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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความผูกพันในองค์การ ที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน
ส่งผลในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ และช่วยขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส า เร็จในเป้าหมาย                    
โดยมีอิทธิพลของสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า1.พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  
21-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระยะเวลาในการท างานระหว่าง 6-10 ปี 2.พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
อิทธิพลของสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 3.พนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับดี 4. พนักงาน
มีความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับดี 5.อิทธิพลของสวัสดิการที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 6. ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ: ความผูกพัน สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์การ พนักงาน 
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ABSTRACT 
 

The research was aimed to study the influence of welfare and organizational culture related to 
employee engagement of academic supporting in Srinakharinwirot university. The sample in this research are 
345 employees and questionnaire is a tool for data collection. The analytical statistics consists of Frequency, 
Percentage, Mean and Standard Deviation and test statistics includes Independent t-test, One-way Analysis of 
Variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient is employed for relationship analysis. The 
research results can be revealed as follows: 1. Most of employees who answer our questionnaire are female, 
aged range between 21-30 years old, single, highest education level is bachelor’s degree and has 6-10 years 
of working experience. 2. The employees have an opinion of the influence of welfare mostly high-level which 
opinion in economic welfare is very good level. 3. Employees have an opinion to organization culture in good 
level.4. Employees have an opinion to employee’s commitment on organization in good level. 5. The 
influence of welfare and organizational culture related to employee engagement has a correlation in same 
way and relate in middle level. 6. The factor of organizational culture has correlation with employee 
engagement with statistically significant od 0.01 level and correlate in same way and relate in high level. 
 
Keywords: Engagement Welfare, Organizational Culture, Employees 
 

บทน า 
พนักงาน หรือ บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์การในการที่จะสามารถผลักดันให้องค์การประสบ

ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสวัสดิการถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากค่าจ้างที่พนักงานได้รับเป็นสิ่งที่เสริมสร้า ง
ความ เป็ นอยู่  เพื่ อ เป็ นหลักประกันความมั่ นคงที่ แน่ นอนในการด ารงชีวิต ในการท างานและเป็ นการสร้างขวัญ 
และก าลังใจในการท างานและได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ สติปัญญา ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  (พิเชษฐ์ 
สอนศิริ. 2553) วัฒนธรรมองค์การ คือการสร้างค่านิยมและความเชื่อ ซึ่งพนักงานขององค์การที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความคิด 
ทัศนคติและประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของพนักงาน (สมยศ นาวีการ.2546) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์การ               
ที่พนักงานในองค์การร่วมกันสร้างขึ้นมายึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเป็นเวลานานเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์การสามารถด าเนินการ               
ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของพนักงานทุกคนภายในองค์การจนกลายเป็นความผูกพันในองค์การนั่นเอง ความผูกพันต่อ
องค์การ มีความส าคัญต่อองค์การที่ส่งผลในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ เพราะหากพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การสูงย่อมส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จในเป้าหมายที่ก าหนดไว้พนักงานก็จะพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่คิดลาออก
ไปหางานใหม่ (กรองทอง อยู่สุข.2533)  ท าให้องค์ความรู้ที่สะสมจนเกิดเป็นประสบการณ์ ความช านาญในการท างาน หรือไม่เกิด
ความผิดพลาดในการท างานเกิด มีแต่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน และเต็มใจที่จะท างานให้ดีที่สุด            
จึงท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ถือเป็นก าลังส าคัญ ที่จะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานไปตาม
วัตถุประสงค์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน ามีความมุ่งมั่นในการท างาน เห็นแก่ประโยชน์ขององค์การและส่วนรวมรวมถึงอิทธิพล
ของสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสรรให้กับพนักงานในทุกด้าน จนเกิดเป็นความรัก             



3 
 

 
 

ความผูกพันที่พนักงานมีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิด
ความยั่งยืนในสังคมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กับลักษณะส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการท างาน  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์การ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์การ กับความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีแตกต่างกนั 

2. อิทธิพลของสวัสดิการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ  

3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่า             
มีผู้ให้ความหมายและแนวคิด ดังต่อไปนี้  

