ผู)บริหารขององค�การควรสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีจะเข)ามาทํางานในองค�การโดยพิจารณาถึงการมีทัศนคติท่ีสอดคล)องกับองค�การ เดสส�เลอร� (Dessler, 1997, pp. 693-694) ได)ให)ข)อคิดเก่ียวกับ การเสริมสร)างความผูกพันต�อองค�การไว) ดังนี้                               1 ผู)บริหารขององค�การต)องตระหนักไว)เสมอว�า พนักงานเป.นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดขององค�การดังนั้นผู)บริหารควรไว)วางใจ ให)เกียรติ และให)พนักงานมี ส�วนร�วมในการตัดสินใจในการปฏิบั ติงานกับให) กําลังใจในความก)าวหน)าเละประสบผลสําเร็จอย�างเต็มความสามารถของเขา                               2 ผู)บริหารขององค�การควรปฏิบัติต�อพนักงานทุกคนอย�างสมํ่าเสมอ รับฟ�งข)อร)องทุกข�ของพนักงาน มีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเป.นระยะๆ และมีการแจ)งให)พนักงานทราบถึงผลการสํารวจนั้น นอกจากนี้ผู)บริหารควรหาโอกาสแจ)งข�าวสารข)อมูลท่ัวไปเก่ียวกับองค�การให)พนักงานได)ทราบกับการจัดให)มีระบบสื่อสารแบบสองทางในองค�การ                              3 การเสริมสร)างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต�อองค�การ ควรเริ่มต้ังแต�การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน โดยการกําหนดหลักเกณฑ�เรื่องการมีทัศนคติและค�านิยมท่ีสอดคล)องกับองค�การไว)เป.นป�จจัยหนึ่งในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ท้ังนี้องค�การจะต)องมี การระบุค�านิยมขององค�การไว)อย�างชัดเจน และถ�ายทอดให)พนักงานในองค�การทุกคนได)ทราบ                               4 ผู)บริหารขององค�การควรแสดงให)พนักงานทราบอย�างชัดเจนถึงโอกาสความก)าวหน)าในการทํางาน รวมท้ังมีการจัดระบบค�าตอบแทนอย�างเหมาะสม พนักงานรู)สึกว�ามีความเป.นธรรมและมีผลประโยชน�ร�วมกันระหว�างพนักงานกับองค�การ                              5 ผู)บริหารขององค�การควรจัดฝ�กอบรมให)พนักงานแต�ละหน�วยงานเข)าใจความต)องการของพนักงานในหน�วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร)างให)เกิดการประสานงานและความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างพนักงาน                              การปฏิบัติดังกล�าวจะทําให)เกิดบรรยากาศในการทํางาน ท่ีสร)าง ความม่ันใจให)พนักงานในอันท่ีจะใช)ความสามารถความรู)และความชํานาญของตนอย�างเต็มท่ี เพ่ือเขาจะได)รับการตอบสนองความต)องการของเขาในการทํางานให)กับองค�การ และช�วยเสริมสร)างความผูกพันของพนักงานท่ีมีต�อองค�การด)วยการทําให)พนักงานมีวัตถุประสงค�สอดคล)องกับองค�การ เสมือนหนึ่งเป.นเจ)าขององค�การ การท่ีองค�การมีพนักงานท่ีมีคุณภาพ มีความชํานาญงานหลายด)าน มีความคิดริเริ่มสร)างสรรค� และมีความผูกพันต�อองค�การจะเป.นการเสริมสร)างให)องค�การมีความได)เปรียบในเชิงแข�งขันมากข้ึนจากทฤษฎีดังกล�าวจะเห็นว�ารากฐานของความผูกพันต�อองค�การ เก่ียวข)องกับความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิกในองค�การ แต�ความผูกพันต�อองค�การจะมีความลึกซ้ึงกว�าความพึงพอใจดังท่ีได)กล�าวมาแล)ว นักวิชาการจึงได)นํามาใช)เป.นหลักในการศึกษาข)อเท็จจริงในระยะต�อมา 



221.5 เครื่องมือวัดความผูกพันต$อองค%กรการท่ีจะทราบว�าองค�การใดมีความผูกพันต�อองค�การนั้น ได)มีนักวิชาการได)สร)างเครื่องมือเพ่ือวัดความผูกพันต�อองค�การข้ึนมาหลายแบบ ดังนี้สุภาสินี วิเชียร (2544, หน)า 34) ระบุว�าแบบวัดความผูกพันต�อองค�การไว) 4 แบบดังนี้ 1 เครื่องมือวัดความผูกพันต�อองค�การท่ีพัฒนาข้ึนโดยเมาว�เดย� สเตียร� และพอตเตอร� ในปxค.ศ. 1974 ชื่อว�า OCQ (The Organizational Commitment Questionnaire) ประกอบด)วยคําถามมาตราส�วนแบบประเมินค�า 7 ระดับ ของลิเคิร�ท (Likert) เป.นแบบวัดความรู)สึกของสมาชิกในองค�การ3 ด)าน คือความเชื่อและการยอมรับในเปSาหมายและค�านิยมขององค�การ ความต)องการท่ีจะรักษาความเป.นสมาชิกของงค�การ และความทุ�มเทความพยายามอย�างมากท่ีจะปฎิบัติงาน เพ่ือองค�การเป.นเครื่องมือวัดความผูกพันต�อองค�การท่ีนิยมใช)กันมากท่ีสุด มีคําถามท้ังหมด 15 ข)อ คําถามท้ัง 15 ข)อนี้อยู�ในขอบข�ายของนิยามความผูกพันต�อองค�การ เครื่องมือนี้มีรายละเอียด ดังนี้1.1 ความเชื่อม่ันอย�างแรงกล)าและการยอมรับรับในเปSาหมายและค�านิยมขององค�การมีอยู� 6 ข)อ ได)แก� - ท�านมักพูดให)เพ่ือนๆ หรือผู)อ่ืนฟ�งเสมอว�าหน�วยงานของท�านดีเหมาะสมท่ีจะเข)าทํางานด)วย - ท�านพบว�าค�านิยมของท�านและค�านิยมขององค�การคล)ายคลึงกัน- ท�านภูมิใจท่ีจะบอกกับใครๆ ว�าท�านเป.นสมาชิกขององค�การแห�งนี้- องค�การแห�งนี้สร)างแรงบันดาลใจท่ีแท)จริงให)ท�านได)ดีท่ีสุดในวิธีการปฏิบัติงาน- ท�านรู)สึกว�าท�านคิดถูกท่ี เลือกทํางานในองค�การแห�งนี้- บ�อยครั้งท่ีท�านไม�เห็นด)วยกับนโยบายขององค�การในสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับบุคลากร1.2 ความปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะดํารงไว)ซึ่งความเป.นสมาชิกภาพขององค�การมีอยู� 6 ข)อได)แก� - ท�านมีความจงรักภักดีต�อองค�การนี้น)อยมาก- ท�านสามารถทํางานกับองค�การอ่ืนได)ดีเช�นเดียวกันหากชนิดของงานคล)ายคลึงกัน- การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน)อยในสภาพแวดล)อมในป�จจุบันของท�านก็เพียงพอท่ีจะเป.นเหตุให)ท�านออกจากองค�การนี้- ท�านคิดว�าท�านไม�ได)รับอะไรมากนักในการคงอยู�ในองค�การนี้ต�อไป- สําหรับตัวท�านแล)วองค�การนี้เป.นองค�การท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทํางานด)วย- การตัดสินใจทํางานในองค�การแห�งนี้เป.นการตัดสินใจท่ีผิดพลาด



231.3 ความเต็มใจท่ีจะทุ�มเทความพยายามอย�างมากในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน�ขององค�การมี 3 ข)อ - ท�านเต็มใจท่ีจะใช)ความพยายามอย�างเต็มท่ีให)องค�การนี้ประสบความสําเร็จ- ท�านยอมรับงานเกือบทุกชนิดท่ีได)รับมอบหมายเพ่ือคงความเป.นสมาชิกขององค�การ- ท�านทํางานโดยคํานึงถึงชื่อเสียงขององค�การเสมอ2 แบบวัดความผูกพันต�อองค�การของบูชานัน (Buchanan, 1974) เป.นแบบวัดความรู)สึกของบุคคลในองค�การใน 3 ด)าน คือ การแสดงตนต�อองค�การ การมี ความเก่ียวพันกับองค�การและความจงรักภักดีต�อองค�การแบบวัดนี้มีอยู� 23 ข)อ แบ�งเป.นการวัดในด)านการแสดงตน 6 ข)อ วัดด)านความเก่ียวพัน 6 ข)อ เเละวัดด)านความภักดี 11 ข)อ แบบวัดเป.นแบบมาตราส�วนแบบประเมินค�า 7 ระดับความเชื่อม่ันในการวัดในแต�ละด)าน ทุกด)านมีค�าเท�ากับ 0.86, 0.84 และ 0.92 ตามลําดับ แต�ละด)านมีความสัมพันธ�กับค�าสหสัมพันธ�ในแต�ละด)าน การแสดงตนกับด)านความเก่ียวพันเท�ากับ 0.65 ระหว�างการแสดงตนกับความภักดีเท�ากับ 0.74 การมีความเก่ียวพันกับความภักดีเท�ากับ 0.583 แบบวัดความผูกพันต�อองค�การของแฟรงคลิน เป.นแบบวัดความผูกพันต�อองค�การของบุคคลท่ีมีต�อองค�การใน 2 ด)าน คือ ความต้ังใจท่ีจะยึดถือปฏิบัติตามปทัสถานและกฎระเบียบขององค�การและด)านความต้ังใจท่ีจะอยู�กับองค�การต�อไป แบบวัดนี้มี 16 ข)อ ใช)วัด ด)านแรก 11 ข)อ และใช)วัดด)านหลัง5 ข)อ ลักษณะของการวัดเป.นแบบมาตราส�วนแบบประเมินค�า 5 ระดับความเชื่อม่ันของแบบวัดด)านแรกเท�ากับ 0.83 และด)านหลังเท�ากับ 0.634 แบบวัดความผูกพันต�อองค�การของคุกและคณะ (Cook et.al., 1981) เป.นแบบวัดความรู)สึกของบุคคลในองค�การใน 3 องค�ประกอบ คือ การแสดงตนต�อองค�การ การมีความเก่ียวพันกับองค�การและความจงรักภักดีต�อองค�การ แบบวัดนี้มี 9 ข)อ ใช)วัดองค�ประกอบละ 3 ข)อ เป.นแบบมาตราส�วนแบบประเมินค�า 7 ระดับแบบวัดนี้มีความเชื่อม่ันใน แต�ละด)านถึง 0.72, 0.87 และ 0.82 สําหรับเครื่องมือท่ีใช)วัดความผูกพันต�อองค�การในการวิจัยในครั้งนื้ใช)แบบ OCQ นํามาประยุกต�ให)เหมาะสมกับสภาพขององค�การท่ีผู)วิจัยทําการวิจัย รวมถึงความเหมาะสมกับสภาพของบุคลากรในองค�การด)วย2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน2.2.1 ความหมายของแรงจูงใจในการทํางานเอลลิส (Ellis, 1995, p. 220) ได)ให)ความหมายของการจูงใจว�าหมายถึงแรงขับ หรือพลังขับให)เกิดความพยายามท่ีจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพ่ือให)บรรลุเปSาหมายท่ีตั้งไว) เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529) ได)ให)ความหมายของความพึงพอใจในงาน (JobSatisfaction) ว�าหมายถึง ภาวะอารมณ�ทางบวกท่ีมีต�องานท่ีทํา ซ่ึงเป.นผลจากการรับรู)ในผลงานของ



24บุคคล หรือเป.นผลจากการประเมินประสบการณ�ในงาน และความสามารถสนองความต)องการของบุคคลในงานนั้นไพลิน ผ�องใส (2536, หน)า 206) อธิบายว�า การจูงใจ มีรากฐานมาจาก คําว�า Movere ในภาษาละติน หมายถึง การเคลื่อน การหมุน หรือการผลักดันจากภายใน อํานาจ การผลักดันจากภายในนี้เรียกว�า แรงจูงใจ แรงจูงใจ นี้เป.นส�วนหนึ่งของการสร)างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานพฤติกรรมต�างๆ ของมนุษย�เกิดจากแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ)นท่ีทําให)เกิด ความต)องการและเกิดการกระทําออกมาบุญม่ัน ธนาศุภวัฒน� (2537, หน)า 122) ได)ให)ความหมายของการจูงใจ ไว)ว�า แรงจูงใจ(Motive) เป.นแรงผลักดันจากภายในของแต�ละบุคคล ได)แก� แรงขับ (Drive) เช�น ความหิว ความกระหาย ความต)องการทางเพศ เป.นต)น อีกส�วนหนึ่งของแรงจูงใจได)แก� ความต)องการ (Need) เช�นความอยากรู)อยากเห็น ความสนใจ เป.นต)น ซ่ึงเป.นสิ่งท่ีเกิดข้ึนในร�างกาย แรงจูงใจ ทางสังคม (SocialMotive) เป.นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการเรียนรู)ในภายหลังซ่ึงเก่ียวข)องกับผู)อ่ืนหรือสังคม เช�น ความต)องการความรัก ความอบอุ�น การยอมรับชื่อเสียง เกียรติยศความก)าวหน)า ความสําเร็จในชีวิต ฐานะทางสังคมเป.นต)น จะเห็นได)ว�าแรงจูงใจทางสังคมนั้นจะเก่ียวข)องกับสิ่งแวดล)อมทางสังคม ได)แก� ตัวบุคคล กลุ�มบุคคล สถาบันต�างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค�านิยม ตลอดจนศาสนาและการเมืองมัลลิกา ต)นสอน (2544, หน)า 194) ได)ให)ความหมายของการจูงใจว�า หมายถึง ความยินดีและเต็มใจท่ีบุคคลจะทุ�มเทความพยายามเพ่ือให)การทํางานบรรลุเปSาหมาย บุคคลท่ีมีแรงจูงใจจะแสดงออกมาในการแสดงพฤติกรรมด)วยความกระตือรือร)นท่ีมีทิศทางท่ีเด�นชัดและไม�ย�อท)อเม่ือเผชิญอุปสรรคหรือป�ญหา ศิริพร โอฬารธรรมรัตน� (2546, หน)า 7) ได)ให)ความหมายของแรงจูงใจว�าหมายถึง ความพยายามใดๆ ท่ีเป.นแรงผลักดัน, กระตุ)น หรือ โน)มน)าว เพ่ือให)บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําตามทิศทางท่ีกําหนดไว) ด)วยความร�วมมือ อย�างยินดีและเต็มใจ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะนํามาซ่ึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพให)กับองค�กรเพ่ิมมากสรุปได)ว�า แรงจูงใจในการทํางาน คือ แรงท่ีผลักดันให)เกิดพฤติกรรมท่ีจะทํางานให)บรรลุตามเปSาหมายท่ีตั้งไว)2.2.2 ทฤษฎีความพึงพอใจในการทํางาน1 ทฤษฎีลําดับข้ันความต)องการของมาสโลว� (Maslow, 1970, pp. 121-122)มาสโลว�เป.นนักจิตวิทยาและนักมานุษยวิทยา โดยเขาได)นําประสบการณ�ท่ีได)จากการเป.นนักจิตวิทยาและเป.นผู)ให)คําปรึกษามาเป.นพ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย�ว�าจะมีความต)องการเป.นไปตามลําดับข้ัน 5 ข้ัน โดย มาสโลว� มีฐานแนวคิดหรือสมมติฐานแนวคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี 3 ประการ คือ



