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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร นาไปสู่ความ
ผูกพันต่อองค์กร 2) หาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากบุ ค ลากรหอสมุ ด ฯ
จ านวน 134 คน (กั น ยายน 2560) โดยใช้ แ บบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป แบบ สอบถามความสุ ข ในการท างาน
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ รรณนา Pearson’s Correlation Coefficiency
and Multiple Linear Regression และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรหอสมุด ฯ มี ความพอใจต่ อความสุขของการปฏิบั ติงานที่ท าอยู่ใน
ปัจจุ บัน และปฏิบั ติงานอย่างมีความสุข โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก ผลการศึ กษาระดับ ความผูกพันต่อองค์กร
พบว่าบุคลากรหอสมุด ฯ รู้สึกมีความผูกพั นและรักองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการทางาน
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่าบุคลากรหอสมุดฯ ส่วนมากมีปัจจัยด้านความสุขในการทางาน ด้านลักษณะ
งานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับกลาง
ผลการศึ กษานี้ ห อสมุ ด ฯ ควรมี การจั ด ท าแผนในการเสริ มสร้ างความผู ก พั นให้ กับ บุ ค ลากร
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้ านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมให้ บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป
รวมถึงในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ เช่นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตสังคม เพื่อ นามาพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาหอสมุดฯ ต่อไป

คาสาคัญ: ความสุขในการทางาน, ความผูกพันต่อองค์กร, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ABSTRACT
The purpose of this paper 1) to study the impact of happiness of employee at
Thammasat University Library on the commitment to the organization. 2) to find a way to build a
personal commitment towards organization and carry out activities in accordance with the plan
to establish organizational commitment. Data were collected from 134 Thammasat University
Library employees ( September 2017) The Questionnaire include: 1 General Information
2) Work happiness 3) Organization commitment. The data were analyzed by Descriptive Statistics,
Pearson’s Correlation Coeffiency and Multiple Linear Regression.
The result indicates that most of the employees had high level of work
happiness and high organization commitment. There was statically significant relationship
between work happiness and organization commitment. Also, most of the employees are
satisfied with their work and their job description affects the organization commitment in the
middle rate.
Thammasat University Library are able to use the result of this stud to develop
and make plans to strengthen the employee engagement. The activity is defined under the name
of the Happy workplace project and there will be a monthly event in 2018 to promote the
employee to be in unity with the organization and loyal to the organization. In the next study,
various factors will be studied and defined such as personal factors, psychosocial factors in order
to further develop effective various activities to the organization.