ปรมะ  สตะเวทิน (2533) ได้กล่าวว่า คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่ต่าง กันโดย
วิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้ 1) เพศ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศนี้ไว้ต่างกัน 2) อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกัน
อย่างมากในเรื่องความคิดและพฤติกรรมคนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่
มีอายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยมยึดถือการปฏิบัติ แบบระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุ
น้อย เนื่องจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันลักษณะการใช้สื่อที่ต่างกันคนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อรับรู้ข่าวสารหนักๆ 
มากกว่าความบันเทิง 3) การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนนิยม และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษา
สูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้ที่เข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนที่ไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือ
เหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาต่ า 4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม
ของบุคคลมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ์ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมาย
ที่แตกต่างกัน  



4 
 

 
 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์นิยมใช้ในการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์              
เป็นลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึง และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสวัสดิการ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของ
สวัสดิการ พบว่ามีผู้ให้ความหมายและแนวคิด ดังต่อไปนี้ 

พิเชษฐ์ สอนศิริ (2553) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการว่า เป็นการตอบแทนในการปฏิบัติงานอันเป็นส่วนนอกเหนือจาก
เงินเดือน โดยเราอาจเรียกรวมๆ ว่า เป็นรายได้พิเศษ (Extra Income) ที่องค์กรจ่ายให้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มเติมจาก
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า จ่ายให้ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีให้มีก าลังกาย มีก าลังใจ ปฏิบัติงานให้เป็นผลดีแก่องค์กร  

ดารณี คงเอียด (2541) สวัสดิการหมายถึง บริการ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานราชการหรือองค์การธุรกิจเอกชนจัดให้
มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคง                
ในอาชีพมีหลักประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรื อค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็น
ประจ า ท้ังนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจที่ดี เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจและสติปัญญาความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้งในส่วนตัวและครอบครัว ท าให้มีความพอใจในงาน มีความรักและ
ตั้งใจที่จะท างานนั้นให้นานท่ีสุด ส าหรับสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบน้ันย่อมหมายถึง สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง 

อุทัย  หิรัญโต (2531) กล่าวว่าสวัสดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจจัดให้
มีขึ้น  เพื่ อให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติ งานองค์กรนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบายในการท างาน มีความมั่ นคงในอาชีพ  
มีหลักประกันที่แน่นอนในการด าเนินชีวิตหรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ าทั้งนี้ 
เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในงานมีความรักและตั้งใจที่จะท างานนั้นออกมาให้ดีที่สุด 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การพบว่า
มีผู้ให้ความหมายและแนวคิด ดังต่อไปนี้ 

สมยศ  นาวีการ (2546) วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม ความเช่ือ และแบบแผนทางพฤติกรรมที่ยอมรับและปฏิบัติ
โดยสมาชิกขององค์การ เนื่องจากองค์การสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การของพวกเขาเพื่อที่จะสนับสนุนการคิดค้นสิ่งใหม่
และความสามารถแข่งขันได้แม้แต่องค์การภายในอุตสาหกรรมเดียวกันจะแสดงวิถีทางของการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน วัฒนธรรม
องค์การที่ดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอุปสรรคต่อบริษัท  

วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ค่านิยม และความเช่ือที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้น               
ในองค์การ และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์การนั้นวัฒนธรรมจึงเสมื อน “บุคลิกภาพ” หรือ                   
“จิตวิญญาณ” ขององค์การนั้น 

ลัดดา  ศุขปรีดี (2523) ได้ให้ความหมายของการมีความคิดริเริ่ม (Initiative) หมายถึง ความพยายามในการเริ่มท าในสิ่งท่ี
ไม่มีการท ามาก่อน หรือการเปลี่ยนทิศทางของกิจกรรมบางอย่างมักแสดงออกในลักษณะการกระตือรือร้น ท าให้พนักงานเกิดการมี
ส่วนร่วมและความรู้สึกรับผิดชอบในงานร่วมกัน 