251. มนุษย�เป.นสัตว�สังคมท่ีมีความต)องการไม�มีท่ีสิ้นสุด มนุษย�จะมีความต)องการตลอดเวลาและมากข้ึนเรื่อยๆ สิ่งซ่ึงมนุษย�แต�ละคนจะต)องการข้ึนอยู�กับสิ่งท่ีเขา จะได)รับหรือมีอยู�แล)ว เม่ือความต)องการอย�างหนึ่งได)รับการตอบสนอง ความต)องการด)านอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนแทนท่ีกระบวนการอย�างนี้จะเกิดข้ึนต�อเนื่องกันไปไม�มีวันยุติ2. ความต)องการท่ีได)รับการตอบสนองแล)วจะไม�เป.นสิ่งจูงใจพฤติกรรมของมนุษย�อีก แต�ความต)องการท่ียังไม�ได)รับการตอบสนองจะเป.นสิ่งจูงใจต�อไป3. ความต)องการของมนุษย�สามารถจัดได)เป.นลําดับข้ัน เม่ือความต)องการในระดับตํ่าได)รับการตอบสนองอย�างเต็มท่ีแล)ว ความต)องการในระดับสูงข้ันถัดไปจะเกิดข้ึน และมนุษย�ก็จะแสวงหาสิ่งท่ีจะตอบสนองความต)องการเรื่อยๆ ไป มาสโลว�ได)สรุป ลักษณะของการจูงใจไว)ว�าการจูงใจจะเป.นไปตามลําดับของความต)องการอย�างมีระบบ ลําดับข้ันความต)องการของมนุษย�ตามทฤษฎี ของมาสโลว�มี 5ระดับ คือความต)องการทางด)านร�างกาย ด)านความปลอดภัย ด)านสังคม ด)านการได)รับการยอมรับในสังคม และด)านความสําเร็จในชีวิต โดยมีลักษณะเรียงลําดับ จากตํ่าไปหาสูงแผนภาพท่ี 3 ลําดับข้ันความต)องการของมาสโลว�ท่ีมา : มาสโลว� (Maslow, 1970, pp. 121-122)- ความต)องการทางร�างกาย (Physiological Needs) เป.น ความต)องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย� และเป.นสิ่งจําเป.นท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิต ความต)องการเหล�านี้ ได)แก� อาหาร อากาศ น้ําด่ืม ท่ีอยู�อาศัย เครื่องนุ�งห�ม ยารักษาโรค ความต)องการพักผ�อน และความต)องการทางเพศ- ความต)องการความปลอดภัย (Security Needs) เม่ือความต)องการทางร�างกายได)รับการตอบสนองแล)วความต)องการความปลอดภัยก็เข)ามามีบทบาทในพฤติกรรม ของมนุษย� มีความปรารถนาท่ีจะได)รับความคุ)มครองจากภยันตรายต�างๆ ท่ีมี ต�อร�างกาย เช�น อุบัติเหตุ อาชญากรรม ความปรารถนาท่ีจะอยู�ในสังคมท่ีเป.นระเบียบ และ ความคาดหมายได)ความต)องการ ความปลอดภัย ความต)องการความปลอดภัย หรือความม่ันคงในการทํางาน



26- ความต)องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) เม่ือ ความต)องการสองประการแรกได)รับการตอบสนองแล)ว ความต)องการท่ีอยู�ในระดับสูงกว�าก็จะเข)าครอบงําพฤติกรรมของคนนั้น ความต)องการทางสังคม หมายถึง ความต)องการท่ีจะเข)าร�วมและได)รับการยอมรับความเป.นมิตรภาพและความรักจากเพ่ือนร�วมงาน ความต)องการในข้ันนี้ของบุคคล เป.นความต)องการ ท่ีจะให)บุคคลหรือเพ่ือนร�วมงานยอมรับในความสําคัญของตน องค�การย�อมตอบสนองความต)องการของลูกจ)าง โดยการให)ลูกจ)างแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นท่ีได)รับการยอมรับ ควรจะมีการยกย�องชมเชย และให)ลูกจ)างมีส�วนในการแสดง ความคิดเห็นเพ่ือสร)างความรู)สึกเป.น ส�วนหนึ่งขององค�การ- ความต)องการท่ีจะได)รับการยกย�องในสังคม (Esteem or Egoistic Needs) ความต)องการอยากเด�นในสังคม รวมท้ังความเชื่อม่ันในตนเอง ความสําเร็จ ความรู)ความสามารถ การนับถือตนเองความเป.นอิสระและเสรีภาพ และรวมถึงความต)องการท่ีจะมีฐานะเด�นและเป.นท่ียอมรับของคนท้ังหลายการมีตําแหน�งสูงในองค�การ หรือการท่ีสามารถเข)าใกล)ชิดกับบุคคลสําคัญล)วนแล)วแต�ทําให)บานะของตนเด�นข้ึน- ความต)องการความสําเร็จ (Self-actualization Needs) เป.นความต)องการระดับสูงสุดท่ีอยากให)เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย�างตามความนึกคิดของตนเอง ซ่ึงถือว�าเป.นความสามารถในระดับท่ีมนุษย�พึงกระทําได)ทฤษฎีจูงใจของเฮอร%ซเบิร%กเฮอร�ซเบิร�ก (Frederick K. Herzberg, 1959) ได)ทําการศึกษาพบ ป�จจัยท่ีทําให)เกิดความรู)สึกพึงพอใจและไม�พึงพอใจในการทํางาน ดังนี้1. ป�จจัยจูงใจ เป.นป�จจัยภายในตัวบุคคลเป.นสิ่งท่ีอยู�ภายในความรู)สึกนึกคิดหรือจิตใจของแต�ละบุคคล ท่ีจะกระตุ)นให)ผู)ทํางานมีความรู)สึกในด)านท่ีดี มี ความพึงพอใจในการทํางาน เช�น ความสําเร็จก า ร ไ ด) รั บ ก า ร ย อ ม รั บ นั บ ถื อ  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น แ ล ะ ค ว า ม ก) า ว ห น) า ใ น ก า รทํางาน 2. ป�จจัยเก้ือหนุน เป.นป�จจัยภายนอก เช�น เงินเดือน ความเป.นไปได)ท่ีจะเจริญก)าวหน)าในงานความสัมพันธ�กับผู)ใต)บังคับบัญชา ความสัมพันธ�กับผู)บังคับบัญชา ความสัมพันธ�กับเพ่ือนร�วมงานสถานภาพ การนิเทศงาน นโยบายขององค�การ เง่ือนไขของงาน ชีวิตส�วนตัว ความม่ันคงในงาน และลักษณะของงาน



27แผนภาพท่ี 4 ทฤษฎีการจูงใจสองป,จจัยท่ีมา : เฮอร�ซเบิร�ก (Frederick K. Herzberg, 1959)ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอร%เฟอร% (Clayton P. Alderfer)แอลเดอร�เฟอร� (Alderfer, 1969, p. 258 อ)างถึงใน อังสนา สุวรรณรัตน�, 2550, หน)า 18) ได)เสนอทฤษฎี E.R.G (Existence-Relatedness-Growth Theory) โดยอาศัยพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว� และจากการศึกษาวิจัยและเชิงประจักษ�ของแอลเดอเฟอร� ได)แบ�ง ความต)องการของมนุษย�ออกเป.น 3 กลุ�ม ดังนี้1. ความต)องการมีชีวิต ได)แก� ความต)องการมีความเป.นอยู�ท่ีดี ท้ังทางร�างกายและทางวัตถุ ซ่ึงเป.นการรวมเอาความต)องการทางร�างกายและความต)องการ ความปลอดภัยอยู�ด)วยกันเม่ือเปรียบเทียบทฤษฎีของมาสโลว�2. ความต)องการความสัมพันธ� เป.นความต)องการมีความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลท่ีดี ความต)องการนี้เหมือนกับความต)องการทางสังคมตามทฤษฎีก�อน3. ความต)องการเจริญเติบโต เป.นความต)องการเติบโตและพัฒนาทางจิตใจอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงมีลักษณะอย�างเดียวกับความต)องการให)ตัวเองมีความสําคัญและ ความต)องการให)ความคิดของตัวเองเป.นจริงอันเป.นความต)องการข้ันท่ีสี่และข้ันท่ีห)าตามทฤษฎีของมาสโลว�ตามทฤษฎีของ ERG ระบุว�า ความต)องการอันใดอันหนึ่งหรือ ความต)องการท้ังสาม คือ ความต)องการมีชีวิต ความต)องการความสัมพันธ� และความต)องการเจริญเติบโต สามารถมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมของคนในเวลาใดก็ได)ตัวอย�างการปรับใช) ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร�เฟอร�เป.นทฤษฎีขยายทฤษฎีของมาสโลว� และเฮอร�สเบอร�ก โดยการศึกษาในเชิงประจักษ�เก่ียวกับการจัดกลุ�มต�างๆ ของความต)องการ ซ่ึงมีความแตกต�างกันเป.นลําดับข้ัน จากระดับตํ่าไปจนถึงระดับสูง ดังนี้1. ความต)องการในการอยู�รอด Existence Needs เป.นความต)องการ ท่ีจะมีชีวิตอยู�รอดซ่ึงเป.นความต)องการทางกายภาพของมนุษย� เช�น ความต)องการอาหาร เครื่องนุ�งห�ม ท่ีอยู�อาศัย ค�าจ)างสภาพทํางานท่ีดี ฯลฯ2. ความต)องการความสัมพันธ� Relatedness Needs เป.น ความต)องการท่ีจะมีความสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป.นความต)องการทางด)านสังคม เช�น ความต)องการมีเพ่ือน การมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับ



28ผู)บังคับบัญชาและผู)อ่ืน การได)รับการยกย�องจากสังคม เป.นต)น3. ความต)องการความเจริญก)าวหน)า Growth Needs เป.น ความต)องการภายในของบุคคลซ่ึงทําให)เขามีการพัฒนาตนเองให)บรรลุผลสําเร็จสูงสุดตามท่ีตนเองต)องการ เช�น ความต)องการได)รับการยกย�อง และความต)องการความสําเร็จในชีวิตทฤษฎีความคาดหมายของวรูม (Expectancy Theory) (Vroom, 1970, p. 99)ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) นับเป.นแนวความคิดทฤษฎีเชิงกระบวนการ(Process Theory) ท่ีมุ�งอธิบายแนวทางและวิธีการในการศึกษาความต)องการและแรงจูงใจ กล�าวคือแนวความคิดในกลุ�มนี้ ซ่ึงยังได)แก� ทฤษฎีความเป.นเสมอภาค (Equity Theory) ทฤษฎีการกําหนดเปSาหมาย (Goal Setting Theory) และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) เป.นแนวความคิดและทฤษฎีสําคัญท่ีช�วยให)ผู)ศึกษาเห็นถึงความสัมพันธ�ของแรงจูงใจและความต)องการรวมถึงผลงานได)อย�างชัดเจนมากข้ึน โดยทฤษฎีความคาดหวังนี้ มุ�งอธิบายพฤติกรรมของบุคคลว�า เป.นเรื่องของเปSาหมายของบุคคลและความคาดหวังในการบรรลุเปSาหมายและความคาดหวังในการท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให)บรรลุเปSาหมายทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู�ป�จจัยท่ีมีผลต�อการรับรู)แบ�งเป.น 2 ลักษณะใหญ�ๆ (สถิต วงศ�สวรรค�, 2525, หน)า 79-105)คือ 1. ลักษณะของผู)รับ แบ�งออกเป.น 2 ด)าน คือ- ด)านกายภาพ เช�น เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ซ่ึง มีอิทธิพลต�อการรับรู)ท่ีแตกต�างกันและยังต)องพิจารณาถึงอวัยวะรับสัมผัสต�างๆ ว�าปกติ หรือ ไม�อย�างไร การรับรู)จะมีคุณภาพดีข้ึนถ)าเราใช)อวัยวะรับสัมผัสหลายชนิดช�วยกัน เช�น ใช)ตาและหูรับสัมผัสต�างๆ ในเวลาเดียวกัน ทําให)เราสามารถแปลความหมายได)ถูกต)อง- ด)านจิตวิทยา ป�จจัยด)านจิตวิทยาของคนท่ีมีอิทธิพลต�อ การรับรู)มีหลายประเภท เช�นความจํา ความพร)อม สติป�ญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความต้ังใจ ทักษะ ค�านิยม วัฒนธรรมซ่ึงเป.นผลมาจากการเรียนรู)เดิม2. ลักษณะของสิ่งเร)า คุณสมบัติของสิ่งเร)าเป.นป�จจัยภายนอก ท่ีทําให)คนเราเกิดความสนใจท่ีจะรับรู)ของคนเราคลาดเคลื่อนไปจากความเป.นจริง ได)แก� ความใกล)ชิดของสิ่งเร)า ความต�อเนื่องกันของสิ่งเร)า กระบวนการเกิดการรับรู) ประกอบด)วย1. มีสิ่งเร)าท่ีจะรับรู) (Stimulus) เช�น รูป รส กลิ่น เสียง



292. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) เช�น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง และความรู)สึกสัมผัส3. ประสบการณ�เดิม หรือความรู)เดิมเก่ียวกับสิ่งเร)าท่ีได)สัมผัส4. การแปรความหมายจากสิ่งท่ีสัมผัสลําดับข้ันของกระบวนการรับรู)  การรับรู)จะเกิดข้ึนได)ต)องเป.นไปตามข้ันตอนของกระบวนการดังนี้ ข้ันท่ี 1 สิ่งเร)ามากระทบอวัยวะสัมผัสข้ันท่ี 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส�วนกลางท่ีสมองข้ันท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเป.นความรู) ความเข)าใจ โดยอาศัยประสบการณ�เดิมความรู)เดิม ความจํา เจตคติ ความต)องการ บุคลิกภาพ และเชาวน�ป�ญญาเนื่องจากการรับรู)คือ ความเข)าใจในเรื่องต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของแต�ละบุคคลอันเนื่องมาจากการแปลความหมายต�อสิ่งเร)าหรือสิ่งแวดล)อม โดยอาศัยประสบการณ�เดิมเป.นเครื่องช�วยดังนั้นการวัดการรับรู)จากการท่ีบุคคลแสดงออก อันได)แก� ความรู)สึก นึกคิด ตามความเข)าใจโดยใช)แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ� หรือแบบทดสอบเป.นเครื่องมือ2.3  บริบทพ้ืนท่ีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟVค ประเภทของวิทยาลัย อาชีวศึกษาสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ตั้งอยู$  เลขท่ี 222 หมู� 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ)านตํ๊า อําเภอเมืองจ.พะเยา 56000เนื้อท่ี ประมาณ 26 ไร� 1 งาน 67 ตารางวาผู�ก$อตั้ง โรงเรียนไชยพันธ�พงษ�เทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค) คือผู)รับใบอนุญาต/ผู)จัดการ คือ ดร.สุรเจต  ไชยพันธ�พงษ�ภายใต) พรบ.การจัดต้ังสถานศึกษาใบอนุญาตเลขท่ี 0003/2539อักษรย$อ C.techสีประจําวิทยาลัย สีเทา หมายถึง ความเป.นกลาง ความอ�อนโยน ความสุขมเยือกเย็นซ่ึงเป.นแนวในการอบรมนักศึกษาให)ใช)วิชาชีพด)วยความสุขุมรอบคอบและมีความอ�อนโยนอยู�เป.นนิจอันนําไปสู�ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ



30ตราสัญลักษณ%ปรัชญาวิทยาลัยมีความรู�   หมายถึง  การมุ�งเน)นให)นักศึกษามีความรู) พ้ืนฐานทางด)านวิชาการและวิชาชีพท้ังความรู)ท่ีได)จากประสบการณ�โดยตรงและความรู)ท่ีได)จากประสบการณ�ทางอ)อมเพ่ือนําความรู)ไปพัฒนาตนเอง ให)สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได)อย�างมีความสุขตลอดจนนําความรู)ไปช�วยเหลือชุมชนและสังคมได)คู$คุณธรรม  หมายถึง  การมุ�งพัฒนานักเรียนให)เป.นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค�าและมีคุณภาพต�อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ�ในจริยธรรมท่ีสําคัญอันเป.นหลักในการดํารงชีวิตให)สงบสุข ได)แก�ความกตัญ�ูกตเวที ความซ่ือสัตย�ความมีน้ําใจเป.นนักกีฬาและมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�เมตตากรุณาช�วยเหลือตามโอกาสนําอาชีพก�าวไกล  หมายถึง การมุ�งเน)นและส�งเสริมให)นักเรียนมีความรู)ตามสาขาของตน นําไปเป.นพ้ืนฐานในการศึกษาต�อ และเป.นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส�วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต�ใช)ให)มีความเจริญก)าวหน)าในอาชีพคําขวัญ เก$ง ดี มีสุข  หมายถึง วิทยาลัยมุ�งเน)นให)ผู)เรียนเป.นคนเก�งมีความรู) คู�คุณธรรม และอยู�  ร�วมกับสังคมอย�างมีความสุขอัตลักษณ%วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟVคเก�ง ดี มีอาชีพ : มุ�งเน)นพัฒนาผู)เรียนทุก ๆ ด)าน อาทิเช�น ด)านวิชาการ ด)านคุณธรรมจริยธรรม ด)านกิจกรรม ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถานศึกษา มีความรู) คู�คุณธรรม นําอาชีพก)าวไกล จึงส�งผลทําให)ผู)เรียน เป.นคนเก�ง คนดี และมีความสุข ท้ังทางด)านการเรียน ด)านสังคมและด)าน



31กิจกรรม และตรงตามวัตถุประสงค�ของสถานศึกษาปรัชญาของวิทยาลัย  :  มีความรู)   คู�คุณธรรม   นําอาชีพก)าวไกลมีความรู� : หมายถึง การมุ�งเน)นให)นักศึกษามีความรู)พ้ืนฐานทางด)านวิชาการ และวิชาชีพ ท้ังความรู)ท่ีได)จากประสบการณ�โดยตรงและความรู)ท่ีได)จากประสบการณ�ทางอ)อม เพ่ือนําความรู)ไปพัฒนาตนเอง ให)สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได)อย�างมีความสุขตลอดจนนําความรู)ไปช�วยเหลือชุมชนและสังคมได) คู$คุณธรรม : หมายถึง การมุ�งพัฒนานักเรียนให)เป.นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค�าและมีคุณภาพต�อ ชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ�ในจริยธรรมท่ีสําคัญอันเป.นหลักในการดํารงชีวิตให)สงบสุข ได)แก�ความกตัญ�ูกตเวที ความซ่ือสัตย�ความมีน้ําใจเป.นนักกีฬาและมีน้ําใจเอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�เมตตากรุณาช�วยเหลือตามโอกาสนําอาชีพก�าวไกล : หมายถึง การมุ�งเน)นและส�งเสริมให)นักเรียนมีความรู)ตามสาขาของตนนําไปเป.นพ้ืนฐาน ในการศึกษาต�อ และเป.นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส�วนตัวในการดํารงชีวิตของตนเอง และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต�ใช)ให)มีความเจริญก)าวหน)าในอาชีพวิสัยทัศน% พัฒนาวิทยาลัยให)เป.นศูนย�กลางการเรียนรู)ของผู)ใฝ�เรียนใฝ�รู) มีสื่อท่ีนําสมัย และพัฒนาผู)เรียนให)มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป.นท่ียอมรับของสังคม และอยู�สังคมอย�างมีความสุข และสามารถสร)างเครือข�าย เพ่ือร�วมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา เข)าสู�มาตรฐานทางการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม-  สาขาการบัญชี-  สาขาการตลาด-  สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ-  สาขาภาษาต�างประเทศ



322. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม-  สาขาไฟฟSากําลัง-  สาขาอิเล็กทรอนิกส�-  สาขายานยนต�ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)1. ประเภทวิชาชีพบริหารธุรกิจ-  สาขาการบัญชี-  สาขาการตลาด-  สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ-  สาขาท�องเท่ียว2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม-  สาขาไฟฟSากําลัง-  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�-  สาขาเทคนิคยานยนต�3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว-  สาขาการโรงแรมและบริการ-  สาขาสปาและความงาม4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ



332.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องสิริรัตน� ภาโนมัย (2544) ศึกษาความผูกพันต�อองค�การของบรรณรักษ�ห)องสมุดประชาชน ผลการศึกษาพบว�า บรรณรักษ�มีความผูกพันต�อองค�การในภาพรวมและ รายด)าน ได)แก� ด)านความต้ังใจและความพร)อมท่ีจะใช)ความพยายาม ความรู)ความสามารถท่ีมีอยู�เพ่ือองค�กร ด)านปรารถนาอย�างแรงกล)าท่ีจะคงความเป.นสมาชิกองค�กร และด)านความเชื่อ การยอมรับเปSาหมายและค�านิยมขององค�กรอยู�ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า อายุ และอายุงานท่ีต�างกัน มีความผูกพันต�อองค�การไม�แตกต�างกัน ส�วนลักษณะงาน และระดับการศึกษาท่ีต�างกัน มีความผูกพันต�อองค�การแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05พัชรี ป�ญญาเลิศศรัทธา (2548) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต�อองค�กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว�า บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพามีความผูกพันต�อองค�กรในภาพรวม และรายด)าน ได)แก� ด)านความศรัทธาเชื่อม่ันและการยอมรับในเปSาหมายขององค�การ ด)านความเต็มใจทุ�มเทความพยายามเพ่ือความสําเร็จองค�การ และด)านความจงรักภักดีและปรารถนาในสถานภาพความเป.นสมาชิกขององค�การอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานพบว�า สายงาน ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกัน มีความผูกพันต�อองค�กรไม�แตกต�างกัน ส�วนอายุราชการต�างกันมีความผูกพันต�อองค�กรแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05มลิวัลย� นันที (2548) ศึกษาการรับรู)บรรยากาศองค�การและความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต�อความผูกพันต�อองค�การ ของพนักงานบริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ณ ท�าอากาศยานกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว�า1 พนักงานท�าอากาศยานกรุงเทพท่ีเป.นกลุ�มตัวอย�างมีความผูกพันต�อองค�การในภาพรวม และรายด)าน ได)แก� ด)านความศรัทธาเชื่อม่ันและการยอมรับในเปSาหมายขององค�การ ด)านความเต็มใจทุ�มเทความพยายามเพ่ือความสําเร็จองค�การ และด)านความจงรักภักดีและปรารถนาในสถานภาพความเป.นสมาชิกขององค�การในระดับมาก2 พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหน�ง หน�วยงานท่ีสังกัด อายุงาน รายได) การรับรู)บรรยากาศองค�การในทางท่ีดี และความพึงพอใจในงานท่ีต�างกัน มีความผูกพันต�อองค�การแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05สนทยา เรือนป�ญโญ (2548) ศึกษาความพึงพอใจในงานและความผูกพันต�อองค�การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม� ผลการศึกษาพบว�า พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีความผูกพันต�อองค�กรในภาพรวม และรายด)าน ได)แก� ด)านความศรัทธา



34เชื่อม่ันและการยอมรับในเปSาหมายขององค�การ ด)านความเต็มใจทุ�มเทความพยายามเพ่ือความสําเร็จองค�การ และด)านความจงรักภักดีและปรารถนาในสถานภาพ ความเป.นสมาชิกขององค�การอยู�ในระดับปานกลาง ในการทดสอบสมมติฐาน พบว�า สายงานท่ีปฏิบัติงานต�างกันมีความผูกพันต�อองค�กรไม�แตกต�างกัน ส�วนสถานภาพ ระยะเวลาการทํางานมีความผูกพันต�อองค�กรแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05นุชฤดี รุ�ยใหม� (2549) ศึกษาการรับรู)คุณภาพชีวิตงานและความผูกพันองค�กร : กรณีพนักงานอัตราจ)าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว�า1 เจ)าหน)าท่ีและอาจารย�มีความรับรู)ในด)านการทุ�มเทต�องานในระดับสูง แต�ระดับความผูกพันองค�กรของอาจารย�กลับอยู�ในระดับปานกลาง ส�วนเจ)าหน)าท่ีอยู�ในระดับสูง2 เจ)าหน)าท่ีและอาจารย�มีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอยู�ในระดับสูง3 ค�าตอบแทนและคุณภาพชีวิตของอาจารย�ไม�มีความสัมพันธ�ความผูกพันต�อมหาวิทยาลัยในขณะท่ีค�าตอบแทนและคุณภาพชีวิตของเจ)าหน)าท่ีมีความสัมพันธ�ความผูกพันต�อมหาวิทยาลัย4 ระยะเวลาการทํางานของอาจารย�กับความผูกพันองค�กรโดยรวมแล)ว มีความแตกต�างกันอริยพร กาญจนวัฒน� (2549) ศึกษาความผูกพันต�อองค�การของครูโรงเรียนเซนต�หลุยส� ผลการศึกษาพบว�า1 ความผูกพันต�อองค�การของครูโรงเรียนเซนต�หลุยส�โดยรวมอยู�ในระดับมากและรายด)านอยู�ในระดับมากทุกด)าน โดยเรียงตามอันดับดังนี้ ด)านการแสดงตน ด)านการมี ความเก่ียวพัน และด)านความภักดี ส�วนความผูกพันต�อองค�การของครูโรงเรียนเซนต�หลุยส� 2 ครูโรงเรียนเซนต�หลุยส�ท่ีมีเพศ ประสบการณ�การทํางาน วุฒิการศึกษา ประเภทของงานท่ีปฏิบัติแตกต�างกัน มีความผูกพันต�อองค�การโดยรวมและรายด)านซ่ึงประกอบด)วย 3 ด)าน ได)แก� ด)านการแสดงตน ด)านการมีความเก่ียวพัน และด)านความภักดี แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สุพาณี ไทยเจริญ (2550) ศึกษาความผูกพันต�อองค�การ กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ําการประปานครหลวง ผลการศึกษาพบว�า พนักงานมีความผูกพันต�อองค�การอยู�ในระดับมาก โดยระดับความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีได)รับ ระดับความพึงพอใจในการบริหารงานของผู)บริหาร ระยะเวลาการทํางานรายได)ในแต�ละเดือน และระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ�ระหว�างเพ่ือนร�วมงานท่ีแตกต�างกัน มีผลต�อความผูกพันต�อองค�การไม�ต�างกัน ส�วนระดับการศึกษาท่ีต�างกัน มีผลต�อความผูกพันต�อองค�การแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05ภัสนิชา คล)ายสมาน (2551) ศึกษาป�จจัยท่ีเก่ียวข)องกับความพึงพอใจ ในงาน ความผูกพันต�อองค�กร และทัศนคติของพนักงานการไฟฟSาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว�าพนักงานของการไฟฟSาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทยมีความผูกพันต�อองค�กรในภาพรวม และรายด)าน ได)แก�



35  ด)านความศรัทธาเชื่อม่ันและการยอมรับในเปSาหมายขององค�การ ด)านความเต็มใจทุ�มเทความพยายามเพ่ือความสําเร็จองค�การ และด)านความจงรักภักดีและปรารถนาในสถานภาพความเป.นสมาชิกขององค�การอยู�ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา โอกาสความก)าวหน)า และลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีต�างกัน ส�งผลให)ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันและทัศนคติต�อองค�กรต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 วรรณิดา สารีคํา (2551) ศึกษาความผูกพันต�อองค�การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ผลการศึกษาพบว�า บุคลากรมี ความผูกพันต�อองค�การ ในภาพรวม และรายด)าน ได)แก� ด)านความเป.นอันหนึ่งอันเดียวกับองค�การ ด)านการมีส�วนร�วมทุ�มเทการทํางานในองค�การ และด)านความจงรักภักดีต�อองค�การ อยู�ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว�า บุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และรายได)ต�างกันมี ความคิดเห็นด)วยเก่ียวกับความผูกพันต�อองค�การไม�แตกต�างกัน ส�วนบุคลากรท่ีมีประสบการณ� การทํางาน และตําแหน�งงาน ต�างกัน มีความคิดเห็นด)วยเก่ียวกับความผูกพันต�อองค�การแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สุรวุฒิ พงศ�ทัศนะธาดา (2551) ศึกษาความผูกพันต�อองค�การของตํารวจตระเวนชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีพ้ืนท่ีกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ผลการศึกษาพบว�า ผู)ตอบแบบสอบถามมีความผูกพันต�อองค�การในภาพรวม และรายด)าน ได)แก� ด)านการยอมรับเปSาหมายขององค�การ ด)านการทุ�มเทปฏิบัติงานเพ่ือหน�วยงาน และด)านความมุ�งม่ันในการเป.นสมาชิกในองค�กรอยู�ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�า เพศ ประเภทงาน และรายได)ต�อเดือนท่ีต�างกันมีความผูกพันต�อองค�การต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส�วนอายุ สถานภาพ อายุการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ชั้นยศ ท่ีต�างกันมีความผูกพันต�อองค�การไม�ต�างกัน  



บทที่3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา และเพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา   ศึกษาระดับความเป.นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู@วิจัยได@ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 2. เครื่องมือท่ีใช@ในการเก็บรวบรวมข@อมูล 3. ข้ันตอนการสร@างเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข@อมูล 5. การวิเคราะห�ข@อมูล 6. สถิติท่ีใช@ในการวิเคราะห�ข@อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช@ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา จํานวน 97 คน  กลุ�มตัวอย�างท่ีใช@ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได@แก� ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา จํานวน 80 คน ดังนั้นจึงใช@วิธีการกําหนดกลุ�มตัวอย�างตัวอย�างจากการเปรียบเทียบของตารางเครจซ่ีและมอร�แกน (Krajcie and Morgan, 1970) เป.นตารางท่ีใช@หาขนาดของกลุ�มตัวอย�างเพ่ือประมาณค�าสัดส�วนของประชากร โดยคาดว�าสัดส�วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท�ากับ 0.5 และระดับความเชื่อม่ัน 95% การคัดเลือกกลุ�มตัวอย�าง ผู@วิจัยใช@วิธีการสุ�มตัวอย�างโดยใช@ความน�าจะเป.น (Probability sampling) ซ่ึงใช@วิธีสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น (Stratified random sampling) เป.นการสุ�มตัวอย�างประชากรแบบจัดประชากรออกเป.นพวกหรือชั้น (Stratum) การแบ�งประชากรเป.นพวกหรือชั้น ยึดหลักให@มีลักษณะภายในคล@ายกันหรือเป.นเอกพันธ� (Homogeneous) มากท่ีสุด แต�จะแตกต�างกันระหว�างชั้นมากท่ีสุด จากนั้นจึงทําการสุ�ม