Keyword: Work Happiness, Organization Commitment, Thammasat University Library
บทนา
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ ล าดั บ ต้ น ของทุ ก องค์ ก ร โดยงานวิ จั ย ของ
วรารักษ์ ลีเลิ ศพั นธ์ (2557, น. 71) ได้ ศึกษาพบว่าเมื่อบุค ลากรเกิด ความผู กพั นต่ อองค์กร ก็ สามารถสร้างความ
มั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กรได้ เพราะลดอัตราการลาออกจากองค์ กร (Employee Turnover) พนักงานมีแรงจูงใจใน
การทางานทาให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น องค์ ก รต้ องพบกั บ ความท้ าทายในการรั กษา “ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ” ให้ เกิ ด
ความผู ก พั น ในองค์ ก ร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนองค์ ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ ตามเป้ าหมายขององค์ ก รได้ จากการวิ จัย ของ
ภรรคพร เล็กขาว (2551, น. 65) พบว่า การสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งการวิเคราะห์
ความผูกพันองค์กรยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน
(Absenteeism) และพฤติกรรมการลาออกของบุ คลากร (Employee Turnover) เพราะบุ คลากรที่มีความผูกพั น
ต่อองค์ก รในระดั บ สูง จะมี แนวโน้ มในการปฏิ บั ติง านกับ องค์ กรนานกว่ า และเต็มใจที่ จะท างานอย่างเต็ มความรู้
ความสามารถ มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับต่า
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ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าแนวโน้มการปรับลดอัตรากาลังจากนโยบายมหาวิทยาลัย จะส่งผลต่อหอสมุด
แห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมากในอนาคต ดังนั้นจึงต้องสร้างให้บุคลากรของหอสมุดฯเกิดความผูกพันต่ อ
องค์กร ลดอัตราการลาออกเนื่องจากอาจไม่ได้รับอัตราคืนในอนาคต ดังนั้นจึงสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความผูกพันของบุคลากรหอสมุ ด ฯ ว่ามีความผูกพันต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด และศึกษาถึงผลกระทบของ
ความสุขที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุด ฯ เพื่อนาผลการศึกษามาพัฒนา และสร้างกิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์กรได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความสุขของบุคลากร นาไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร
2. เพื่ อห าแ นวท างในการสร้ า งค วามผู กพั น ต่ อองค์ กรข องบุ ค ล ากร ห อส มุ ด แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดาเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การศึกษานี้มีขั้นตอนการดาเนินงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ต อ น ที่ 1 ส ารวจ ปั จจั ย ที่ ส่ งผ ล ต่ อ ค วาม ผู กพั น องค์ กรข องบุ ค ล ากรห อ ส มุ ด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีขอบเขตการสารวจดังนี้
1.1 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรหอสมุด
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จานวน 134 คน (ณ กันยายน 2560)
1.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา กันยายน 2560
1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยความสุขในการทางาน ได้ แก่ ด้านลักษณะงาน ความมั่นคง
และความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญ ชา ด้านการเสริมสร้างแรงจู งใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ได้แก่ ความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร การดารงสมาชิกภาพและ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2 ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านความสุขในการทางาน และความผูกพัน
องค์กรของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูลการสารวจปัจจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS)
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ค่ าสถิ ติ T-test ส าหรั บ ความแตกต่ า งของค่ าเฉลี่ ย 2 กลุ่ ม
การวิเคราะห์ หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) สาหรับความแตกต่างของ
ค่ า เฉลี่ ย มากกว่ า 2 กลุ่ ม และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความสุขในการทางานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับปัจ จัย
ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีขั้นตอนดังนี้
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1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้
2. นาข้อมูลทั้งหมดไปประเมินผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ส่วนการพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตัวนั้น มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ใช้วิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การส ารวจปั จ จั ย ความสุ ข ของบุ ค ลากรหอสมุ ด แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 119 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้ อมู ลในการสารวจเรื่อง “ความผู กพั นต่ อองค์กร (Workforce
Engagement Survey) ของหอสมุ ด แห่ งมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560” สามารถ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนก เป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านความสุขในการทางาน
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
ขั้ น ตอนที่ 3 จั ด ท าโครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลความผู ก พั น องค์ ก รฯ ในปี 2561 โดยมี
6 ขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนในการดาเนินโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการ
2. หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการดาเนินงาน
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้และงบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินงาน
4. วางแผนกิจกรรม
5. จัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
6. ทบทวนการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อนาผลของการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนงานต่อไป
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรต้น
ปัจจัยความสุขในการทางาน
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
3. ด้านเพื่อนร่วมงาน
4. ด้านผู้บังคับบัญชา
5. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
6. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

3.
4.
5.

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์กร
1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน
2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
3. การเป็นส่วนหนึ่งขององค์ กร
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สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
การศึกษานี้ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรหอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา และสร้างความผูกพั นต่อองค์ กรของบุ ค ลากรหอสมุด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 119 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 88.80 ของ
บุค ลากรทั้ ง หมด 134 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ป ทางสถิติโดยมีสถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (x ̅= )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะข้อมูล ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยมี
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แ ก่ ค่ าสถิ ติ T-test ส าหรั บ ความแตกต่ างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ ม การวิเคราะห์
หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of Variance (F-test) สาหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านลักษณะงานของบุ คลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กั บปั จจั ยด้านความผู กพั นต่ อองค์กรใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการสรุปผลดังนี้
1. ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจัยความสุขของบุคลากรหอสมุดฯ ผลการสารวจ พบว่า ความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขของ
บุคลากรหอสมุด ฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เมื่อพิจารณา ราย
ด้านพบว่า บุคลากรหอสมุ ดฯ มีค วามคิดเห็นด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ ในระดับ มาก เป็ นอันดับที่ 1 มีค่ าเฉลี่ย 3.21
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาได้แก่ ด้านผู้บังคับบัญ ชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.10 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 และด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 รายละเอียด
และความพึงพอใจที่น้อยที่สุดคือด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55
2. ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผลการสารวจพบว่า บุ คลากรหอสมุด ฯ มีความ
คิ ด เห็ นต่ อ ค วามผู ก พั นข องบุ คลากรที่ มี ต่ อ องค์ ก ร โด ยภ าพ รวม อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย 3.25
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรหอสมุด ฯ มีความคิดเห็นด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แ ก่ ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร อยู่ในระดับมาก และความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับมาก
เป็นอันดับสุดท้าย
3. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการทางาน กับปัจจัยด้าน
ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
เดี ย ว (Simple Linear Regression) และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression) โดยใช้
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ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เป็นตัวกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ โดยแบ่ งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการทางาน
ประกอบไปด้ ว ย 6 ด้ าน คื อ ด้ านลั ก ษณะงาน ด้ านความมั่ น คงและความก้ าวหน้ า ด้ านเพื่ อ นร่ วมงาน ด้ า น
ผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความผู กพัน
ต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสาคัญ p = 0.000 (F6,96 = 7.917)
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตัวกาหนด ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสาคัญ p = 0.001 (ตามตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการทางานด้านลักษณะงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความพยายามทุ่มเท
ปฏิบัติงาน
ตัวแปร
ค่าคงที่
ด้านลักษณะงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ด้านเพื่อนร่วมงาน
ด้านผู้บังคับบัญชา
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
(B)
.996
.383
.041
.133
.010
.083
.021