Richard, L. Daft. (1999)  แบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว (clan 
culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่มีความยืดหยุ่นสงู และมุ้งเน้นภายในองค์การ ให้ความสนใจและการมีสว่นร่วมของสมาชิกภายใน
องค์การ หรือการท างานเป็นทีม นิยมท าตามประเพณีปฏิบัติ บรรยากาศการท างานเป็นมิตรต่อกัน จะค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นมี
ความห่วงใยช่วยเหลือกันเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เน้นความยุติธรรมเท่าเทียมกัน  2) วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
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(adaptability culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่มีความยืดหยุ่นสูง เน้นการตอบสนองต่อภายนอกองค์การ สมาชิกในองค์การมี
เสรีภาพในการด าเนินการและการตัดสินใจตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ การทดลองและการเสี่ยงความผิดพลาดจากการลองท า ถือเป็นบทเรียน 3) วัฒนธรรมองค์การแบบ
ราชการ (bureaucratic culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่มีเสถียรภาพสูง มั่งคงและมุ่งเน้นภายในองค์การ เน้นความเป็นระเบียบ
แบบแผนการท าตามกฎระเบียบ เชื่อฟังและท าตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เน้นความเป็นเหตุเป็นผลท างานตามขั้นตอน และความ
มัธยัสถ์ รักษาสภาพเดิมหากสภาพแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลง 4) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement culture) 
เป็นวัฒนธรรมองค์การที่มีเสถียรภาพสูงไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น เน้นการยอมรับจากภายนอกองค์การ และการบรรลุผลส าเร็จให้
สมบูรณ์และดีที่สุด เน้นความขยัน ความมุ่งมั่น การแข่งขันในการท างานเพื่อสร้างผลงาน 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่ามีผู้ให้ความหมายและแนวคิด ดังต่อไปนี้ 

Meyer (1997) ได้สรุปแนวคิดไว้ 3 แนวคิด คือ 1) แนวคิดด้านทัศนคติ แนวคิดนี้ได้รับความสนใจในการศึกษามากกลุ่ม
สนับสนุนแนวคิดนี้มองความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกในการรับรู้ของบุคคลว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
2) แนวคิดด้านพฤติกรรม แนวคิดนี้มองความผูกพันต่อองค์กรในรูปของความสม่ า เสมอของพฤติกรรม เมื่อคนมีความผูกพันต่อ
องค์กรก็จะมีการแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมต่อเนื่องหรือความสม่ าเสมอในการท างานโดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน 
การที่คนจะผูกพันต่อองค์กร  และพยายามที่จะรักษาสมาชิกไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหน ก็เนื่องจากได้เปรียบเทียบผลได้และผล เสีย              
ที่จะเกิดขึ้น หากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกไปซึ่งบุคคลนั้น จะพิจารณาในลักษณะของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นหรือผลประโยชน์
ที่จะสูญเสียไป ซึ่งสรุปได้ว่าการพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรเป็นผลมาจากการที่คนเปรียบเทียบช่ังน้ าหนักว่าถ้าเขาลาออกจาก
องค์กรเขาจะสูญเสียอะไรบ้าง 3) แนวคิดด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดนี้มองความผูกพันว่าเป็นความ
จงรักภักดีและความเต็มใจที่บุคคลจะอุทิศตนให้กับองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดฐานขององค์กรและสังคมบุคคลจะรู้สึกว่าเมื่อ
เขาเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว ก็ต้องมีความผูกพันต่อองค์กรเพราะนั่นคือความถูกต้องและความเหมาะสม และเป็นหน้าท่ีหรือ
พันธะผูกพันท่ีสมาชิกจะต้องมีต่อองค์กร 

วิรัช สงวนวงศ์วาน (2531) กล่าวไว้ว่าความผูกพันของสมาชิกคนหนึ่งขององค์การที่มีต่อองค์การนั้นความผูกพันท่ีกล่าวนี้
แท้จริงมิใช่เป็นความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อตัวตึกขององค์การหรือห้องท างาน  แต่เป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกกับ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้จัดการของเขาต่างหาก หากสมาชิกมีความเคารพชอบอัธยาศัยหัวหน้าหรือผู้จัดการแม้งานท่ีท าจะล าบากยาก
เข็ญเขาก็เพียรพยายามท าจนส าเร็จแต่หากสมาชิกไม่ถูกกับผู้จัดการเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบองค์การนั้น มิใช่ตัวผู้จัดการ 
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์การที่จริงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับผู้บริหารซึ่งถือเป็นตัวแทนขององค์การ
นั้นเอง 

ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532) ได้นิยามความผูกพันต่อองค์การโดยเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาของสมาชิกองค์การภายใน
รูปของความสม่ าเสมอของพฤติกรรม เมื่อสมาชิกองค์การมีความผูกพันต่อองค์การ ก็จะมีการแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรม              
ที่ต่อเนื่องหรือคงเส้นคงวาในการท างาน ความต่อเนื่องในการท างานโดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ท างาน การที่สมาชิกผูกพันต่อ
องค์การและพยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพไว้โดยไม่โยกย้ายไปไหนก็อาจเนื่องมาจากได้เปรียบเทียบอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นผลได้
ผลเสียหากละทิ้งสภาพของสมาชิกหรือลาออกจากองค์การไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้  คือ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ไม่รวมโรงเรียน  

3 โรงเรียน และ 2 โรงพยาบาล) จ านวน 32 หน่วยงานมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,413 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรที่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(Yamane.1976) และให้มีค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จากการค านวณตามสูตรจะได้ตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรเท่ากับ 328 คน และบวกเพิ่มอีก 5% อันเนื่องมาจากการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ หรือ จ านวนแบบสอบถาม                
ที่ตอบกลับมาไม่ครบ ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 345 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง           
ตามที่ต้องการ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์การ  
ที่ มี ความสัมพันธ์ต่ อความผูกพัน ในองค์การของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ  
โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการท างาน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อ
เดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของสวัสดิการ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ
ทางด้านสังคม สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการทางด้านเกื้อกูล ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การของ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) รวมจ านวน 28 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์การแบบ
ปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การของ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) รวมจ านวน 26 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ แนวคิดด้านทัศนคติ แนวคิดด้านพฤติกรรม แนวคิดด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม  
มีทั้งหมด 20 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้มา

ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การตรวจสอบข้อมลู (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม และคัดแยกแบบสอบถาม          

ที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์เท่านั้น 
2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษาและน าข้อมูลบันทึกลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยด าเนินการตามขั้นตอน  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) การหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(Standard deviations) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย(Pearson Correlation) 
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)สถิติที่ใช้ทดสอบค่าความเชื่อถือได้
ของเครื่องมือ(Reliability of the test) สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Analysis)  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท างาน มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ทั้งหมด 345 คน แสดงผลการวิเคราะห์จ าแนกตามตัวแปร ดังน้ี 
 

ลักษณะข้อมูลดา้นประชากรศาสตร์ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
       ชาย 119 34.49 
       หญิง 226 65.51 

รวม 345 100 
2. อายุ   
       ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 0 0.00 
       21 – 30 ปี 136 39.42 
       31 – 40 ปี 
       41 – 50 ปี 

134 
70 

38.84 
20.29 

       51 ปีขึ้นไป 5 1.45 
รวม 345 100 

3. สถานภาพสมรส   
       โสด 250 72.46 
       สมรส / อยู่ด้วยกัน 87 25.22 
       อย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 8 2.32 

รวม 345 100 
4. ระดับการศึกษา   
       ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 8 2.32 
       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 277 80.29 
       สูงกว่าปริญญาตรี 60 17.39 

รวม 345 100 
5. ระยะเวลาในการท างาน   
       อายุงาน 1 – 5 ปี 111 32.17 
       อายุงาน 6 – 10 ปี 
       อายุงาน 11 – 15 ปี 
       อายุงานมากกว่า 15 ปี 

150 
48 
36 

43.47 
13.91 
10.43 

รวม 345 100 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานที่แตกต่างกั นอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส                  

ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระยะเวลาในการท างาน 
มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของสวัสดิการ อันได้แก่ สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการทางด้านสังคม สวัสดิการทางด้าน
ความมั่นคงในชีวิต และสวัสดิการทางด้านเกื้อกูล มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
อิทธิพลของสวสัดิการ 

ความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนนุวิชาการ 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
ระดับ

ความสัมพันธ ์
สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ 0.477** 0.000 ทิศทางเดียวกัน ปานกลาง 
สวัสดิการทางด้านสังคม 0.319** 0.000 ทิศทางเดียวกัน ต่ า 
สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิต 0.508** 0.000 ทิศทางเดียวกัน ปานกลาง 
สวัสดิการทางด้านเกื้อกูล 0.525** 0.000 ทิศทางเดียวกัน ปานกลาง 