38  จากแต�ละชั้นข้ึนมาทําการศึกษา โดยใช@สัดส�วนของกลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีสุ�มข้ึนมาเท�ากัน หรือไม�เท�ากันก็ได@ ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับความเหมาะสมซ่ึงสามารถแบ�งกลุ�มตัวอย�างได@ ดังนี้ ข$อมูลครูและบุคลากร ประจําป&การศึกษา  1/2561  1.  ผู@บริหาร      จํานวน 9 คน  กลุ�มตัวอย�าง 7 คน 2. ครูผู@สอน    จํานวน 72 คน  กลุ�มตัวอย�าง 60 คน 3. บุคลากรทางกาศึกษาและเจ@าหน@าท่ี จํานวน 16 คน  กลุ�มตัวอย�าง 13 คน    รวม  จํานวน 97 คน กลุ�มตัวอย�าง 80 คน 3.2  เครื่องมือท่ีใช$ในการเก็บรวบรวมข$อมูล การวิจัยครั้งนี้เป.นการศึกษาวิจัยท่ีเน@นการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือท่ีเรียกว�าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช@ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด@วย เครื่องมือท่ีใช@ในการวิจัยครั้งนี้เป.นแบบสอบถาม ประกอบด@วยเนื้อหา 2 ส�วน ดังนี้ ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข@อมูลส�วนบุคคลของผู@ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป.นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ประกอบด@วยคําถาม จํานวน 5 ข@อซ่ึงเป.นคําถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการทํางาน ตําแหน�งการทํางาน  ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับป�จจัยความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา โดยให@องค�ประกอบท่ีสําคัญของความผูกพันในการทํางานท้ัง 4 ด@าน ประกอบด@วย ด@านความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ด@านการยอมรับในค�านิยมปละวัตถุประสงค�ขององค�กร ด@านการมีส�วนร�วมในองค�กร และด@านความจงรักภักดีต�อองค�กร มีลักษณะเป.นแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น@อย น@อยท่ีสุด ตามแนวคิดของ Likert โดยมีเกณฑ�การให@คะแนน ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต�อองค�กรมากท่ีสุด   4 คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต�อองค�กรมาก   3 คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต�อองค�กรปานกลาง   2 คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต�อองค�กรน@อย 1  คะแนน หมายถึง มีความผูกพันต�อองค�กรน@อยท่ีสุด 3.3 ข้ันตอนการสร$างเครื่องมือวิจัย การสร@างเครื่องมือ ผู@วิจัยได@ดําเนินการสร@างเครื่องมือท่ีใช@ในการวิจัยเป.นแบบสอบถามและ



39 แบบสัมภาษณ�โดยมีข้ันตอนการสร@างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ�ตามลําดับดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง แล@วนําผลการศึกษามาสร@างแบบสอบถามโดยขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร@างเครื่องมือ3. สร@างเครื่องมือในการวิจัย4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให@ข@อเสนอแนะ5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล@วเสนอให@ผู@เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล@องระหว�างข@อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท�ท่ีกําหนดไว@ โดยหาค�าดัชนีความสอดคล@อง IOC (Index of Item Objective Congruence)  ต้ังแต� 00.6 – 1.00 ข@อใดท่ีมีค�าตํ่ากว�า0.6 ต@องปรับปรุง ได@ค�า IOC = 0.89 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช@ (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน แล@วนําผลการทดลองมาใช@คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด@วยวิธีการหาค�าเครื่องมือโดยหาค�าความเท่ียงหรือความเชื่อถือได@ของแบบสอบถาม (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ควรมากกว�า 0.6 ถ@าน@อยกว�านั้นควรปรับปรุงแบบสอบถาม หรืออาจตัดบางข@อท้ิง โดยต@องมีค�าไม�ตํ่ากว�า α = 0.6 ได@ค�าท่ี α = 0.72 7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช@แล@วเสนอท่ีอาจารย�ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให@ถูกต@องสมบูรณ�และจัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เก็บรวบรวมข@อมูลต�อไป 3.4 การเก็บรวบรวมข$อมูล          ผู@วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข@อมูลตามแนวทางท่ีใช@ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดยเก็บรวบรวมจากครูและบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา โดยนําแบบสอบถามจํานวน 100 ฉบับ ไปเก็บข@อมูลกับกลุ�มตัวอย�างด@วยตนเองโดยใช@เวลาในการเก็บรวบรวมข@อมูล เริ่มต้ังแต� วันท่ี พฤษภาคม 2562 ถึง วันท่ี ธันวาคม 2562   1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข@องเพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข@อมูล 2. ผู@วิจัยรวบรวมข@อมูล3. ตรวจสอบความสมบูรณ�ของคําตอบ4. จัดหมวดหมู�ของข@อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห�ต�อไป



40  3.5 การวิเคราะห4ข$อมูล   ในการวิเคราะห�ข@อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู@วิจัยได@นําหลักของสถิติมาใช@เพ่ือวิเคราะห�แบบสอบถามดังนี้ 1. การวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ใช@ สถิติพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการอธิบายข@อมูล ส�วนบุคคลของผู@ตอบแบบสอบถาม ผู@ศึกษาใช@ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร@อยละ (Percentage) การวิเคราะห�ระดับความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา ใช@ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2. ในการวิเคราะห�ความแตกต�างระดับความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรในวิทยาลัย เทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค จังหวัดพะเยา จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการทํางาน ตําแหน�งการทํางาน ผู@วิจัยใช@ค�าเอฟ (F-test) ด@วยการวิเคราะห�ความแปรปรวน (Anova) ในกรณีท่ีตัวแปรอิสระผันเป.นค�าจั้งแต�สามค�าข้ึนไป และเม่ือพบว�ามีความแตกต�าง จะทําการวิเคราะห�ความแตกต�างรางคู�ด@วยวิธีการวิเคราะห�เปรียบเทียบรายคู� (Multiple comparison) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05   3.6 สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห4ข$อมูล 1. ค�าความถ่ีและค�าร@อยละ (Frequency and Percentage) เพ่ือใช@อธิบายความถ่ีและ  ร@อยละ ของข@อมูลท่ีได@จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข@อมูลส�วนบุคคล 2. ใช@การหาค�าเฉลี่ย ( X ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใช@อธิบายค�าความแปรปรวนของข@อมูลท่ีได@จากแบบสอบถามตอนท่ี2ข@อมูลเก่ียวกับระดับความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ&ค       จังหวัดพะเยา 3. การทดสอบสมมติฐานด@วย t – test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างเพศชายและเพศหญิงในความผูกพันต�อองค�กร 4. การทดสอบสมมติฐานด@วย ANOVA: F – test เพ่ือเปรียบเทียบตําแหน�งงานและระยะเวลาทํางาน  



41 บทที่ 4 ผลการวิจัย  การวิจัยเรื่อง สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา มีผลการวิเคราะห�ข+อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห�ข+อมูลครั้งนี้ผู+วิจัยได+ทําการวิเคราะห�ข+อมูลตามลําดับ ดังนี้  4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให+เกิดความเข+าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห�ข+อมูล ผู+วิจัยได+กําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช+ในการแปลผล ดังนี้ f n แทน แทน ความถ่ี จํานวนประชากรของกลุ�มตัวอย�าง X  แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Mean) S.D. แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) t F  SS df MS Sig * แทน แทน  แทน แทน แทน แทนแทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-test หรือวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ผลรวมของค�าความเบี่ยงบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) ระดับความเปVนอิสระ (degrees of freedom) ค�าเฉลี่ยผลรวมของความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean Square) นัยสําคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทาสถิติท่ีระดับ .05  4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิจัยเรื่อง  สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ผู+ศึกษาได+เสนอผลการวิเคราะห�ข+อมูลตามลําดับ ดังนี้  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�เก่ียวกับสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา 



42 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห�ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังตารางต�อไปนี้  ตาราง 1 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม รายการ จํานวน ร�อยละ เพศ   1. ชาย 38 47.50 2. หญิง 42 52.50 รวม 80 100.00 ระยะเวลาการทํางาน   1. ตํ่ากว�า 1 ป_ 4 5.00 2. 1 ป_ – 5 ป_ 16 20.00 3. 5 ป_ – 10 ป_ 30 37.50 4. 10 ป_ ข้ึนไป 30 37.50 รวม 80 100.00 ตําแหน1งงาน   1. ครูผู+สอน 52 65.00 2. บุคลากรทางการศึกษา 12 15.00 3. หัวหน+าสํานักงาน 10 12.50 4. ผู+บริหาร 6 7.50 รวม 80 100.00   จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห�ข+อมูล พบว�า ผู+ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปVนเพศหญิงจํานวน 42 คน คิดเปVนร+อยละ 52.50 เปVนเพศชาย 38 คน คิดเปVนร+อยละ 47.50 ส�วนใหญ�มีระยะเวลาการทํางานต้ังแต� 5 ป_ – 10 ป_ และ 10 ป_ ข้ึนไป ในจํานวนเท�ากันคือ 30 คน คิดเปVนร+อยละ 37.50เท�ากัน รองลงมาคือ 1 ป_ – 5 ป_ จํานวน 16 คน คิดเปVนร+อยละ 20 และน+อยท่ีสุดคือ ตํ่ากว�า 1 ป_จํานวน 4 คน คิดเปVนร+อยละ 5 มีตําแหน�งงานครูผู+สอนมากท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเปVนร+อยละ 65.00รองลงมาคือ บุคลากรทางการศึกษา 12 คน คิดเปVนร+อยละ 15.00 หัวหน+าสํานักงาน 10 คน คิดเปVนร+อยละ 12.50 และน+อยท่ีสุดคือ ผู+บริหาร จํานวน 6 คน คิดเปVนร+อยละ 7.50 ตามลําดับ  



43  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�เก่ียวกับสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา  ผลการวิเคราะห�ข+อมูลเก่ียวกับสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา รายละเอียดดังตารางต�อไปนี้  ตาราง 2 แสดงค1าเฉล่ีย (X ) และค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม  องค�ประกอบของความผูกพันในองค�กร X S.D. ระดับ 1. ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร 2. ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร 3. ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร 4. ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย 4.56 4.31  4.47 4.39 .44 .62  .49 .58 มากท่ีสุด มาก  มาก มาก ในภาพรวม 4.43 .49 มาก    จากตารางท่ี 2 สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.43)  เม่ือพิจารณาเปVนรายด+าน พบว�า ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กร อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.56)   รองลงมาคือ ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ =4.47) ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.39)   และด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.31) ตามลําดับ        



44 ตาราง 3 แสดงค1าเฉล่ีย (X) และค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค�กร  ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค�กร X S.D. ระดับ1. ท�านปฏิบัติงานในหน+าท่ีด+วยความเต็มใจ 2. ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กร 3. ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+จะเลยเวลาเลิกงาน 4. เม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด 5. ท�านมีความรู+สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได+รับมอบหมายถึงแม+ว�าจะเปVนงานท่ีไม�ได+อยู�ในความรับผิดชอบของท�าน 6. ท�านมีความกระตือรือร+นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน 7. ท�านภูมิใจท่ีจะทํางานอยู�กับองค�กรด+วยความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร 4.73 4.73 4.65 4.45   4.57  4.40  4.42 .50 .50 .53 .63   .59  .63  .74  มากท่ีสุดมากท่ีสุดมากท่ีสุดมาก   มากท่ีสุด มาก  มาก รวมเฉล่ีย 4.56 0.44 มากท่ีสุด  จากตารางท่ี 3 สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.56)  เม่ือพิจารณาเปVนรายด+าน เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปน+อยพบว�า ด+านท�านปฏิบัติงานในหน+าท่ีด+วยความเต็มใจ และด+านท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กร ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.73) รองลงมา คือ ด+านท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+จะเลยเวลาเลิกงาน อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.65)  ด+านท�านมีความรู+สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได+รับมอบหมายถึงแม+ว�าจะเปVนงานท่ีไม�ได+อยู�ในความรับผิดชอบของท�าน อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.57) ด+านเม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.45) ด+านท�านภูมิใจท่ีจะทํางานอยู�กับองค�กรด+วยความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.42) และข+อท่ีมีค�าเฉลี่ยน+อยท่ีสุด คือ ด+านท�านมีความกระตือรือร+นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.40)    



45  ตาราง 4 แสดงค1าเฉล่ีย (x̄ ) และค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส1วนร1วมเปCนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร  ด�านการมีส1วนร1วมเปCนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับองค�กร x̄  SD ระดับ 1. ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานได+ 2. ท�านสามารถตัดสินใจแก+ไขปhญหาเฉพาะหน+าท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด 4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย 5. งานท่ีปฏิบัติเปVนงานท่ีให+โอกาสมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 6. ท�านมีความยินดีในการมีส�วนร�วมกับสมาชิกในองค�กรให+เกิดประสิทธิภาพ 7. ท�านมีโอกาสในการพิจารณาแก+ไขปhญหาและปฏิบัติงานร�วมกันกับองค�กร 4.28  4.40  4.43  4.15  4.13  4.60  4.20  .84  .70  .67  .83  .88  .59  .75  มาก  มาก  มาก  มาก  มาก  มากท่ีสุด  มาก รวมเฉล่ีย 4.31 .62 มาก   จากตารางท่ี 4 สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.31) เม่ือพิจารณาเปVนรายด+าน พบว�า ด+านท�านมีความยินดีในการมีส�วนร�วมกับสมาชิกในองค�กรให+เกิดประสิทธิภาพ ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.60) รองลงมา คือ ด+านท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.43)  ด+านท�านสามารถตัดสินใจแก+ไขปhญหาเฉพาะหน+าท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.40)  ด+านท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานได+ อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.28)  ด+านท�านมีโอกาสในการพิจารณาแก+ไขปhญหาและปฏิบัติงานร�วมกันกับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.20) ด+านท�านมี



46 อิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.15) และข+อท่ีมีค�าเฉลี่ยน+อยท่ีสุด คือ ด+านงานท่ีปฏิบัติเปVนงานท่ีให+โอกาสมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.13)  ตาราง 5 แสดงค1าเฉล่ีย (x̄ ) และค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความจงรักภักดีต1อองค�กร  ด�านความจงรักภักดีต1อองค�กร x̄  SD ระดับ 1. ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด 2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจ 3. เม่ือเกิดปhญหาข้ึนกับองค�กรท�านพร+อมท่ีจะให+ความร�วมมือเสมอ 4. องค�กรมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับท�าน 5. การท่ีท�านมีความเชื่อว�าความจงรักภักดีต�อองค�กรเปVนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให+อยากอยู�กับองค�กรต�อไป 6. เม่ือท�านต+องปฏิบัติงานตามนโยบายในการดําเนินงานขององค�กรจะปฏิบัติงานด+วยความจงรักภักดี 7. ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 4.43  4.65  4.50  4.27 4.50   4.40   4.58 .63  .53  .60  .75 .68   .67   .55 มาก  มากท่ีสุด  มาก  มาก มาก   มาก   มากท่ีสุด รวมเฉล่ีย 4.47 .50 มาก   จากตารางท่ี 5  สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก(x̄ = 4.47) เม่ือพิจารณาเปVนรายด+าน พบว�า ด+านท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจ ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.65) รองลงมา คือ ด+านท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด อยู�ในระดับมากท่ีสุด(x̄ = 4.58) ด+านเม่ือเกิดปhญหาข้ึนกับองค�กรท�านพร+อมท่ีจะให+ความร�วมมือเสมอ และด+านการท่ีท�านมีความเชื่อว�าความจงรักภักดีต�อองค�กรเปVนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให+อยากอยู�กับองค�กรต�อไป อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.50)  ด+านท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.43) ด+านเม่ือท�านต+องปฏิบัติงานตาม