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ปรับมาตรฐาน (Beta)
.391
.048
.147
.013
.120
.026

t

Sig.

3.202
3.435
.362
1.356
.110
1.283
.241

.002
.001
.718
.178
.913
.203
.810

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการทางาน
ประกอบไปด้ ว ย 6 ด้ า น คื อ ด้ า นลั ก ษณ ะงาน ด้ า นความมั่ น คงและความก้ า วหน้ า ด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน
ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ตัวแปรตามคือ ความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร ที่ระดับนัยสาคัญ p = 0.000 (F6,95 = 4.673)
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรต้นแต่ละตัวแปรจะพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะงาน เป็น
ตั วกาหนด ความผู กพั นต่ อองค์ กรด้ านความภาคภู มิใจและจงรั กภั กดี ต่ อองค์ กร ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ p = 0.002
(ตามตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการทางาน ด้านลักษณะงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความภาคภูมิใจและ
จงรักภักดีต่อองค์กร
ตัวแปร
ค่าคงที่
ด้านลักษณะงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ด้านเพื่อนร่วมงาน
ด้านผู้บังคับบัญชา
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
(B)
1.508
.471
-.128
.060
.234
.109
-.132

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (Beta)
.383
-.119
.053
.249
.125
-.131

t

Sig.

3.574
3.113
-.834
.446
1.868
1.239
-1.120

.001
.002
.406
.657
.065
.218
.266

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นคือ ปัจจัยความสุขในการทางาน
ประกอบไปด้ ว ย 6 ด้ า น คื อ ด้ า นลั ก ษณ ะงาน ด้ า นความมั่ น คงและความก้ า วหน้ า ด้ า นเพื่ อ นร่ ว มงาน
ด้ านผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ด้ านการเสริมสร้ างแรงจู งใจ และ ด้ านสถานที่ แ ละสิ่ ง อานวยความสะดวก ตั วแปรตามคื อ
ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่ระดับนัยสาคัญ p = 0.000 (F6,95 = 6.764)
เมื่ อวิ เคราะห์ ในรายละเอี ย ดของตั วแปรต้ นแต่ ละตั วแปรจะพบว่า ตั วแปรด้ านลั กษณะงาน
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ และ ด้ านสถานที่แ ละสิ่งอานวยความสะดวก เป็ นตัวกาหนด ความผูกพั นต่ อองค์กร
ด้านการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่ระดับนัยสาคัญ p = 0.002, 0.055, 0.002 ตามลาดับ (ตามตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสุขในการทางาน ด้านลักษณะงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
และ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ต่อ ความผูกพันต่อองค์กร ด้านการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ตัวแปร
ค่าคงที่
ด้านลักษณะงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ด้านเพื่อนร่วมงาน
ด้านผู้บังคับบัญชา
ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B)
1.404
.744
-.061
-.121
.207
.177
-.382

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับ
มาตรฐาน (Beta)
.555
-.052
-.098
.202
.187
-.348

t

Sig.