รวม 0.541** 0.000 ทิศทางเดียวกัน ปานกลาง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ และวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 

ความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนนุวิชาการ 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
ระดับ

ความสัมพันธ ์
วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว .732** .000 ทิศทางเดียวกัน สูง 
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว .707** .000 ทิศทางเดียวกัน สูง 
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ .595** .000 ทิศทางเดียวกัน ปานกลาง 
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร แ บ บ มุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

.708** .000 ทิศทางเดียวกัน สูง 

รวม .780** 0.000 ทิศทางเดียวกัน สูง 

** มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสวัสดิการ วัฒนธรรมองค์การ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 65.51 และเพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 34.49 
อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 39.42 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 

31 - 40 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 38.84 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29 อายุตั้งแต่ 51 ปี
ขึ้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 และไม่พบผู้อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ตามล าดับ 

สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 72.46 รองลงมาคือ 
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.22 และสถานภาพอย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.32 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.29 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 8 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.32 ตามล าดับ 

ระยะเวลาในการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.47 รองลงมาคืออายุงานระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17 อายุงานระหว่าง 11 - 15 ปี จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.91 และอายุงานมากกว่า 15 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.43 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของสวัสดิการของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ อันได้แก่ สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการทางด้านสังคม สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการ
ทางด้านเกื้อกูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ อันได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ และวัฒนธรรม
องค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ อันได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความผูกพันในองค์การอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย            
เท่ากับ 3.89 
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สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

และระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่างกัน มีระดับความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีแตกต่างกัน 

พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งเพศหญิงและเพศชาย ต่างมีลักษณะการท างานร่วมกัน  ซึ่งไม่ได้ค านึงถึงเรื่องเพศ
เป็นหลัก หากแต่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เป็นส าคัญ  

พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มของพนักงานโดยรวมมีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี ถึงร้อยละ 77.97 จากกลุ่มตัวอย่าง 345 คน ซึ่งอาจหมายถึง
ทัศนคติ พฤติกรรม การสื่อสาร มีลักษณะในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าพนักงานท่ีมีอายุมากหรืออายุน้อย ก็ไม่ใช่ตัวแปรส าคัญมากนัก  
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากพนักงานที่มีสถานภาพโสด สมรส หรืออย่าร้าง หรือแม้แต่พนักงานจะมีความรับผิดชอบภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงมากเท่าใดก็ตาม ก็ไม่ได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน  

พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อาจเนื่องจากต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานถูกก าหนดด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้รับสมัครงาน โดยรับสมัครงานตามภาระงานที่ได้
ก าหนดไว้ในต าแหน่งนั้น ๆ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความผกูพันในองค์การ ต่อให้มีระดับการศึกษาใดก็ตาม
ไม่ได้ท าให้ความผูกพันในองค์การถูกเปลี่ยนไป  

พนักงานที่มีอายุในการท างานแตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากพนักงานที่มีอายุในการท างานที่มากมีระดับความผูกพันต่อองค์การที่มากตาม เนื่องจากมีความสุขในการท างาน             
มีความรักในงาน มีวัฒนธรรมที่ส่งผลให้พนักงานมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรให้กับพนักงาน ที่องค์การสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของชีวิตได้อย่างเพียงพอ 
ก่อให้เกิดการความผูกพันในองค์การของพนักงาน และตัดสินใจที่จะใช้ศักยภาพ ความสามารถในการท างานในองค์การอย่างเต็มที่  

สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของสวัสดิการ อันได้แก่ สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการทางด้านสังคม สวัสดิการทางด้าน
ความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการทางด้านเกื้อกูล มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อิทธิพลของสวัสดิการโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ระดับ ปานกลาง และอิ ทธิพลของ
สวัสดิการรายด้านได้แก่ สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการทางด้านสังคม สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการ
ทางด้านเกื้อกูล ทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก พนักงานมีความเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสวัสดิการกับความผูกพันในองค์การของ
พนักงานทั้งในด้านสวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการทางด้านความมั่นคงในชีวิต สวัสดิการทางด้านเกื้อกูล ในระดับปานกลาง 
และสวัสดิการทางด้านสังคม ในระดับต่ า อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในมหาวิทยาลัยตามพื้นฐานของการจัดสวัสดิการ และอาจหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยได้มีการส ารวจความต้องการของพนักงานใน
เรื่องสวัสดิการอย่างดี เพ่ือให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายในการท างาน เอื้อผลประโยชน์ให้กับพนักงาน มีความมั่นคงในอาชีพ 
มีหลักประกันท่ีแน่นอนในการด าเนินชีวิตหรือได้รับประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างท่ีได้รับอยู่เป็นประจ า ท้ังนี้
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ก็เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับพนักงานมีขวัญและก าลังใจที่ดีเพื่อที่จะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญา  พร้อมความสามารถของ
พนักงานเองในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกกังวลปัญหาความยุ่งยากทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัว ท าให้พนักงาน             
มีความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจที่จะท างานนั้นให้นานท่ีสุด  

สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรม
องค์การแบบราชการ และวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน  
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัฒนธรรมองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การของพนักงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และวัฒนธรรมองค์การ               
รายด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์                 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และวัฒนธรรมองค์การแบบราชการ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ซึ่งทุกด้านมีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันในองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์การเป็นการแสดงออกทางค่านิยม ศีลธรรม ประเพณี ที่คนภายในองค์การร่วมกันสร้างและมีความเช่ือในการปฏิบัติตนในการ
ท างานเช่นนั้น ซึ่งในแต่ละองค์การจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามความเช่ือขององค์การนั้น ๆ โดยวัฒนธรรมภายใน
องค์การจะส่งผลออกมาเป็นรูปแบบพฤติกรรมของคนในองค์การ และประสิทธิภาพของการท างานด้วย ซึ่งท าให้เกิดวัฒนธรรม
ภายในองค์การนั้นจนก่อเกิดเป็นความผูกพันในองค์การ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เกิดจากความพอใจหรือความสุขในการท างานซึ่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2562) มีคุณลักษณะเฉพาะคือ รักชุมชน ติดดิน สุภาพอ่อนน้อม 
สงบ รักสันติ มีความรักในองค์การ มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่หลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์             
ในองค์การเป็นแบบกัลยาณมิตร มีความมุ่งมั่นในการท างาน เห็นแก่ประโยชน์องค์การและส่วนรวม มีความโดดเด่นในการน า
วิชาการที่เป็นเลิศไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน โดยประสานการท างานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยดี               
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีค่านิยม 3 ประการ ดังนี้ 1.ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลยัเป็น
ผู้มีความส าคัญที่ต้องให้บริการอย่างดีที่สุด 2.ยึดถือถือว่าชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องสร้าง
ความสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 3.ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษากฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
เป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า สวัสดิการที่องค์การได้จัดสรรให้กับพนักงานอยู่บนพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการและ
ตามระเบียบขององค์การ เนื่องจากองค์การเป็นหน่วยงานราชการที่ถูกจ ากัดในเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่าย อย่างเช่น ค่าปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาท าการ แต่องค์การก็สามารถจัดสรรสวัสดิการในด้านอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากค่าตอบแทน หรือรูปแบบตัวเงินเพื่อจัดสรรให้
พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ 

2. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางและการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน าแนวคิดไปปรับใช้ในการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นและสามารถน าข้อคิดเห็นไป
ปรับปรุงแก้ไขได้ และถือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาได้สื่อสารและเข้าใจปัญหาหรือความเป็นอยู่กัน
มากขึ้น 
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3. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรา้งความสมัพันธ์ในองค์การเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์การท าให้พนักงานทุกระดับ
ปฏิบัติการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยอมรับปัญหาและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน เพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี การท างานเป็นทีม และส่งผลให้งานออกมาดี 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในองค์การ เช่น ความสุขในการท างาน ความพึงพอในการท างาน 

แรงจูงใจ หรือความภักดีต่อองค์กร เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ 
2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างความผูกพันในองค์การในทัศนคติของพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของพนักงาน

ได้อย่างลึกซึ้ง อันจะส่งผลให้เกิดความผูกพันในองค์การที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของพนักงาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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