47 นโยบายในการดําเนินงานขององค�กรจะปฏิบัติงานด+วยความจงรักภักดี อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.40)และข+อท่ีมีค�าเฉลี่ยน+อยท่ีสุด คือ ด+านองค�กรมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับท�าน อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.27)  ตาราง 6 แสดงค1าเฉล่ีย (x̄ ) และค1าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค1านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค1านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย x̄   SD ระดับ 1. ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง 2. ท�านไม�มีความกังวลว�าจะถูกให+ออกจากงาน 3. ท�านยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีองค�กรกําหนด 4. ผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนด 5. ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร 6. ท�านคิดว�าวิสัยทัศน�ขององค�กรมีความเปVนมืออาชีพเปVนท่ียอมรับของสังคม 7. ท�านมีความรู+สึกว�าเปcาหมายของท�านและองค�กรเหมือนกัน 4.50 4.30 4.50  4.30  4.37  4.33  4.40 .64 .93 .60  .72  .74  .65  .63 มาก มาก มาก  มาก  มาก  มาก  มาก รวมเฉล่ีย 4.39 .58 มาก   จากตารางท่ี 6 สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.39) และเม่ือพิจารณาเปVนรายด+าน พบว�า ด+านท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง และด+านท�านยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีองค�กรกําหนด ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.50) รองลงมา คือ ด+านท�านมีความรู+สึกว�าเปcาหมายของท�านและองค�กรเหมือนกัน อยู�ในระดับมาก(x̄ = 4.40) ด+านท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.37) ด+านท�านคิดว�าวิสัยทัศน�ขององค�กรมีความเปVนมืออาชีพเปVนท่ียอมรับของสังคม อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.33)  และน+อยท่ีสุด คือ ด+านท�านไม�มีความกังวลว�าจะถูกให+ออกจากงาน และด+านผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.30)   



48  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได+ศึกษาเปรียบเทียบ สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ได+แก� เพศ ระยะเวลาการทํางาน และตําแหน�งการทํางาน   โดยใช+สถิติค�า T-test และค�า F-test หรือวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA)  เม่ือพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี โดยวิธี Scheffe´ Test  ผลการวิเคราะห�ข+อมูล ดังตารางท่ี 7 – 21  ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ ในภาพรวม  ความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร เพศ T Sig ชาย หญิง x̄  S.D. x̄  S.D. 1. ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร 4.65 0.46 4.49 .42 1.60 .12 2. ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่ง    อันเดียวกันกับองค�กร 4.31 .77 4.31 .45 -.03 .07 3. ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร 4.44 .57 4.51 .41 -.67 .11 4. ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับ    ค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย 4.37 .64 4.40 .53 -.25 .08 ในภาพรวม 4.44 .58 4.43 .41 .10 .16 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน  ในภาพรวมและรายด+าน พบว�า ไม�มีแตกต�างกัน        



49 ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค�กร  ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร เพศ T Sig ชาย หญิง x̄  S.D. x̄  S.D. 1. ท�านปฏิบัติงานในหน+าท่ีด+วยความเต็มใจ 4.74 .55 4.71 .46 .20 .08 2. ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กร 4.68 .57 4.76 .43 -.69 .9 3. ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+จะเลยเวลาเลิกงาน 4.79 .41 4.52 .59 2.30 .02* 4. เม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด 4.58 .60 4.33 .65 1.75 .08 5. ท�านมีความรู+สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได+รับมอบหมายถึงแม+ว�าจะเปVนงานท่ีไม�ได+อยู�ในความรับผิดชอบของท�าน 4.58 .60 4.57 .59 .06 .16 6. ท�านมีความกระตือรือร+นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน 4.58 .60 4.24 .62 2.50 .01* 7. ท�านภูมิใจท่ีจะทํางานอยู�กับองค�กรด+วยความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร 4.58 .60 4.29 .84 1.79 .08 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตางรางท่ี 8 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กรพบว�า ในข+อ 3 ท�านปฏิบัติงานในหน+าท่ีด+วยความเต็มใจ  และในข+อ 6 ท�านมีความกระตือรือร+นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน มีความผูกพันแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05   



50 ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส1วนร1วมเปCนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร จําแนกตามเพศ ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร เพศ T Sig ชาย หญิง x̄  S.D. x̄  S.D. 1. ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานได+ 4.37 .94 4.19 .74 .94 .05 2. ท�านสามารถตัดสินใจแก+ไขปhญหาเฉพาะหน+าท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 4.37 .82 4.43 .59 -.38 .07 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด 4.42 .68 4.43 .67 -.05 .16 4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย 4.11 .98 4.19 .67 -.46 .15 5. งานท่ีปฏิบัติเปVนงานท่ีให+โอกาสมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 4.11 .98 4.14 .78 -.19 .15 6. ท�านมีความยินดีในการมีส�วนร�วมกับสมาชิกในองค�กรให+เกิดประสิทธิภาพ 4.68 .66 4.52 .51 1.23 .07 7. ท�านมีโอกาสในการพิจารณาแก+ไขปhญหาและปฏิบัติงานร�วมกันกับองค�กร 4.11 .86 4.29 .64 -1.07 .09 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน พบว�ามีความผูกพันด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ไม�แตกต�างกัน        



51 ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความจงรักภักดีต1อองค�กร จําแนกตามเพศ  ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร เพศ T Sig ชาย หญิง x̄  S.D. x̄  S.D. 1. ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด 4.47 .69 4.38 .58 .65 .05 2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจ 4.53 .60 4.76 .43 -2.02 .06 3. เม่ือเกิดปhญหาข้ึนกับองค�กรท�านพร+อมท่ีจะให+ความร�วมมือเสมอ 4.37 .68 4.62 .49 -1.91 .06 4. องค�กรมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับท�าน 4.16 .89 4.38 .58 -1.34 .18 5. การท่ีท�านมีความเชื่อว�าความจงรักภักดีต�อองค�กรเปVนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให+อยากอยู�กับองค�กรต�อไป 4.47 .76 4.52 .59 -.33 .07 6. เม่ือท�านต+องปฏิบัติงานตามนโยบายในการดําเนินงานขององค�กรจะปฏิบัติงานด+วยความจงรักภักดี 4.37 .75 4.43 .59 -.40 .09 7. ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 4.68 .57 4.48 .51 1.72 .07 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตางรางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน พบว�า มีความผูกพันด+านความจงรักภักดีไม�แตกต�างกัน      



52 ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค1านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย จําแนกตามเพศ  ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย เพศ T Sig ชาย หญิง x̄  S.D. x̄  S.D. 1. ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง 4.42 .68 4.57 .59 -1.06 .09 2. ท�านไม�มีความกังวลว�าจะถูกให+ออกจากงาน 4.26 1.13 4.33 .72 -.33 .06 3. ท�านยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีองค�กรกําหนด 4.42 .60 4.57 .59 -1.13 .06 4. ผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนด 4.32 .74 4.29 .71 .19 .15 5. ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร 4.47 .69 4.29 .77 1.14 .06 6. ท�านคิดว�าวิสัยทัศน�ขององค�กรมีความเปVนมืออาชีพเปVนท่ียอมรับของสังคม 4.26 .72 4.38 .58 -.81 .12 7. ท�านมีความรู+สึกว�าเปcาหมายของท�านและองค�กรเหมือนกัน 4.42 .68 4.38 .58 .28 .08 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 11 ผลวิเคราะห�การเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน พบว�า  มีความผูกพันด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย ไม�แตกต�างกัน        



53 ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน   ความผูกพันต1อองค�กร แหล1งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 1. ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 5.16 3 1.72 12.53 .00* ภายในกลุ�ม 10.43 76 .14   รวม 15.59 79    2. ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 6.34 3 2.11 6.64 .00* ภายในกลุ�ม 24.19 76 .32   รวม 30.52 79    3. ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ระหว�างกลุ�ม 2.94 3 .98 4.60 .01* ภายในกลุ�ม 16.19 76 .21   รวม 19.13 79    4. ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย ระหว�างกลุ�ม 4.76 3 1.59 5.49 .00* ภายในกลุ�ม 21.95 76 .29   รวม 26.71 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 4.42 3 1.47 7.64 .00* ภายในกลุ�ม 14.66 76 .19   รวม 19.08 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 12 พบว�า ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ต�างกัน พบว�า ในภาพรวมและรายด+าน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       



54 ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค�กร จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค�กร แหล1งความแปรปรวน SS Df MS F sig. 1. ท�านปฏิบัติงานในหน+าท่ีด+วยความเต็มใจ ระหว�างกลุ�ม 1.20 3 .40 1.62 .06 ภายในกลุ�ม 18.75 76 .25   รวม 19.95 79    2. ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กร ระหว�างกลุ�ม 3.53 3 1.18 5.45 .00* ภายในกลุ�ม 16.42 76 .22   รวม 19.95 79    3. ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+จะเลยเวลาเลิกงาน ระหว�างกลุ�ม 6.38 3 2.13 10.22 .00* ภายในกลุ�ม 15.82 76 .21   รวม 22.20 79    4. เม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด ระหว�างกลุ�ม 5.13 3 1.71 4.88 .00* ภายในกลุ�ม 26.67 76 .35   รวม 31.80 79    5. ท�านมีความรู+สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได+รับมอบหมายถึงแม+ว�าจะเปVนงานท่ีไม�ได+อยู�ในความรับผิดชอบของท�าน ระหว�างกลุ�ม 5.42 3 1.81 6.20 .00* ภายในกลุ�ม 22.13 76 .29   รวม 27.55 79    6. ท�านมีความกระตือรือร+นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน   ระหว�างกลุ�ม 10.87 3 3.62 13.54 .00* ภายในกลุ�ม 20.33 76 .27  รวม 31.20 79   



55 7. ท�านภูมิใจท่ีจะทํางานอยู�กับองค�กรด+วยความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 13.68 3 4.56 11.61 .00* ภายในกลุ�ม 29.87 76 .39   รวม 43.55 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 5.16 3 1.72 12.53 .00* ภายในกลุ�ม 10.43 76 .14   รวม 15.59 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 13 พบว�า ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานต�างกัน มีความผูกพันด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ในภาพรวม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปVนรายข+อ พบว�า ในข+อ 2 ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กร ข+อ 3 ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+จะเลยเวลาเลิกงาน  และข+อ 4 เม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี14-16  ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร  ข+อ 2. ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กร ระยะเวลา การทํางาน ตํากว�า 1  ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไป ตํ่ากว�า 1 ป_ - .114 .116 .233 1 ป_ - 5 ป_ - - .132 .187* 5 ป_ - 10 ป_ - - - .225   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตารางท่ี 14 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป_ – 5 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป_ข้ึนไป มีความ



56 ผูกพันต�อองค�กร ข+อ 2. ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กรแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน  ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ข+อ 3. ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+ว�าจะเลยเวลาเลิกงาน  ระยะเวลา การทํางาน ตํากว�า 1  ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไป ตํ่ากว�า 1 ป_ - .032 .171* .312 1 ป_ - 5 ป_ - - .290 .128 5 ป_ - 10 ป_ - - - .209   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 15 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 30-39 ป_ มีความผูกพันต�อองค�กร ในข+อ 3 ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+ว�าจะเลยเวลาเลิกงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางานด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร  ข+อ 4. เม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด       



57ระยะเวลา การทํางาน ตํากว�า 1 ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไปตํ่ากว�า 1 ป_ - .186 .121 .235 1 ป_ - 5 ป_ - - .256 .234 5 ป_ - 10 ป_ - - - .067*   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตารางท่ี 16 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 5 ป_ - 10 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป_ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข+อ 4. เม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส1วนร1วมเปCนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด�านการมีส1วนร1วมเปCนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับองค�กร แหล1งความแปรปรวน SS Df MS F sig. 1. ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานได+ ระหว�างกลุ�ม 9.27 3 3.09 5.03 .06 ภายในกลุ�ม 46.68 76 .61   รวม 55.95 79    2. ท�านสามารถตัดสินใจแก+ไขปhญหาเฉพาะหน+าท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ระหว�างกลุ�ม 9.32 3 3.11 7.90 .05 ภายในกลุ�ม 29.88 76 .39   รวม 39.20 79    3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด ระหว�างกลุ�ม 4.68 3 1.56 3.84 .01* ภายในกลุ�ม 30.87 76 .41   รวม 35.55 79    4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย  ระหว�างกลุ�ม 6.72 3 2.24 3.58 .02* ภายในกลุ�ม 47.48 76 .63   รวม 54.20 79    



585. งานท่ีปฏิบัติเปVนงานท่ีให+โอกาสมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ระหว�างกลุ�ม 6.07 3 2.02 2.81 .05 ภายในกลุ�ม 54.68 76 .72   รวม 60.75 79    6. ท�านมีความยินดีในการมีส�วนร�วมกับสมาชิกในองค�กรให+เกิดประสิทธิภาพ ระหว�างกลุ�ม 6.32 3 2.11 7.66 .06 ภายในกลุ�ม 20.88 76 .28   รวม 27.20 79    7. ท�านมีโอกาสในการพิจารณาแก+ไขปhญหาและปฏิบัติงานร�วมกันกับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 6.33 3 2.11 4.17 .05 ภายในกลุ�ม 38.47 76 .51   รวม 44.80 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 6.34 3 2.11 6.64 .03* ภายในกลุ�ม 24.19 76 .32   รวม 30.52 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานต�างกัน มีความผูกพันด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 เม่ือพิจารณาเปVนรายด+าน พบว�า ข+อ 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือความสําเร็จสูงสุด   ข+อ4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี18-19  ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ข+อ 3 ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด                



59  ระยะเวลา การทํางาน ตํ่ากว�า 1  ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไป ตํ่ากว�า 1 ป_ - .056 .210 .215 1 ป_ - 5 ป_ - - .065 .115 5 ป_ - 10 ป_ - - - .023*   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 18 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานระหว�าง 5 ป_ – 10 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป_ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข+อ 3 ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ในข+อ 4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย ระยะเวลา การทํางาน ตํ่ากว�า 1  ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไป ตํ่ากว�า 1 ป_ - .243 .190 .130 1 ป_ - 5 ป_ - - .055 .167* 5 ป_ - 10 ป_ - - - .245   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 19 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานระหว�าง 1 ป_ – 10 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป_ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข+อ 4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   



60 ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความจงรักภักดีต1อองค�กร จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด�านความจงรักภักพีต1อองค�กร แหล1งความแปรปรวน SS Df MS F sig. 1. ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด ระหว�างกลุ�ม 5.68 3 1.89 5.57 .00* ภายในกลุ�ม 25.87 76 .34   รวม 31.55 79    2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจ ระหว�างกลุ�ม 2.13 3 .71 2.69 .03* ภายในกลุ�ม 20.07 76 .26   รวม 22.20 79    3. เม่ือเกิดปhญหาข้ึนกับองค�กรท�านพร+อมท่ีจะให+ความร�วมมือเสมอ ระหว�างกลุ�ม 4.32 3 1.44 4.62 .05 ภายในกลุ�ม 23.68 76 .31   รวม 28.00 79    4. องค�กรมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับท�าน ระหว�างกลุ�ม 2.88 3 .96 1.78 .06 ภายในกลุ�ม 41.07 76 .54   รวม 43.95 79    5. การท่ีท�านมีความเชื่อว�าความจงรักภักดีต�อองค�กรเปVนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให+อยากอยู�กับองค�กรต�อไป ระหว�างกลุ�ม 5.07 3 1.69 4.15 .05 ภายในกลุ�ม 30.93 76 .41   รวม 36.00 79    6. เม่ือท�านต+องปฏิบัติงานตามนโยบายในการดําเนินงานขององค�กรจะปฏิบัติงานด+วยความจงรักภักดี ระหว�างกลุ�ม 5.12 3 1.71 4.31 .06 ภายในกลุ�ม 30.08 76 .40   รวม 35.20 79    7. ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  ระหว�างกลุ�ม 1.67 3 .56 1.93 .05 ภายในกลุ�ม 21.88 76 .29  รวม 23.55 79   