3.207
4.733
.381
-.875
1.592
1.939
-3.131

.002
.000
.704
.584
.115
.055
-002

อภิปรายผล
จากผลการศึกษา “การศึ กษาปั จจัย ที่มีผ ลต่อความผู กพันต่อองค์กรของบุคลากรหอสมุด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สามารถนาผลการศึกษามาอภิปรายได้ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยความสุขในการทางาน
จากผลการศึกษาความพึงพอใจปัจจัยความสุขในการทางานแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ มี
ความพอใจ ต่อความสุขของการปฏิบั ติงานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน และปฏิ บัติงานอย่างมีความสุข ส่งผลให้บุคลากรมี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สาหรับด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า บุคลากร
หอสมุดฯ มีความพึงพอใจต่อปัจจัยความสุขด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แต่ยังอยู่ในระดับไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเป็นปัจจัยที่ถือว่าเป็นพื้นฐานลาดับต้น ๆ ที่ต้ องให้ความสาคัญ
เป็นอย่างมาก ดังนั้นองค์กรจึงต้องดาเนินการด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ให้กับบุคลากร
โดยเร่งด่วนและทั่วถึง
2. ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร
จากผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์ กรแสดงให้เห็นว่า บุคลากรหอสมุดฯ รู้สึกมี ความ
ผูกพันและรักองค์กร หล่อหลอมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร และมี ส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในกิ จกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร รวมทั้งไม่อยากที่จะจากองค์กรไป ซึ่งนอกจากจะทราบถึงเรื่องความพึงพอใจในงานแล้ว ยังเป็นความรู้สึกที่
บุ ค ลากรมี ค วามรั ก และผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รอี ก ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ Bruce Buchanan (1974) ซึ่ ง หอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรมีการจัดทาแผนในการเสริมสร้างความผูกพันให้กับบุคลากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อเป็นการติดตาม และประเมินผลปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง ทั้ง 3 ด้าน เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร และจงรักภักดีกับองค์กรตลอดไป
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3. สมมติฐานปัจจัยความสุขในการทางานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ กร ด้านความพยายาม
ทุ่มเทปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานค่อนข้างสูง แสดง
ให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้นั้น หอสมุดฯ จะต้องพัฒนาด้านลักษณะงานที่ทาให้
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด จะทาให้บุคลากรมีความพยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ กร ด้านความภาคภูมิใจ
และจงรักภั กดีต่อองค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้นั้น หอสมุดฯจะต้องพัฒนา
ด้านลักษณะงานโดย ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบั ติงานและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายหรือรับ ผิดชอบ ที่มีค วามท้าทาย
เหมาะสมกั บ ความรู้ ค วามสามารถ ก็ จะส่ ง ผลให้ การปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ านลั กษณะงานมี ผ ลต่ อ ความ
ภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กรได้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร การเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีค่าความสัมพันธ์กับด้านการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่อนข้างสูง แสดงให้เห็น
ว่าบุคลากรของหอสมุดฯ จะรู้สึกผูกพันต่อองค์ กรจนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ กรได้นั้น บุคลากรจะต้องมีลักษณะการ
ทางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมถึงปัจจัยด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกยังมีค่าความสัมพันธ์
กับด้านการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรค่อนข้างสูงแต่ปรากฎผลเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯมีความ
ต้องการสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน หอสมุดฯจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทางานรวมถึ งจัดสรรอุปกรณ์ ต่างๆในการท างานให้บุ คลากรเกิดความสะดวกจนรู้สึกรักองค์ กรและผูกพั นต่ อ
องค์กรจนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังแสดงถึงปัจจัยด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานกับ ด้าน
การเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหอสมุดฯจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรจนรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ กรได้นั้นหอสมุดฯจะต้องมีสวัสดิการสาหรับบุ คลากรที่ดี สร้างแรงจูงใจในการทางาน แต่ใน
เรื่องของสวัสดิการเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยซึ่งปรับเปลี่ยนค่อนข้างยาก แต่สามารถเสริมสร้างได้จากการ
กาหนดกิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อสนั บ สนุ น ยกย่ อง ให้ ร างวั ล แก่ บุ ค ลากร/ที มงาน ที่ มี การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ สร้ าง
นวัตกรรม หรือที่มีผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าหอสมุดฯ มีความใส่ใจในด้านอื่นๆ
ที่มากกว่าสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้ ดังนั้นหอสมุดฯ จึงได้จัดทาโครงการสร้างความสุขในองค์กร ภายใต้ชื่อ
โครงการ TULIB Happy Workplace เพื่ อพั ฒ นาเรื่ องความผูกพั นองค์กรโดยเน้ นที่ ด้ านลักษณะงาน โดยสร้าง
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความสุ ข สร้ างความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ร่ วมกั บ กิ จกรรมส่ ง เสริ มด้ านการเสริ ม สร้ างแรงจู ง ใจ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามแผนงานโครงการในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แผนงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วางแผนในการดาเนินโครงการและ
กาหนดคณะทางาน
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาท
ห้องสมุดในยุคการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา”
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “"Hassle
free healthy team สุขภาพดี งาน
สาเร็จ"”
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4. เสวนา “สืบสานประเพณีไทย”
ผู้บริหารพบประชาคมหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
และรังสิต
5. สัมมนาบุคลากรประปี 2561
(นอกสถานที่)
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จัด
กิจกรรมกีฬาฮาเฮ” ผู้บริหารพบประชาคม
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านกิจกรรมที่จัดขึ้นในการส่งเสริมความผูกพันองค์กร
การศึกษาในครั้งนี้จะพบว่าความสุขในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุดคือ
ด้านลักษณะงาน แต่ในด้านของการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่
สามารถจัดทาได้อย่างรวดเร็วตามระยะเวลา ดังนั้นจึงมีการพัฒ นาด้านนี้ก่อน สาหรับ ปัจจัยความสุขในการทางาน
ด้ านลั ก ษณะงานนั้ น ส่ ง ผลต่ อ ความผู กพั น ต่ อองค์ ก ร หอสมุ ด ฯจะมี การปรั บ ปรุ ง สมรรถนะของหอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการประเมินค่างาน โดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความ
พึงพอใจที่ได้ทางานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของบุคลากร
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2. ด้านข้อคาถาม
2.1 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของแต่ละคน แม้จะมีคะแนนเท่ากันแต่อาจจะมี
มาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเขียนที่ด้านล่างของแบบสอบถาม
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุคะแนนได้ถูกต้องและเป็นกลาง
2.2 คาถามบางคาถามอาจได้รับคาตอบที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามอาจ
กังวลในผลที่ได้รับจากการตอบ ดังนั้นบางคาถามอาจให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกลาดับความสาคัญแทน จึงจะได้
รับรู้ปัญหาที่แท้จริง เช่นท่านคิดว่า อะไรเป็นอุปสรรคในการทางานให้เลือกมาจากลาดับความสาคัญ
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
3.1 ควรมี การศึ กษาปั จจั ย ที่มีผ ลต่อบุ ค ลากรในด้านอื่นๆเพื่ อให้ ได้ รั บ ข้อมู ลที่ แ ท้ จริ งและ
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร
3.2 ค วรมี การป รั บ ข้ อค าถามให้ ต รงต ามลั กษ ณ ะ ข องบุ ค ลากรห อส มุ ด แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากขึ้น
3.3 ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของบุคลากรที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ เช่น
การสั มภาษณ์ พ นั กงาน การสั งเกตการณ์ จัด ทากล่อง ข้อเสนอแนะ เพื่ อให้ ตรงใจกับ ความต้องการของบุค ลากร
มากที่สุด
3.4 ควรศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขในการทางานหลายมิติ เช่น เรื่องปัจจัยส่วนตัวเรื่อง
สุขภาพ เรื่องครอบครัว เรื่องสังคม ฯลฯ
3.5 ควรมี การศึ กษาความเครี ย ดในการท างานควบคู่ ไปกั บ การศึ กษาความสุ ข และความ
ผูกพันต่อองค์กร
3.6 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ความเครี ย ดที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ของบุ คลากรหอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การนาไปใช้ประโยชน์
การศึ กษานี้ องค์ กรต่างๆสามารถนาการศึ กษานี้ ไปใช้ เพื่ อประยุ กต์ใ ช้ ออกแบบกิ จกรรมโดย
คานึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละปัจจัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรมแต่ละองค์กร ช่วงอายุในแต่ละองค์กร ตาแหน่ง รวมถึง
ช่ วงเวลาที่ เ หมาะสมในการท ากิ จ กรรม โดยสามารถจั ด ท าเป็ น กิ จ กรรมกลุ่ ม หรื อ เป็ น กิ จ กรรมรวม อาทิ
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