61 รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 2.94 3 .98 4.60 .03* ภายในกลุ�ม 16.19 76 .21   รวม 19.13 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน มีความผูกพันด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปVนรายด+าน พบว�า ในข+อ 1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด และในข+อ 2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจ พบว�ามีความผูกพันแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี21-22 ตารางท่ี 21  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด+านความผูกพันด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร  ในข+อ 1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด ระยะเวลา การทํางาน ตํ่ากว�า 1  ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไป ตํ่ากว�า 1 ป_ - .130 .130 .045* 1 ป_ - 5 ป_ - - .121 .116 5 ป_ - 10 ป_ - - - .165   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 21 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป_ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข+อ1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05    



62 ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด+านความผูกพันด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจ ระยะเวลา การทํางาน ตํ่ากว�า 1  ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไป ตํ่ากว�า 1 ป_ - .265 .190 .143 1 ป_ - 5 ป_ - - .031* .211 5 ป_ - 10 ป_ - - - .129   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 22 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานระหว�าง 1 ป_ – 10 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 5 ป_ - 10 ป_ข้ึนไปมีความผูกพันต�อองค�กร ในข+อ 2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค1านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค1านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย แหล1งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 1. ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง ระหว�างกลุ�ม 5.12 3 1.71 4.82 .06 ภายในกลุ�ม 26.88 76 .35   รวม 32.00 79    2. ท�านไม�มีความกังวลว�าจะถูกให+ออกจากงาน    ระหว�างกลุ�ม 9.52 3 3.17 4.07 .08 ภายในกลุ�ม 59.28 76 .78   รวม 68.80 79    



633. ท�านยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีองค�กรกําหนด ระหว�างกลุ�ม 4.33 3 1.44 4.64 .07 ภายในกลุ�ม 23.67 76 .31   รวม 28.00 79    4. ผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนด ระหว�างกลุ�ม 2.72 3 .91 1.81 .05 ภายในกลุ�ม 38.08 76 .50   รวม 40.80 79    5. ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 8.60 3 2.87 6.38 .04* ภายในกลุ�ม 34.15 76 .45   รวม 42.75 79    6. ท�านคิดว�าวิสัยทัศน�ขององค�กรมีความเปVนมืออาชีพเปVนท่ียอมรับของสังคม ระหว�างกลุ�ม 7.40 3 2.47 7.17 .06 ภายในกลุ�ม 26.15 76 .34   รวม 33.55 79    7. ท�านมีความรู+สึกว�าเปcาหมายของท�านและองค�กรเหมือนกัน ระหว�างกลุ�ม 3.78 3 1.26 3.50 .06 ภายในกลุ�ม 27.42 76 .36   รวม 31.20 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 4.76 3 1.59 5.49 .04* ภายในกลุ�ม 21.95 76 .29   รวม 26.71 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 23 พบว�า ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา  ท่ีมีระยะเวลาการทํางานต�างกัน พบว�ามีความผูกพันด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย ในภาพรวม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพิจารณาเปVนรายข+อ ในข+อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กรพบว�า แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี24    



64 ตารางท่ี 24  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย  ในข+อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร ระยะเวลา การทํางาน ตํ่ากว�า 1  ป_ 1 ป_ - 5 ป_ 5 ป_ - 10 ป_ 10 ป_ข้ึนไป ตํ่ากว�า 1 ป_ - .130 .190 .085* 1 ป_ - 5 ป_ - - .075 .212 5 ป_ - 10 ป_ - - - .189   10 ป_ข้ึนไป - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 24 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป_ กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป_ข้ึนไป ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย  ในข+อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน1งงาน ในภาพรวม ด�าน แหล1งความแปรปรวน SS Df MS F sig. 1. ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 1.64 3 .55 2.97 .00* ภายในกลุ�ม 13.95 76 .18   รวม 15.59 79    2. ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 6.08 3 2.03 6.30 .04* ภายในกลุ�ม 24.44 76 .32   รวม 30.52 79    3. ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร   ระหว�างกลุ�ม 3.77 3 1.26 6.21 .00* ภายในกลุ�ม 15.37 76 .20   รวม 19.13 79    



654. ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย ระหว�างกลุ�ม 4.89 3 1.63 5.68 .02* ภายในกลุ�ม 21.82 76 .29   รวม 26.71 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 3.87 3 1.29 6.45 .03* ภายในกลุ�ม 15.21 76 .20   รวม 19.08 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน พบว�า ในภาพรวมและรายด+านแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี26-37  ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค�กร จําแนกตามตําแหน1งงาน ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค�กร แหล1งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 1. ท�านปฏิบัติงานในหน+าท่ีด+วยความเต็มใจ ระหว�างกลุ�ม 1.51 3 .51 2.08 .11 ภายในกลุ�ม 18.44 76 .24   รวม 19.95 79    2. ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กร ระหว�างกลุ�ม .87 3 .29 1.16 .01* ภายในกลุ�ม 19.08 76 .25   รวม 19.95 79    3. ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให+เสร็จถึงแม+จะเลยเวลาเลิกงาน    ระหว�างกลุ�ม 2.61 3 .87 3.38 .06 ภายในกลุ�ม 19.59 76 .26   รวม 22.20 79    



66 4. เม่ือมีความจําเปVนเร�งด�วนท�านพร+อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให+แก�หน�วยงานของท�านแม+ว�าจะเปVนวันหยุด ระหว�างกลุ�ม 3.66 3 1.22 3.29 .07 ภายในกลุ�ม 28.14 76 .37   รวม 31.80 79    5. ท�านมีความรู+สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได+รับมอบหมายถึงแม+ว�าจะเปVนงานท่ีไม�ได+อยู�ในความรับผิดชอบของท�าน ระหว�างกลุ�ม 5.58 3 1.86 6.43 .06 ภายในกลุ�ม 21.97 76 .29   รวม 27.55 79    6. ท�านมีความกระตือรือร+นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน ระหว�างกลุ�ม 1.39 3 .46 1.18 .12 ภายในกลุ�ม 29.81 76 .39   รวม 31.20 79    7. ท�านภูมิใจท่ีจะทํางานอยู�กับองค�กรด+วยความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร ระหว�างกลุ�ม .51 3 .17 .30 .05 ภายในกลุ�ม 43.04 76 .57   รวม 43.55 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 1.64 3 .55 2.97 .04* ภายในกลุ�ม 13.95 76 .18   รวม 15.59 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    จากตารางท่ี 26 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน พบว�า ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05และพิจารณารายด+านพบว�า ในข+อ 2 ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก+าวหน+าขององค�กรแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี27 



67  ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงาน ในข+อ 1 ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร  ตําแหน1งงาน ครูผู+สอน บุคลากรทางศึกษา หัวหน+าสํานักงาน ผู+บริหาร ครูผู+สอน - .113 .382 .088 บุคลากรทางศึกษา - - .321 .161* หัวหน+าสํานักงาน - - - .118   ผู+บริหาร - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตารางท่ี 27 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงาน ต�างกัน ในข+อ 1 ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร  พบว�า บุคลากรทางศึกษา กับผู+บริหาร มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านการมีส1วนร1วมเปCนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร จําแนกตามตําแหน1งงาน ด�านการมีส1วนร1วมเปCนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร แหล1งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 1. ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานได+ ระหว�างกลุ�ม 9.43 3 3.14 5.13 .06 ภายในกลุ�ม 46.53 76 .61   รวม 55.95 79    2. ท�านสามารถตัดสินใจแก+ไขปhญหาเฉพาะหน+าท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ระหว�างกลุ�ม 6.86 3 2.29 5.37 .09 ภายในกลุ�ม 32.34 76 .43   รวม 39.20 79    3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด ระหว�างกลุ�ม 4.25 3 1.42 3.44 .00* ภายในกลุ�ม 31.30 76 .41   รวม 35.55 79    



684. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย ระหว�างกลุ�ม 8.91 3 2.97 4.98 .06 ภายในกลุ�ม 45.29 76 .60   รวม 54.20 79    5. งานท่ีปฏิบัติเปVนงานท่ีให+โอกาสมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ระหว�างกลุ�ม 7.46 3 2.49 3.55 .05 ภายในกลุ�ม 53.29 76 .70   รวม 60.75 79    6. ท�านมีความยินดีในการมีส�วนร�วมกับสมาชิกในองค�กรให+เกิดประสิทธิภาพ ระหว�างกลุ�ม 3.20 3 1.07 3.38 .07 ภายในกลุ�ม 24.00 76 .32   รวม 27.20 79    7. ท�านมีโอกาสในการพิจารณาแก+ไขปhญหาและปฏิบัติงานร�วมกันกับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 8.94 3 2.98 6.32 .06 ภายในกลุ�ม 35.86 76 .47   รวม 44.80 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 6.08 3 2.03 6.30 .03*ภายในกลุ�ม 24.44 76 .32  รวม 30.52 79   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตาราง 28 พบว�า ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตําแหน�งงานต�อสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายข+อ พบว�าในข+อ 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือความสําเร็จสูงสุดแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี28     



69   ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงาน ในข+อ 1 ด+านความเต็มใจอุทิศตนให+กับองค�กร  ตําแหน1งงาน ครูผู+สอน บุคลากรทางศึกษา หัวหน+าสํานักงาน ผู+บริหาร ครูผู+สอน - .118 .121* .112 บุคลากรทางศึกษา - - .145 .133 หัวหน+าสํานักงาน - - - .122   ผู+บริหาร - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 29 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงาน ด+านการมีส�วนร�วมเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ในข+อ 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด พบว�า ครูผู+สอน กับหัวหนาสํานักงาน มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างตําแหน1งงานต1อสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความจงรักภักดีต1อองค�กร จําแนกตามตําแหน1งงาน ด�านความจงรักภักดี ต1อองค�กร แหล1งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 1. ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กรกําหนด ระหว�างกลุ�ม 4.72 3 1.57 4.46 .01* ภายในกลุ�ม 26.83 76 .35   รวม 31.55 79    2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด+วยความเต็มใจ   ระหว�างกลุ�ม .91 3 .30 1.08 .06 ภายในกลุ�ม 21.29 76 .28   รวม 22.20 79    



70  3. เม่ือเกิดปhญหาข้ึนกับองค�กรท�านพร+อมท่ีจะให+ความร�วมมือเสมอ ระหว�างกลุ�ม 3.63 3 1.21 3.77 .05 ภายในกลุ�ม 24.37 76 .32   รวม 28.00 79    4. องค�กรมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับท�าน ระหว�างกลุ�ม 12.95 3 4.32 10.58 .05 ภายในกลุ�ม 31.00 76 .41   รวม 43.95 79    5. การท่ีท�านมีความเชื่อว�าความจงรักภักดีต�อองค�กรเปVนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให+อยากอยู�กับองค�กรต�อไป ระหว�างกลุ�ม 5.23 3 1.74 4.31 .07 ภายในกลุ�ม 30.77 76 .41   รวม 36.00 79    6. เม่ือท�านต+องปฏิบัติงานตามนโยบายในการดําเนินงานขององค�กรจะปฏิบัติงานด+วยความจงรักภักดี ระหว�างกลุ�ม 3.04 3 1.01 2.39 .06 ภายในกลุ�ม 32.16 76 .42   รวม 35.20 79    7. ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด   ระหว�างกลุ�ม 2.36 3 .79 2.82 .00* ภายในกลุ�ม 21.19 76 .28   รวม 23.55 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 3.77 3 1.26 6.21 .04* ภายในกลุ�ม 15.37 76 .20   รวม 19.13 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   จากตารางท่ี 30 พบว�า ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตําแหน�งงานต�อสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด+าน ในข+อ 1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กร  และในข+อ7 ท�าน



71 มีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด พบว�า แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี28  ตารางท่ี 31 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงานด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กร    ตําแหน1งงาน ครูผู+สอน บุคลากรทางศึกษา หัวหน+าสํานักงาน ผู+บริหาร ครูผู+สอน - .111 .176 .038 บุคลากรทางศึกษา - - .124* .123 หัวหน+าสํานักงาน - - - .227   ผู+บริหาร - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 31 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน  ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 1.ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝkายไหนก็ได+ท่ีองค�กร  พบว�า บุคลากรทางการศึกษากับหัวหน+าสํานักงาน มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงานด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ และในข+อ7 ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด      



72  ตําแหน1งงาน ครูผู+สอน บุคลากรทางศึกษา หัวหน+าสํานักงาน ผู+บริหาร ครูผู+สอน - .118 .136 .021 บุคลากรทางศึกษา - - .125 .131* หัวหน+าสํานักงาน - - - .242   ผู+บริหาร - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 32 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน  ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ7 ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด พบว�า บุคลากรทางการศึกษากับผู+บริหาร มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต1อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ7ค จังหวัดพะเยา ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค1านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย จําแนกตามตําแหน1งงาน ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค1านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย แหล1งความแปรปรวน SS df MS F sig. 1. ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง ระหว�างกลุ�ม 8.10 3 2.70 8.59 .00* ภายในกลุ�ม 23.90 76 .31   รวม 32.00 79    2. ท�านไม�มีความกังวลว�าจะถูกให+ออกจากงาน ระหว�างกลุ�ม 5.76 3 1.92 2.32 .08 ภายในกลุ�ม 63.04 76 .83   รวม 68.80 79    3. ท�านยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีองค�กรกําหนด ระหว�างกลุ�ม 2.09 3 .70 2.05 .12 ภายในกลุ�ม 25.91 76 .34   รวม 28.00 79    4. ผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนด ระหว�างกลุ�ม 7.51 3 2.50 5.71 .00* ภายในกลุ�ม 33.29 76 .44   รวม 40.80 79    



73 5. ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร ระหว�างกลุ�ม 6.07 3 2.02 4.20 .01* ภายในกลุ�ม 36.68 76 .48   รวม 42.75 79    6. ท�านคิดว�าวิสัยทัศน�ขององค�กรมีความเปVนมืออาชีพเปVนท่ียอมรับของสังคม  ระหว�างกลุ�ม 4.38 3 1.46 3.81 .05 ภายในกลุ�ม 29.17 76 .38   รวม 33.55 79    7. ท�านมีความรู+สึกว�าเปcาหมายของท�านและองค�กรเหมือนกัน ระหว�างกลุ�ม 7.30 3 2.43 7.74 .06 ภายในกลุ�ม 23.90 76 .31   รวม 31.20 79    รวมเฉล่ีย ระหว�างกลุ�ม 4.89 3 1.63 5.68 .04* ภายในกลุ�ม 21.82 76 .29   รวม 26.71 79    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 33 พบว�า ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตําแหน�งงานต�อสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ด+านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปcาหมาย จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพิจารณารายด+าน ในข+อ 1 ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง ข+อ 4 ผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนด และข+อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร พบว�าแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด+วยวิธี ด+วยวิธี Scheffe´ Test  มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี34 - 36  ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงานด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 1 ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง     



74 ตําแหน1งงาน ครูผู+สอน บุคลากรทางศึกษา หัวหน+าสํานักงาน ผู+บริหาร ครูผู+สอน - .112 .186 .054 บุคลากรทางศึกษา - - .114* .121 หัวหน+าสํานักงาน - - - .218   ผู+บริหาร - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตารางท่ี 35 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน  ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ1 ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง พบว�า บุคลากรทางการศึกษากับหัวหน+าสํานักงาน มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงานด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 4 ผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนด  ตําแหน1งงาน ครูผู+สอน บุคลากรทางศึกษา หัวหน+าสํานักงาน ผู+บริหาร ครูผู+สอน - .103* .136 .074 บุคลากรทางศึกษา - - .112 .152 หัวหน+าสํานักงาน - - - .232   ผู+บริหาร - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 35 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน  ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 4 ผลงานท่ีท�านทําได+มักสูงกว�าเปcาหมายท่ีองค�กรกําหนดพบว�า ครูผู+สอนกับบุคลากรทางการศึกษา  มีผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05    



75 ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด+วยวิธี Scheffe´ Test สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงานด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร  ตําแหน1งงาน ครูผู+สอน บุคลากรทางศึกษา หัวหน+าสํานักงาน ผู+บริหาร ครูผู+สอน - .117 .122* .032 บุคลากรทางศึกษา - - .132 .192 หัวหน+าสํานักงาน - - - .102   ผู+บริหาร - - - -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 36 พบว�า สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ(ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน  ด+านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข+อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได+ร�วมงานกับองค�กร พบว�า ครูผู+สอนกับหัวหน+างาน มีผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   



70บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ การศึกษาเรื่อง สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ได/เก็บรวบรวมข/อมูลและแสดงผลการศึกษาโดยใช/ข/อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 80 ชุด และข/อมูลท่ีได/นํามาวิเคราะห�และแปลผลโดยการวิเคราะห�ข/อมูล สามารถสรุปผลการศึกษาได/ดังนี้ 5.1 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห� ผู/ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป:นเพศหญิง จํานวน 42 คน คิดเป:น ร/อยละ 52.50 เป:นเพศชาย 38 คน คิดเป:นร/อยละ 47.50 ส�วนใหญ�มีระยะเวลาการทํางานต้ังแต�5 ป? – 10 ป? และ 10 ป? ข้ึนไป ในจํานวนเท�ากันคือ 30 คน คิดเป:นร/อยละ 37.50 เท�ากัน รองลงมาคือ 1 ป? – 5 ป? จํานวน 16 คน คิดเป:นร/อยละ 20 และน/อยท่ีสุดคือ ตํ่ากว�า 1 ป? จํานวน 4 คน คิดเป:นร/อยละ 5 มีตําแหน�งงานครูผู/สอนมากท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเป:นร/อยละ 65.00 รองลงมาคือ บุคลากรทางการศึกษา 12 คน คิดเป:นร/อยละ 15.00 และน/อยท่ีสุดคือ ผู/บริหาร จํานวน 6 คน คิดเป:นร/อยละ 7.50 ตามลําดับ 2. ผลการวิเคราะห�เก่ียวกับสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.43) เม่ือพิจารณาเป:นรายด/าน พบว�า ด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.56) รองลงมา คือ ด/านความจงรักภักดีต�อองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.47) ด/านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.39) และด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.31) ตามลําดับ สามารถสรุปเป:นรายด/าน ดังนี้  2.1 ด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.56) เม่ือพิจารณาเป:นรายด/าน เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปน/อยพบว�า ด/านท�านปฏิบัติงานในหน/าท่ีด/วยความเต็มใจ และด/านท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก/าวหน/าขององค�กร ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.73) รองลงมา คือ ด/านท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให/เสร็จถึงแม/จะเลยเวลาเลิกงาน อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.65) ด/านท�านมีความรู/สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได/รับมอบหมายถึงแม/ว�าจะเป:นงานท่ีไม�ได/อยู�ในความรับผิดชอบของท�าน อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.57) ด/านเม่ือมีความจําเป:นเร�งด�วนท�านพร/อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให/แก�หน�วยงานของท�านแม/ว�าจะเป:นวันหยุด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.45) ด/านท�านภูมิใจท่ีจะทํางานอยู�กับองค�กรด/วย



71ความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.42) และข/อท่ีมีค�าเฉลี่ยน/อยท่ีสุด คือ ด/านท�านมีความกระตือรือร/นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.40) 2.2 ด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก (x̄ =4.31) เม่ือพิจารณาเป:นรายด/าน พบว�า ท�านมีความยินดีในการมีส�วนร�วมกับสมาชิกในองค�กรให/เกิดประสิทธิภาพ ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.60) รองลงมา คือ ด/านท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.43) ด/านท�านสามารถตัดสินใจแก/ไขปLญหาเฉพาะหน/าท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.40) ด/านท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานได/ อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.28) ด/านท�านมีโอกาสในการพิจารณาแก/ไขปLญหาและปฏิบัติงานร�วมกันกับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.20) ด/านท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมาย อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.15) และข/อท่ีมีค�าเฉลี่ยน/อยท่ีสุด คือ ด/านงานท่ีปฏิบัติเป:นงานท่ีให/โอกาสมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.13)2.3 ด/านความจงรักภักดีต�อองค�กร สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก(x̄ = 4.47) เม่ือพิจารณาเป:นรายด/าน พบว�า ด/านท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด/วยความเต็มใจ ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.65) รองลงมา คือ ด/านท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด อยู�ในระดับมากท่ีสุด(x̄ = 4.58) ด/านเม่ือเกิดปLญหาข้ึนกับองค�กรท�านพร/อมท่ีจะให/ความร�วมมือเสมอ และด/านการท่ีท�านมีความเชื่อว�าความจงรักภักดีต�อองค�กรเป:นสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให/อยากอยู�กับองค�กรต�อไป อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.50) ด/านท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝNายไหนก็ได/ท่ีองค�กรกําหนด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.43) ด/านเม่ือท�านต/องปฏิบัติงานตามนโยบายในการดําเนินงานขององค�กรจะปฏิบัติงานด/วยความจงรักภักดี อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.40) และข/อท่ีมีค�าเฉลี่ยน/อยท่ีสุด คือ ด/านองค�กรมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับท�าน อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.27) 2.4 ด/านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.39) และเม่ือพิจารณาเป:นรายด/าน พบว�า ด/านท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง และด/านท�านยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีองค�กรกําหนด ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กรอยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.50) รองลงมา คือ ด/านท�านมีความรู/สึกว�าเปGาหมายของท�านและองค�กรเหมือนกัน อยู�ในระดับมาก(x̄ = 4.40) ด/านท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได/ร�วมงานกับองค�กร อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.37) ด/านท�านคิดว�าวิสัยทัศน�ขององค�กรมีความเป:นมืออาชีพเป:นท่ียอมรับของสังคม อยู�ใน



72ระดับมาก (x̄ = 4.33) และน/อยท่ีสุด คือ ด/านท�านไม�มีความกังวลว�าจะถูกให/ออกจากงาน และด/านผลงานท่ีท�านทําได/มักสูงกว�าเปGาหมายท่ีองค�กรกําหนด อยู�ในระดับมาก (x̄ = 4.30) 3. ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ ระยะเวลาการทํางาน ตําแหน�งงาน สามารถสรุปได/ ดังนี้ 3.1 ผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน ในภาพรวมและรายด/าน พบว�า ไม�มีความแตกต�างกัน โดยมีผลการวิเคราะห� รายด/าน ดังนี้  ด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร มีผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน พบว�า ในข/อ 3 ท�านปฏิบัติงานในหน/าท่ีด/วยความเต็มใจ และในข/อ 6 ท�านมีความกระตือรือร/นอยากปฏิบัติงานอยู�เสมอโดยไม�หวังผลตอบแทน มีความผูกพันแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร และด/านความจงรักภักดี มีผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศต�างกัน พบว�ามีความผูกพัน มีความผูกพันต�อองค�กร ความผูกพันด/านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย ไม�แตกต�างกัน 3.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน ต�างกัน พบว�า ในภาพรวมและรายด/าน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลการวิเคราะห�รายด/าน ดังนี้  ด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร มีผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานต�างกัน ในภาพรวม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป:นรายข/อ พบว�า ในข/อ 2 ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก/าวหน/าขององค�กร ข/อ 3 ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให/เสร็จถึงแม/จะเลยเวลาเลิกงาน และข/อ 4 เม่ือมีความจําเป:นเร�งด�วนท�านพร/อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให/แก�หน�วยงานของท�านแม/ว�าจะเป:นวันหยุด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�าครูและบุคลากร ท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป? – 5 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป?ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ข/อ 2. ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก/าวหน/าขององค�กรแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 30-39 ป? มีความผูกพันต�อองค�กร ในข/อ 3 ท�านยินดีท่ีจะทํางานต�อให/เสร็จถึงแม/ว�าจะเลยเวลาเลิกงาน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และท่ีมีอายุ



73งานตํ่ากว�า 5 ป? - 10 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป?ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข/อ 4. เม่ือมีความจําเป:นเร�งด�วนท�านพร/อมอุทิศตนเสียสละเวลาส�วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให/แก�หน�วยงานของท�านแม/ว�าจะเป:นวันหยุด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05ด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร มีผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานต�างกัน มีความผูกพัน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป:นรายด/าน พบว�า ข/อ 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด ข/อ4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมาย แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�าครูและบุคลากรท่ีมีอายุงานระหว�าง 5 ป? – 10 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป?ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข/อ 3 ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และพบว�า ครูและบุคคลกรท่ีมีอายุงานระหว�าง 1 ป? – 10 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป?ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข/อ 4. ท�านมีอิสระในการตัดสินใจในหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมาย แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05ด/านความจงรักภักดีต�อองค�กร มีผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางาน มีความผูกพัน จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเป:นรายด/าน พบว�า ในข/อ 1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝNายไหนก็ได/ท่ีองค�กรกําหนด และในข/อ 2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด/วยความเต็มใจ พบว�ามีความผูกพันแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�าครูและบุคลากร ท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป?ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข/อ1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝNายไหนก็ได/ท่ีองค�กรกําหนด แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และท่ีมีอายุงานระหว�าง 1 ป? – 10 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 5 ป? - 10 ป?ข้ึนไป มีความผูกพันต�อองค�กร ในข/อ 2. ท�านสามารถร�วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด/วยความเต็มใจ แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05ด/านความเชื่อ ม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค� เปGาหมาย มีผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานต�างกัน พบว�ามีความผูกพัน ในภาพรวม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพิจารณาเป:นรายข/อ ในข/อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได/ร�วมงานกับองค�กร พบว�า แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�าครูและบุคลากรท่ีมีอายุงานตํ่ากว�า 1 ป? กับท่ีมีอายุงานระหว�าง 10 ป?ข้ึนไป ด/าน



74ความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย ในข/อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได/ร�วมงานกับองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.053.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน พบว�า ในภาพรวมและรายด/าน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปผลเป:นรายด/าน ดังนี้ ด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร ทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�าครูและบุคลากรท่ีมีตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05และพิจารณารายด/านพบว�า ในข/อ 2 ท�านมีความทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก/าวหน/าขององค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น ทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�าครูและบุคลากร ท่ีมีตําแหน�งงาน ต�างกัน ในข/อ 1 ด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร พบว�า บุคลากรทางศึกษา กับผู/บริหาร มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05ด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตําแหน�งงานต�อสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายข/อ พบว�าในข/อ 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุดแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�าครูและบุคลากร ท่ีมีตําแหน�งงาน ด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร ในข/อ 3. ท�านคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด พบว�า ครูผู/สอน กับหัวหนาสํานักงาน มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05ด/านความจงรักภักดีต�อองค�กร ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตําแหน�งงานต�อสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายด/าน ในข/อ 1 ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝNายไหนก็ได/ท่ีองค�กร และในข/อ7 ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด พบว�า แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทดสอบรายคู�ด/วยวิธี ด/วยวิธี Scheffe´ Test พบว�า ครูและบุคลากร ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน ด/านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข/อ 1.ท�านสามารถไปปฏิบัติงานฝNายไหนก็ได/ท่ีองค�กร พบว�า บุคลากรทางการศึกษากับหัวหน/าสํานักงาน มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ครูและบุคลากร ท่ีมีตําแหน�งงานต�างกัน ด/านความจงรักภักดีต�อองค�กร ในข/อ7 ท�านมีความห�วงใยต�ออนาคตขององค�กรว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด พบว�า บุคลากรทางการศึกษากับผู/บริหาร มีความผูกพันต�อองค�กร แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05



75ด/านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย ผลการเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างตําแหน�งงานต�อสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวม แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพิจารณารายด/าน ในข/อ 1 ท�านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง ข/อ 4 ผลงานท่ีท�านทําได/มักสูงกว�าเปGาหมายท่ีองค�กรกําหนด และข/อ 5 ท�านคิดว�าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได/ร�วมงานกับองค�กร พบว�าแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.055.2 อภิปรายผลการวิจัย จาการวิจัย สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ผู/วิจัยขอนําเสนอการอภิปรายเป:นรายด/าน ดังนี้  ด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กร สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด อาจเป:นเพราะว�าปฏิบัติงานในหน/าท่ีด/วยความเต็มใจ ทุ�มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก/าวหน/าของวิทยาลัย รวมถึงยินดีท่ีจะทํางานต�อให/เสร็จถึงแม/จะเลยเวลาเลิกงาน และมีความรู/สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได/รับมอบหมายถึงแม/ว�าจะเป:นงานท่ีไม�ได/อยู�ในความรับผิดชอบของท�าน ดังท่ี สเตียร�ส (Steers. 1977,46) ได/กล�าวถึงของความผูกพันต�อองค�การว�าเป:นความรู/สึกของผู/ปฏิบัติงานท่ีแสดงตนออกมาเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�การ มีจุดร�วมท่ีเหมือนกันของสมาชิกในการเข/าร�วมกิจกรรมขององค�การ และเต็มใจท่ีจะทุ�มเทกําลังกาย กําลังใจเพ่ือปฏิบัติงานภารกิจขององค�การความรู/สึกนี้ จะแตกต�างจากความผูกพันต�อองค�การโดยท่ัวไป อันเนื่องมาจากการเป:นสมาชิกขององค�การโดยปกติตรงท่ีพฤติกรรมของผู/ปฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต�อองค�การอย�างแท/จริง จะมุ�งเน/นความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ให/บรรลุเปGาหมายขององค�การด/วย ด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กร สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป:นเพราะครูและบุคลากรมีความยินดีในการมีส�วนร�วมกับสมาชิกในองค�กรให/เกิดประสิทธิภาพ ส�งผลต�อความผูกพันในองค�กร โดยมีความคิดในเชิงบวกคิดอยู�เสมอว�าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด ดังท่ี ภรณี (กีร�ติบุตร) มหานนท� (2529, 97) กล�าวถึง ความผูกพันต�อองค�การจะนําไปสู�ผลท่ีสัมพันธ�กันกับความมีประสิทธิผลขององค�การ ไว/ว�าพนักงานซ่ึงมีความรู/สึกผูกพันอย�างแท/จริงต�อเปGาหมาย และค�านิยมขององค�การ มีแนวโน/มท่ีจะร�วมในกิจกรรมขององค�การอยู�ในระดับสูง พนักงานซ่ึงมีความรู/สึกผูกพันอย�างสูง มักจะมีความปรารถนาอย�างแรงท่ีจะคงอยู�กับองค�การต�อไป เพ่ือทํางานให/บรรลุเปGาหมายซ่ึงตนเองเลื่อมใสศรัทธา และพนักงานซ่ึงมีความรู/สึกผูกพันต�อองค�การ และเลื่อมใสศรัทธาต�อ



76เปGาหมายขององค�การ จะมีความผูกพันอย�างมากต�องาน เพราะเห็นว�างานคือหนทางท่ีสามารถทําประโยชน�กับองค�การให/บรรลุถึงเปGาหมายได/สําเร็จ ด/านความจงรักภักดีต�อองค�กร สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมาก ท้ังนี้เป:นเพราะครูและบุคลากรร�วมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยจัดข้ึนด/วยความเต็มใจ มีความห�วงใยต�ออนาคตของวิทยาลัยว�าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด รวมถึงมีความเชื่อว�าความจงรักภักดีต�อองค�กรเป:นสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให/อยากอยู�กับวิทยาลัยต�อไป สอดคล/องกับ ภัสนิชา คล/ายสมาน (2551) ได/ศึกษาปLจจัยท่ีเก่ียวข/องกับความพึงพอใจ ในงาน ความผูกพันต�อองค�กร และทัศนคติของพนักงานการไฟฟGาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย พบว�าพนักงานของการไฟฟGาฝNายผลิตแห�งประเทศไทยมีความผูกพันต�อองค�กรในภาพรวม ได/แก� ด/านความจงรักภักดีและปรารถนาในสถานภาพความเป:นสมาชิกขององค�การอยู�ในระดับมาก ซ่ึงหากครูและบุคลากรเกิดความสัมพันธ�กับของวิทยาลัย เกิดการลงทุนทางกําลังกายและสติปLญญาให/กับวิทยาลัยแล/ง จะทําให/ไม�อยากออกจากวิทยาลัยไป แม/ว�าจะได/รับข/อเสนอจากองค�การอ่ืนในรูปของค�าตอบแทน สถานภาพความเป:นอิสระหรือผู/ร�วมงานท่ีดีกว�าก็ตาม ด/านความเชื่อม่ันการยอมรับค�านิยมและวัตถุประสงค�เปGาหมาย สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา อยู�ในระดับมาก สอดคล/องกับภัสนิชา คล/ายสมาน (2551) ศึกษาปLจจัยท่ีเก่ียวข/องกับความพึงพอใจ ในงาน ความผูกพันต�อองค�กร และทัศนคติของพนักงานการไฟฟGาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว�าพนักงานของการไฟฟGาฝNายผลิตแห�งประเทศไทยมีความผูกพันต�อองค�กรในภาพรวม และรายด/าน ได/แก� ด/านความศรัทธาเชื่อม่ันและการยอมรับในเปGาหมายขององค�การ อยู�ในระดับมาก จากการท่ีความผูกพันของครูและบุคลากร อยู�ในระดับมากนั้นเป:นเพราะว�ามีความเชื่อม่ัน ยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีวิทยาลัยกําหนด คํานึงถึงผลประโยชน�ของวิทยาลัยเป:นหลัก มีความรู/สึกภาคภูมิใจท่ีเป:นส�วนหนึ่งขององค�การ ยึดม่ันปรารถนาอย�างแรงกล/าท่ีจะยังคงเป:นทํางานกับวิทยาลัยต�อไปผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามระยะเวลาการทํางาน ในภาพรวมและรายด/านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล/องกับ พัชรี ปLญญาเลิศศรัทธา (2548) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต�อองค�กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พบว�า อายุราชการต�างกันมีความผูกพันต�อองค�กรแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคล/องกับ วรรณิดา สารีคํา (2551) ศึกษาความผูกันต�อองค�การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ผลการศึกษาพบว�า บุคลากรท่ีมีประสบการณ�การทํางาน และตําแหน�งงานต�างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต�อองค�การแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05



77ผลการเปรียบเทียบสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา จําแนกตามตําแหน�งงาน ในภาพรวมและรายด/านแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล/องกับ ภัชนิชา คล/ายสมาน (2551) ศึกษาปLจจัยท่ีเก่ียวข/องกับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต�อองค�กร และทัศนคติของพนักงานการไฟฟGาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย พบว�า ลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีต�างกัน ส�งผลให/ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันและทัศนคติต�อองค�กรต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคล/องกับ วรรณิดา สารีคํา (2551) ศึกษาความผูกกันต�อองค�การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ผลการศึกษาพบว�า บุคลากรท่ีมีประสบการณ�การทํางาน และตําแหน�งงานต�างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต�อองค�การแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.055.3 ข�อเสนอแนะ ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� จากผลการศึกษาเรื่อง สภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา มีข/อเสนอแนะท่ีจะนําผลการศึกษาไปใช/ประโยชน� ดังนี้ 1. การศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา พบว�า ส�วนใหญ�ให/ความสําคัญในด/านความเต็มใจอุทิศตนให/กับองค�กรมากท่ีสุด เนื่องจากการท่ีบุคลากรปฏิบัติงานในหน/าท่ีด/วยความเต็มใจและมีความทุ�มเทพร/อมท่ีจะเสียสละโดยไม�หวังผลตอบแทนเพ่ือความก/าวหน/าขององค�กรนั้นจะเป:นแรงผลักดันให/องค�กรเข/มแข็ง และมีความเจริญเติบโต ดังนั้นผู/บริหารควรเล็งเห็นความสําคัญในด/านนี้ โดยอาจจะมีการให/รางวัล การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ หรือการมอบของขวัญเล็ก ๆ น/อย ๆ ในวันเกิด วันข้ึนบ/านใหม� เพ่ือเป:นการสร/างขวัญและกําลังใจให/กับบุคลากร เป:นต/น2. การศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา พบว�า ส�วนใหญ�ให/ความสําคัญในด/านการมีส�วนร�วมเป:นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค�กรน/อยท่ีสุด อาจจะเนื่องมาจากบุคลากรไม�มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการองค�กร ไม�มีอิสระในการปฏิบัติหน/าท่ี รวมถึงไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก/ปLญหาต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานหรือในหน/าท่ีท่ีตนได/รับผิดชอบ อาจส�งผลให/บุคลากรขาดความสัมพันธ�ท่ีดีกับองค�กร ดังนั้นผู/บริหารควรเป*ดโอกาสให/บุคลากรได/แสดงความคิดเห็นในประเด็นต�าง ๆ เพ่ือให/บุคลากรเล็งเห็นว�าตนเองเป:นส�วนหนึ่งขององค�กร สามารถนําพาองค�กรให/เจริญเติบโตและก/าวหน/า อาจจะจัดเป:นเวทีสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนข/อคิดเห็นในโอกาสต�าง ๆ 



78ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต(อไป การศึกษาสภาพความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้มีข/อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไปดังนี้ 1. ควรศึกษาปLจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว�างความผูกพันต�อองค�กรของครูและบุคลากร ในสถาบันอ่ืน กับวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ*ค จังหวัดพะเยา เพ่ือนําผลการศึกษาไปพัฒนาสู�แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด/านการบริหารทรัพยากรบุคคลต�อไป
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ภาคผนวก ก : เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 



 ชุดท่ี.............. แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาสภาพความผูกพันต$อองค%กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ.ค จังหวัดพะเยา แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของท&านท่ีมีความผูกพันต&อองค�กรของครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ-ค จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป.นส&วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารการศึกษา     สถาบันวิทยาการจัดการแห&งแปซิฟ-ค ดังนั้นผู4วิจัยใคร&ขอความร&วมมือจากผู4ตอบแบบสอบถามในการให4ข4อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป.นจริงมากท่ีสุด โดยท่ีข4อมูลท้ังหมดของท&านจะถูกเก็บเป.นความลับและใช4เพ่ือประโยชน�ทางการศึกษาเท&านั้น โดยมีข4อมูล 2 ส&วน ดังนี้ ข4อมูล ส&วนท่ี 1   ข4อมูลท่ัวไปของผู4ตอบแบบสอบถาม  ส&วนท่ี 2    แบบสอบถามคุณภาพการให4บริการ จํานวน 28 ข4อ ตามคุณลักษณะ ดังนี้ 2.1 ด4านความเต็มใจอุทิศตนให4กับองค�กร จํานวน     7 ข4อ 2.2 ด4านการมีส&วนร&วมเป.นหนึ่งอันเดียว จํานวน     7 ข4อ 2.3 ด4านความจงรักภักดี  จํานวน     7 ข4อ 2.4 ด4านความเชื่อม่ันการยอมรับค&านิยมและวัตถุเป?าหมาย จํานวน     7 ข4อ 



ส$วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบคําถาม  คําช้ีแจง กรุณาใส&เครื่องหมาย √ หน4าคําตอบท่ีท&านคิดว&าเหมาะสมกับตัวท&านมากท่ีสุด 1. เพศ 1) ชาย 2) หญิง2. ระยะเวลาการทํางาน 1) ตํ่ากว&า 1 ปB 2) 1 ปB – 5 ปB 3) 5 ปB –10 ปB 4) 10 ปBข้ึนไป3. ตําแหน&งงาน 1) ครูผู4สอน 2) บุคลากรทางการศึกษา3) หัวหน4าสํานักงาน 3) ผู4บริหารตอนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพการให4บริการ จํานวน 28 ข4อ ตามคุณลักษณะ  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช&องระดับความพึงพอใจ (5 = เห็นด4วยมากท่ีสุด, 4 = เห็นด4วยมาก, 3 = เห็นด4วยปานกลาง, 2 = เห็นด4วยน4อย, 1 = เห็นด4วยน4อยท่ีสุด) ความผูกพันต$อองค%กร ระดับความคิด 5 4 3 2 1  ด�านความเต็มใจอุทิศตนให�กับองค%กร 1. ท&านปฏิบัติงานในหน4าท่ีด4วยความเต็มใจ2. ท&านมีความทุ&มเทท่ีจะลงแรงเพ่ือความก4าวหน4าขององค�กร3. ท&านยินดีท่ีจะทํางานต&อให4เสร็จถึงแม4จะเลยเวลาเลิกงาน4.เม่ือมีความจําเป.นเร&งด&วนท&านพร4อมอุทิศตนเสียสละเวลาส&วนตัวเพ่ือท่ีจะทํางานให4แก&หน&วยงานของท&านแม4ว&าจะเป.นวันหยุด 5.ท&านมีความรู4สึกดีท่ีจะทํางานอ่ืนท่ีได4รับมอบหมายถึงแม4ว&าจะเป.นงานท่ีไม&ได4อยู&ในความรับผิดชอบของท&าน 6.ท&านมีความกระตือรือร4นอยากปฏิบัติงานอยู&เสมอโดยไม&หวังผลตอบแทน7. ท&านภูมิใจท่ีจะทํางานอยู&กับองค�กรด4วยความเต็มใจอุทิศตนให4กับองค�กร ด�านการมีส$วนร$วมเป:นหนึ่งอันเดียวกันกับองค%กร 1.ท&านมีส&วนร&วมในการตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงานได4



2.ท&านสามารถตัดสินใจแก4ไขปKญหาเฉพาะหน4าท่ีเกิดข้ึนในกรปฏิบัติงาน      3.ท&านคิดอยู&เสมอว&าความสําเร็จขององค�กร คือ ความสําเร็จสูงสุด      4.ท&านมีอิสระในการตัดสินใจในหน4าท่ีท่ีได4รับมอบหมาย      5.งานท่ีปฏิบัติเป.นงานท่ีให4โอกาสมีส&วนร&วมในการตัดสินใจ      6.ท&านมีความยินดีในการมีส&วนร&วมกับสมาชิกในองค�กรให4เกิดประสิทธิภาพ      7.ท&านมีโอกาสในการพิจารณาแก4ไข4ปKญหาและปฏิบัติงานร&วมกันกับองค�กร                           ด�านความจงรักภักดีต&อองค�กร      1.ท&านสามารถไปปฏิบัติงานฝNายไหนก็ได4ท่ีองค�กรกําหนด      2.ท&านสามารถร&วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีองค�กรจัดข้ึนด4วยความเต็มใจ      3.เม่ือท&านเกิดปKญหาข้ึนกับองค�กรพร4อมท่ีจะให4ความร&วมมือเสมอ      4.องค�กรมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับท&าน      5.การท่ีท&านมีความเชื่อว&าความจงรักภักดีต&อองค�กรเป.นสิ่งท่ีสําคัญท่ีทําให4อยากอยู&กับองค�กรต&อไป      6.เม่ือท&านต4องปฏิบัติงานตามนโยบายในการดําเนินงานขององค�กรจะปฏิบัติงานด4วยความจงรักภักดี      7.ท&านมีความห&วงในต&ออนาคตขององค�กรว&าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด            ด�านความเช่ือม่ันการยอมรับค$านิยมและวัตถุประสงค%เป;าหมาย      1. ท&านเชื่อม่ันเก่ียวกับองค�กรท่ีมีความม่ันคง      2.ท&านไม&มีความกังวลว&าจะถูกให4ออกจากงาน      3.ท&านยอมรับความคิดเห็นและนโยบายท่ีองค�กรกําหนด      4.ผลงานท่ีท&านทําได4มักสูงกว&าเป?าหมายท่ีองค�กรกําหนด      5.ท$านคิดว$าจะมีอนาคตท่ีดีท่ีได�ร$วมงานกับองค%กร      6.ท&านคิดว&าวิสัยทัศน�ขององค�กรมีความเป.นมืออมชีพเป.นท่ียอมรับของสังคม      7.ท&านมีความรู4สึกว&าเป?าหมายของท&านและองค�กรเหมือนกัน       ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห�ข4อมูลของท&าน มา ณ โอกาสนี้  



ภาคผนวก ข : รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 



รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย ดร.เกรียงศักด์ิ    สุวรรณวัจน� การบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก ผู4อํานวยการกลุ&มนิเทศติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดร.รุ&งฤดี    รัตน�ไชยศิลปR การบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น ผู4ช&วยอธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห&งแปซิฟ-ค ดร.อินทิรา    มุ&งเมือง ดร.ธัชชัย    จันทร�สา ดร.นันทภัค     จันทร�สา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร�ท – เชียงใหม& อาจารย�ประจําหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา สถาบันวิทยาการจัดการแห&งแปซิฟ-ค การบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองประธานกรรมการบริษัท เอ็นเจ เอเชียอีควิปเม4นท� จํากัด การบริหารการศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 



 ภาคผนวก ค : ประวัติผู�วิจัย 



ประวัติผู�วิจัย ช่ือนามสกุล นางอรทัย    ปานคํา วันเดือนป>เกิด วันท่ี  9 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2523 ท่ีอยู$ป?จจุบัน บ4านเลขท่ี 1/11 ถ.ฟากน้ํา ตําบลแม&ต๋ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย� 56000 ตําแหน$งหน�าท่ีการงานป?จจุบัน อาจารย�ผู4สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ-ค จังหวัดพะเยา จํานวนป>ประสบการณ%การทํางาน  7   ปB ท่ีอยู$ท่ีทํางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ-ค เลขท่ี 222 หมู&ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ4านตํ๊า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย� 56000 ประวัติการศึกษา 
2541

2546

2561

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ปริญญาโท (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม




